
 

Instruks for sensorene  

Masteroppgave sensureres av to sensorer. 

Veileder deltar som hovedregel ikke i sensur av masteroppgaver på 30 studiepoeng, og 

aldri i sensur av masteroppgaver på 60 studiepoeng. 

Vurderingen av masteroppgaven skal knyttes nært til læringsmålene. 

Momenter knyttet til metode og kildebruk skal tillegges større vekt – i begge retninger – enn 

de materielle momentene. For bestått karakter er det likevel et krav at masteroppgaven 

avdekker inngående kunnskap innen temaet, eller innen deler av det. 

Evne til å finne frem til og formulere rettslige problemstillinger, herunder skille mellom ulike 

problemer, prinsipale og subsidiære spørsmål, samt evne til å sette spørsmålene inn i sin 

rette sammenheng vektlegges i begge retninger. 

Momenter som avdekker selvstendighet skal belønnes. Det gjelder for eksempel der 

studenten behandler et tema som ikke har god dekning i litteraturen, forutsatt at det gjøres 

på en faglig forsvarlig måte, eller der studenten reiser eller belyser problemstillinger på 

interessante måter, forutsatt at det gjøres på en faglig forsvarlig måte. 

Momenter som viser at studenten har vært i stand til selv å se faglige eller metodiske 

sammenhenger som ikke leses direkte ut av litteratur eller andre kilder, belønnes. 

Herunder også blikk for rettspolitiske dimensjoner innenfor oppgavens tema, dog uten å 

tape av syne grensen mellom vurderingers betydning de lege lata og de lege ferenda. 

Evne til å drøfte spørsmål på en faglig forsvarlig og skjønnsom måte, og utnytte det 

foreliggende rettsstoff og faktum i samsvar med fagets metodiske prinsipper, har også 

betydning for bedømmelsen. Til dette hører også blikk for hva som er vesentlig i forhold til 

det som er uvesentlig eller irrelevant, å skille mellom det sikre og det tvilsomme, samt å 

dimensjonere stoffvalg og proporsjoner i besvarelsen fornuftig. 

Der avgrensing er gjort eksplisitt og godt begrunnet, skal det ikke trekkes for manglende 

behandling av temaer det er avgrenset mot. Dette henger sammen med de begrensinger 

som ligger i rammen for masteroppgaven. 

Evne til framstilling og formidling er et selvstendig mål med oppgaven: Språkbeherskelse, 

fremstillingsevne, klarhet, oversiktlighet, presisjon og systematisk ryddighet, herunder 

ryddige kildehenvisninger vektlegges i begge retninger. 
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Karakterbeskrivelser for sensur av masteroppgaver 
 
Alle læringsmålenes momenter skal vurderes, med mindre enkelte unntaksvis er 
mindre relevante i enkelte typer oppgaver. 
 

A. En fremragende prestasjon. Alle aktuelle momenter i læringsmålene er 
dokumentert nådd, oppgaven representerer overbevisende argumentasjon og 
meget god forståelse av fagfeltets tradisjoner. Oppgaven preges av 
konsistens, god oversikt og språklig klarhet. 

B. En meget god prestasjon. Alle aktuelle momenter i læringsmålene er 
dokumentert nådd. Oppgaven representerer god argumentasjon, og innsikt i 
fagfeltets forskningstradisjoner. Oppgaven er oversiktlig og preget av 
språklig klarhet. 

C. En god prestasjon. De fleste momentene i læringsmålene er dokumentert 
nådd, og det er ingen alvorlige mangler i forhold til de øvrige. 

D. En prestasjon som preges av mangler med hensyn til selvstendighet og 
evne til å se sammenhenger. Det kan være mangler ved alle momentene 
i læringsmålene, men ingen av dem må være alvorlige. 

E. En prestasjon preget av alvorlige mangler, men der det likevel er 
dokumentert kunnskaper, forståelse og ferdigheter over et visst minimum i 
alle læringsmålene. 

F. En prestasjon som ikke oppfyller minstekravene i ett eller flere av 
læringsmålene. 

 

 
  
 


