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Generelle retningslinjer for sensorveiledninger ved VID 
vitenskapelige høgskole 
 

Fastsatt av rektor 28. november 2018 

 

1. Hjemmel 
I henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-9 andre ledd skal det utarbeides 
sensorveiledninger til alle eksamener. Sensorveiledning skal være tilgjengelig for 
kandidatene etter at karakterer er fastsatt, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 tredje 
ledd.   

2. Formål 
Sensorveiledning skal bidra til at kandidatenes kunnskap og ferdigheter blir prøvd og vurdert 
på en upartisk og faglig betryggende måte, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9. 

Sensorveiledninger skal sikre at ulike sensorer legger de samme retningslinjene til grunn for 
vurderingen, og at vurderingen gjøres opp mot de fastsatte læringsutbyttene for emnet. 

3. Ansvar 
Det enkelte fakultet har ansvar for å etablere nødvendige rutiner og ansvarsfordeling for 
utarbeidelse og kvalitetssikring av sensorveiledninger. 

Sensorveiledninger skal som hovedregel foreligge før eller samtidig med 
oppgavetekst/eksamensspørsmål og oversendes til eksamensansvarlig i Studieseksjonen 
sammen med oppgavetekst innen avtalt frist.   

Eksamensansvarlig i Studieseksjonen skal sørge for at sensorer i tillegg til 
sensorveiledningen, får tilgang til oppgavetekst/oppgavesett, emnebeskrivelse, pensumlister 
og UHRs generelle, kvalitative karakterbeskrivelser.  

Eksamensansvarlig i Studieseksjonen har ansvar for å gjøre sensorveiledningen tilgjengelig 
for kandidatene på Canvas/It’s Learning etter at sensur er publisert.  
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4. Innhold  
Følgende momenter skal minimum være med i en sensorveiledning. Det er anledning til å 
legge til ytterligere informasjon:   

• Læringsutbyttebeskrivelser for emnet og/eller eksamensspørsmålene. Det skal tydeliggjøres 
hvilke læringsutbyttebeskrivelser som er spesielt relevante for eksamensspørsmålene. 

• Eventuelle vurderingskriterier som er oppgitt i oppgaveteksten 

• Henvisning til relevant pensumlitteratur  

• Undervisning; hva som har vært vektlagt 

• Forventninger til besvarelsene: Beskrivelse av hva som bør (eller hvis relevant hva som må) 
være med i besvarelsene og hva som kan være med i besvarelsene  

• Fasit i de tilfellene eksamensspørsmålene krever eksakte svar   
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