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RETNINGSLINJE FOR KVALITETSSIKRING AV EKSAMENSOPPGAVER OG 
SENSORVEILEDNINGER VED BACHELORUTDANNINGEN  

 
 

HENSIKT OG OMFANG 
Retningslinjen har som hensikt å bidra til at kvalitetssikring av eksamensoppgaver og 
sensorveiledninger samt sensur blir utført på en forutsigbar måte og slik at sensurkvalitet blir 
best mulig. 
Kvalitetssikring av eksamensoppgaver skal sikre at oppgavene utformes slik at studentene får 
anledning til å vise tilegnet læringsutbytte i det aktuelle emnet/kunnskapsområdet. 
Videre er hensikten å sikre at føringer og kriterier som ligger til grunn for sensors vurdering av 
eksamensbesvarelser er kjent før sensurarbeidet utføres. 
 
 
ANSVAR 
Programansvarlig studieleder har ansvaret for kvalitetssikringen. Ansvaret kan delegeres til 
øvrige studieledere innen kunnskapsområdet, til ekstern sensor eller ekstern fagperson. 
Vedkommende har rollen som kvalitetssikrer. 
 
Programansvarlig studieleder har ansvar for at kvalitetssikrer er kjent med denne 
retningslinjen. Emneansvarlig eller fagansatt med delegert myndighet har ansvar for å bistå 
studieleder jamfør oppgaver beskrevet i retningslinjene. 

 

 
GJENNOMFØRING 

1. Eksamensoppgave og sensorveiledning skal oversendes programansvarlig studieleder 
seks uker før eksamensdato. Eksamensoppgave skal foreligge på bokmål og nynorsk. 
Oppgave på bokmål og nynorsk, og sensorveiledning skal leveres som tre adskilte 
dokumenter. 
Oppgave og sensorveiledning skal oversendes til kvalitetssikrer med frist på 14 dager til 
å gjennomføre oppdraget. Eksamensansvarlig ved Seksjon for studieadministrasjon skal 
ha eksamensoppgave og sensorveiledning senest 14 dager før eksamen skal 
gjennomføres. 

 
2. I de tilfellene der eksamensoppgave/sensorveiledning behandles i emnegruppen, skal 

det føres referat fra møtet der disse behandles. Referatet skal legges ved oppgave og 
sensorveiledning ved oversendelsen til programansvarlig studieleder. 
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3. I forbindelse med kvalitetssikring av eksamensoppgaver skal følgende vurderes:  

a. Oppgaven er utformet i overensstemmelse med læringsutbyttebeskrivelser 
for emnet 

b. Oppgaven er utformet slik at studenten kan besvare den ved hjelp av anbefalt 
litteratur for emnet 

c. Oppgaven tilrettelegger for at studenten kan vise helhetsforståelse i det 
aktuelle emnet på det nivå læringsutbyttebeskrivelsene angir 

d. Oppgaveformen er i overenstemmelse med emneplanens vurderingsform 
e. Oppgaven er mulig å gjennomføre innenfor den tidsramme som er avsatt 

til eksamen 
f. Oppgaven er utformet slik at den tydelig angir hvordan studenten skal besvare 

den (vis, redegjør, diskuter, drøft, reflekter, forklar) 
g. Følger eksamensoppgaven MAL for eksamensoppgaver med følgene innhold: 

i. Har oppgaven en feilfri og utvetydig oppgavetekst? 
ii. Er oppgaven skrevet på både bokmål og nynorsk? 
iii. Er oppgaven komplett med alle sider og alle vedlegg? 
iv. Er følgende oppgitt? 

1. emnekode og emnenavn 
2. dato, årstall og semester 
3. eksamenstid, angi starttidspunkt og innleveringstidspunkt 
4. tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen 
5. formkrav 

 
Dersom kravene over (3a-g) ikke er oppfylt, bes kvalitetssikrer tydeliggjøre mangler og 
begrunne sine anbefalinger. 
 

4. I forbindelse med kvalitetssikring av sensorveiledninger skal følgende vurderes: 
a. Sensorveiledningen bidrar som helhet til at de føringer og kriterier som ligger til 

grunn for interne og eksterne sensorers vurdering av eksamensbesvarelser, er 
kjente og forståelige. 

b. Sensorveiledningens innledende tekst oppgir at sensorveiledningen ikke er fasit 
på eksamensoppgaven. 

c. Sensorveiledningen angir tydelig de kriterier besvarelsen skal vurderes ut fra: 
i. Sensorveiledningen skal tydeliggjøre kriteriebasert vurdering (jf NKR). 

Det vil si at de kriterier som besvarelsen skal vurderes ut fra, skal 
framgå av sensorveiledningen. 

ii. Sensorveiledningen skal bygge på generelle retningslinjer for 
karakterfastsettinger, se programplanens innledninger på det nivå 
læringsutbyttebeskrivelsene angir. Det vil si at sensorveiledningen 
skal angi relevante nivåer for vurdering slik at det er mulig å vurdere 
studentens nivå av læringsutbytte. 

iii. Dersom eksamensoppgaven skal vurdere «generell kompetanse», må 
vurdering av denne type kompetanse klargjøres i sensorveiledningen. 

d. Sensorveiledningen angir den anbefalte litteraturen som kan være relevant. 
 
Dersom kravene over (4a-d) ikke er oppfylt, bes kvalitetssikrer tydeliggjøre mangler og 
begrunne sine anbefalinger. 

 
5. Kvalitetssikrer oversender sin vurdering av eksamensoppgave og sensorveiledning 

til programansvarlig studieleder. Programansvarlig studieleder gjør vurderingen 
kjent for emneansvarlig. Gjøres det endringer i hele eller deler av oppgaven eller 
sensorveiledningen ut fra tilbakemelding fra kvalitetssikrer, skal emneansvarlig 
påse at kvalitetsutbedring skjer i samråd med programansvarlig studieleder.  
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6. Det åpnes for at det ved skriftlige eksamener kan gjøres endringer i 
sensorveiledningen etter gjennomføring av eksamen. Dette kan skje i forbindelse 
med sensormøte. Endringene må gjøres kjent for alle involverte sensorer og 
Seksjon for studieadministrasjon senest dagen etter endringene er gjort. Ansvaret 
for å orientere sensorene og Seksjon for studieadministrasjon er tildelt 
emneansvarlig.   
 

7. Etter at sensur er gjennomført skal det utarbeides en sensorrapport, se egne 
retningslinjer.  
 

 
REFERANSE 

 
Sentrale retningslinjer/dokumenter: 
 

1. Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 
2. Rutine for arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling ved eksamen ved bachelorutdanningen  
3. Retningslinjer og mal for utarbeidelse av sensorrapport ved 

bachelorutdanningen 
4. Kvalitet i utdanningen 
5. Veiledning om utforming og sensur av eksamener 
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