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Dekanvedtak – JF – 2019/16 - Ekstra nivåkontroll ved avvik på
studieårseksamener
Bakgrunn
 Saken ble lagt frem for dekanatmøte 22. mai 2019 etter å ha vært behandlet i PMR 02.05.2019.
 Enkelte studieårseksamener har hatt en lav andel A til eksamen, og dette har ført til bekymring
i enkelte deler av fagmiljøet. Faglig eksamensleder har derfor foretatt sensurkontroll forutfor
sensur ved to studieårseksamener, og har kunnet korrigere skjevheter før sensuren foreligger
endelig.
 Det har vært ønskelig å sette dette i system som en forsøksordning for alle studieår for vår og
høst 2019.
Hovedproblemstillinger
 PMR mente at sensurkontrollen som var foretatt var innenfor rammen av myndigheten til
faglig eksamensleder å gjennomføre, men ønsket ikke å vedta dette som en fast ordning for alle
studieårene. Innvendingene gikk særlig ut på at det var knapt med tid for å få dette
gjennomført, og at ikke alle vil kunne få dette gjennomført på en like god måte. Det ble også
stilt spørsmål til hvorfor dette bare skulle gjelde for A, dette kan også gjelde i andre deler av
skalaen.
 Dekanatet mente imidlertid at hensynet til kvalitetssikringen av sensuren veier tungt, og at det
må være innenfor faglig eksamensleders ansvar å følge opp kvaliteten i sensuren for det enkelte
studieår. En foreløpig kontroll før sensuren foreligger gir mulighet for å foreta justeringer
dersom foreløpig statistikk viser signifikante avvik. Dekanatet besluttet derfor at det
rutinemessig skal foretas en kontroll forutfor sensuren, og at dette skal følges opp av faglig
eksamensleder ved signifikante avvik.
 Rutinebeskrivelse er utarbeidet Alf Petter Høgberg på bakgrunn av hvordan sensurkontroll nå
er gjennomført på to av studieårene. Sensorene får en noe kortere sensurfrist for at
sensurkontrollen skal kunne gjennomføres.

Forslag til vedtak:
Fakultetet skal sikre forutsatt karakternivå over tid. Dette gjøres ved at statistikk over karakternivå
sendes faglig eksamensleder for hvert av studieårene som ny rutine (før endelig sensur faller) fra og
med våren 2019. Ved signifikante avvik skal informasjon om karakternivå sendes sensorene på det
aktuelle studieårsemnet for om nødvendig å kunne justere karakterer før endelig sensur publiseres.
Alf Petter Høgberg utarbeider en rutinebeskrivelse.
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Rutinebeskrivelse for kontroll av sensur
Våren 2019 ble følgende dekanvedtak truffet:
"Fakultetet skal sikre forutsatt karakternivå over tid. Dette gjøres ved at statistikk over
karakternivå sendes faglig eksamensleder for hvert av studieårene som ny rutine (før endelig
sensur faller). Ved signifikante avvik skal informasjon om karakternivå sendes sensorene på
det aktuelle emnet for om nødvendig å kunne justere karakterer før endelig sensur
publiseres. Alf Petter Høgberg utarbeider en rutinebeskrivelse."
For å sikre oppfølging av dekanvedtaket, skal følgende rutine legges til grunn:
-

De enkelte kommisjoner registrerer utkast til karakterer to dager før publiseringsdato.
På basis av foreløpige registrerte karakter utarbeider eksamensseksjonen karakterstatistikk
som oversender faglig eksamensleder for den aktuelle eksamen. Også karakterfordelingen
for de to forgående semesteret på det aktuelle emnet sendes til faglige eksamensleder.
Faglig eksamensleder vurderer karakterspredningen i forhold til normalfordeling, og ved
signifikante avvik fra denne vurderes det å informere sensorene.
Ved lavere andel A enn 6-7 % sendes e-post med informasjon til sensorene. Denne tilpasses
situasjonen, og kan f.eks. ha følgende form:
«Kjære sensorer,
Først av alt: Takk for stor innsats med å ferdigstille utkast til sensur for JUS**** i rett tid!
Selv om det fra fakultetets side er viktig at kravet til studentenes ytelser ikke avviker for mye
fra hva en normalfordeling over tid tilsier, og heller ikke varierer for mye fra emne til emne
på studiet, kan det for de enkelte sensorer være vanskelig eller umulig å se helheten
underveis. Derfor denne e-post.
Over tid er det forventet at karakteren A tildeles de 10 % beste besvarelsene, med
forventede normalsvingninger på 2 % i begge retninger, slik at en andel A på mellom 8 % og
12 % er innenfor det forventede. Ved samlet gjennomgang av karakterforslagene fra
kommisjonene fremkommer det *,* % A, hvilket avviker betydelig fra forventet
normalfordeling. Jeg ber på denne bakgrunn sensorene vurdere om andelen A bør
oppjusteres, gitt denne tilleggsinformasjonen om helheten.
Jeg har fått åpnet Inspera for eventuelle justeringer fra den enkelte kommisjon, og jeg ber
dere særlig vurdere hvorvidt denne type oppjustering er riktig for enkelte av kandidater som
hittil er innplassert med en sterk B.
Dere avgjør selvsagt selv hvorvidt den enkelte besvarelse med sterk B skal oppjusteres eller
ei, men informasjon om helheten er i alle fall ikke irrelevant i denne forbindelse. Jeg ber
videre om at eventuelle oppjusteringer endelig registreres i Inspera innen * kl. *.
Med vennlig hilsen
NN
Faglig eksamensleder for JUS****»

I den grad det gjennom flere semestre har vært et problem med svake karakterer, bør det i e-posten
til sensorene også opplyses om det.
Denne rutinen skal kun legges til grunn for emner som er felles for alle studenter på det aktuelle
semester. For valgfag og semiobligatoriske fag, der den aktuelle eksamen som gis den enkelte
student er utslag av dennes valg og preferanser, må det forventes markante avvik i forhold til hva en
normalfordeling skulle tilsi.
Faglig eksamensleder skal informere sensorene om denne oppfølgingsrutine med nivåkontroll
allerede på sensormøtet.
Alf Petter Høgberg
28. mai 2019

