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Sensurpraksis ved Institutt for medier og kommunikasjon 
 
I forrige styremøte ble det spurt om en redegjørelse for formelle rammer rundt og praksis ved 
sensur ved IMK. Dette notatet er svar på dette. 
 
IMK følger Det humanistiske fakultetets retningslinjer for sensur, vedtatt av studiedekanen 14. 
desember 2004 med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, § 6. 
Alle emner som sensureres ved IMK har to eller flere sensorer. Dette gjør at oppgavene kan 
fordeles på flere sensorer, samt at noen oppgaver leses av to sensorer. Hvilke oppgaver som leses 
av to har bl.a. med karaktersetting og antall studenter på emnet å gjøre.  
 
Sensorene i hvert fag skal ha en felles forståelse av hvordan skalaen brukes. Alle sensorer får 
tilsendt IMKs fagspesifikke karakterveiledning. Karakterveiledning er en generell beskrivelse av 
kravene til hver enkelt karakter og er laget av IMKs stab. Samtidig oppfordres alle IMKs 
emneansvarlige til å skrive en emnespesifikk karakterveiledning. Dette er særlig viktig hvis 
emneansvarlig ikke sitter i kommisjonen. Det utpekes en bedømmersensor for hvert emne. 
Bedømmersensor leser et utvalg av besvarelser fra de andre sensorene i emnet for å kontrollere at 
karakternivået er likt for alle besvarelsene i emnet. 
 
Bedømmersensor dekker kravet i retningslinjenes kap. III.2: 
For å sikre kvaliteten på sensuren og felles forståelse av hvordan karakterskalaen skal brukes, har 
HF bestemt at 
 
a. en medsensor skal få til sensur: 
1) på alle emner med bokstavkarakterskala: alle besvarelser som sensor har vurdert til E og F samt 
minst to andre besvarelser, gjerne besvarelser som sensor har funnet vanskelige å vurdere. Er 
strykprosenten høy, sendes et utvalg besvarelser vurdert til F. Dersom ingen besvarelser er 
vurdert til E, sendes alle besvarelser vurdert til D. Medsensor kan også få eksempler på besvarelser 
som ordinær sensor vil gi A, B og/eller C. Er antall besvarelser 10 eller færre, får medsensor alle. 
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2) på alle emner med dikotom skala: alle besvarelser som ordinær sensor har vurdert til Ikke 
bestått, alle Bestått-besvarelser som sensor mener ligger nær grensen til Ikke bestått, samt minst 
to andre besvarelser, gjerne besvarelser som sensor har funnet vanskelige  å vurdere. Er 
strykprosenten høy, sendes et utvalg besvarelser vurdert til Ikke bestått. 
 
3) alle besvarelser på et emne hvis instituttledelsen i særlige tilfeller bestemmer det. 
 
Bedømmersensur er med på å fastsette karakternivået innad i kommisjonen. Bedømmersensor får 
tilsendt alle besvarelser vurdert til E og F, og minimum to besvarelser til. Vanligvis vil det være en 
A- og en C-besvarelse som skal være med på å fastsette de ulike karakternivåene, oppgaver som er 
på vippen samt besvarelser hvor ordinær sensor synes det er spesielt vanskelig å fastsette 
karakter. 
 
Studieadministrasjonens erfaring er at IMKs sensorer er flinke til å benytte seg av 
bedømmersensor og muligheten til å få en ekstra vurdering av oppgaver som er vanskelig å 
karakterfastsette. 
 
På de store bacheloremnene med 120 – 140 besvarelser er det vanligvis 4 sensorer hvor hver får 
25 – 35 besvarelser til vurdering. Erfaringsmessig sender hver sensor 5 – 10 oppgaver til 
bedømmersensur. Studieadministrasjonen anslår at 15 – 25% av besvarelser i emner på denne 
størrelsen leses av to sensorer. 
 
Ved sensur av mindre emner, med 15 eller færre besvarelser, vil alle besvarelsene bli lest av begge 
sensorene. Er det færre en 10 besvarelser leses besvarelsene alltid av begge sensorer. 
Ved sensur av masteroppgaver og ved klagesensur er det alltid to sensorer som leser oppgaven, og 
en av sensorene er ekstern. 
 
I tillegg til ordningen med bedømmersensor, har IMK en tilsynssensor som hvert år leser et stort 
utvalg besvarelser. Siste tilsynssensorrapport ble levert i oktober 2014 og konkluderer med at 
«karaktersettingen ved IMK gjenspeiler karakterveiledningene godt.» 
 


