
 

   
MAL SENSORVEILEDNING 
Sensorveiledning utarbeides av den/de som lager oppgavesettet til den aktuelle eksamen og utarbeides 

samtidig med eksamensoppgaven.  

Sensorveiledningene skal være tilgjengelige for studentene etter at karakterer er fastsatt, jf. UH-loven § 5-3 

(3) - https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/§5-3.  
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Malen tilpasses eksamenstype/vurderingsform.  

Dokumenter som skal være tilgjengelig for sensor 

☐ Eksamensoppgave (dersom den ikke følger i WISEflow) 

☐ Emneplan eller fagplan 

☐ Informasjon som er gitt til studentene om den konkrete eksamen 

 

Læringsutbytte 
Hvilke læringsutbyttebeskrivelser er eksamensoppgaven knyttet til? 

 
Studenten skal: 
 
- gjøre rede for og trene på grunnleggende ferdigheter i de ulike ballspillene. 
- gjøre rede for de ulike taktisk-tekniske tilnærmingene i ballspillene. 
- planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere i de ulike ballspillene. 
- bidra til at elever kan lære seg taktisk-tekniske ferdigheter og samspill i småspill og større spill. 
- ha innsikt i hva som kreves av ferdigheter og forståelse ved spill. 
- tilpasse spillet slik at alle kan føle seg inkludert 
- kunne minispillene og ulike tilpasninger som kan gjøres i innlæring og skolespill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/§5-3


 

Pensum/fagstoff:  
Henvis til de mest aktuelle delene av pensum/fagstoff knyttet til eksamensoppgaven. 

 
Renshaw, I., Chow, J.Y., Davids, K., & Hammond, J. (2010). A constraints-led perspective to 
understanding skill acquisition and game play: a basis for integration of motor learning theory and 
physical education praxis? Physical Education and Sport Pedagogy, 15(2), s. 117-137. DOI: 
10.1080/17408980902791586 
 
Ronglan, L. T. (2008). Lagspill, læring og ledelse: Om lagspillenes didaktikk. Oslo:  
Akilles. 
 
 
 

 
 
 

Undervisning 
Forelesningsplan og/eller timeplan følger vedlagt. Hvis det er aktuelt, kan man her kommentere 
vektleggingen av ulike deler av pensum i undervisningen, hvilke undervisningsmetoder som er 
brukt, og evt. annen informasjon om gjennomføringen av undervisningen/emnet som er relevant 
for å kunne vurdere besvarelsene på en best mulig måte. Ved selvstendige oppgaver, har 
studentene fått veiledning underveis? 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Fasit/Løsningsforslag/ Vurderingskriterier 
Ved konkrete svaralternativ, definer hva kandidaten må ha med i svaret sitt for å svare på hver 
oppgave, f.eks. i form av fasit, eller moment fra pensum i disiplinbaserte eksamener/muntlige 
eksamener. Ved individuelt utformede oppgaver, definer punkt/moment oppgaven bør inneholde.  
Hvilke forventninger er det til et A-svar, et godt gjennomsnittlig svar (altså C-svar) og et E-svar? 
Ved karakterskala bestått/ikke bestått, hva må være med for å bestå eksamen? 
 

 
For karakteren A:  
Studenten har i oppgave 1 kort og presist beskrevet en relevant øvelse som gjenspeiler innlæringen eller 
utviklingen av en spesifikk håndballferdighet, teknisk og taktisk. Beskrivelsen av øvelsen er oversiktlig og 
forståelig, og det er enkelt å identifisere at denne øvelsen ivaretar ferdigheten den har til hensikt å 
utvikle. Øvelsen studenten har valgt ivaretar sentrale momenter av håndballspillets egenart, for eksempel 
spill/motspill, samarbeid og problemløsing.  
 
Studenten har i oppgave 2 vektlagt å kort beskrive noen betingelser som kan bidra til å endre 
dynamikken i øvelsen fra oppgave 1. Disse betingelsene gjelder både individet, oppgaven og miljøet. I 
besvarelsen beskrives også kort hva betingelsene bidrar med i praksis, forstått som hvorfor disse 
betingelsene er aktuelle.  
 



 
Studenten har i oppgave tre valgt en betingelse som er særlig relevant for øvelsen fra oppgave 1, og 
reflekterer godt rundt hvorfor og hvordan denne betingelsen kan endre læringsprosessen. Studenten 
reflekterer både rundt konsekvensene for individet, og det kollektivet aspektet. I besvarelsen har 
studenten også gjort rede for hvilke begrensinger innføringen av denne betingelsen kan ha på øvelsen 
de har valgt.  
 
For karakteren C:  
 
Studenten har i oppgave 1 kort beskrevet en relevant øvelse som gjenspeiler innlæringen eller 
utviklingen av en spesifikk håndballferdighet, teknisk eller taktisk. Beskrivelsen av øvelsen er relativt 
oversiktlig og forståelig, og øvelsen ivaretar delvis det momentet den er tenkt til å utvikle. Øvelsen 
studenten har valgt ivaretar enkelte sentrale momenter av håndballspillets egenart, for eksempel 
spill/motspill, samarbeid og problemløsing.  
 
Studenten har i oppgave 2 vektlagt å kort beskrive noen betingelser som kan bidra til å endre 
dynamikken i øvelsen fra oppgave 1. Disse betingelsene gjelder individet, oppgaven eller miljøet, men 
ivaretar ikke alle tre. I besvarelsen beskrives ikke tilstrekkelig hva betingelsene bidrar med i praksis, 
forstått som hvorfor disse betingelsene er aktuelle.  
 
Studenten har i oppgave tre valgt en betingelse som er noe relevant for øvelsen fra oppgave 1, og 
reflekterer noe rundt hvorfor og hvordan denne betingelsen kan endre læringsprosessen. Studenten 
reflekterer rundt konsekvensene for individet, eller det kollektivet aspektet. I besvarelsen har studenten 
delvis gjort rede for hvilke begrensinger innføringen av denne betingelsen kan ha på øvelsen de har 
valgt.  
 
Karakter E:  
 
Studenten har i oppgave 1 kort beskrevet en øvelse som gjenspeiler innlæringen eller utviklingen av en 
håndballferdighet, men ikke gjort rede for de tekniske og/eller taktiske aspektene den er tenkt å utvikle. 
Beskrivelsen av øvelsen er vanskelig å forstå, og har klare mangler, og øvelsen ivaretar i liten grad det 
momentet den er tenkt til å utvikle. Øvelsen studenten har valgt ivaretar ikke sentrale momenter av 
håndballspillets egenart, for eksempel spill/motspill, samarbeid og problemløsing.  
 
Studenten har i oppgave 2 en mangelfull beskrivelse av relevante individbaserte, oppgaverelaterte eller 
miljøbaserte betingelser en kan endre i øvelsen. I besvarelsen beskrives ikke hva betingelsene bidrar 
med i praksis, forstått som hvorfor disse betingelsene er aktuelle.  
 
Studenten har i oppgave tre valgt en betingelse som er ikke er relevant for øvelsen fra oppgave 1, og 
reflekterer begrenset rundt hvorfor og hvordan denne betingelsen kan endre læringsprosessen. 
Studenten reflekterer ikke tilstrekkelig rundt konsekvensene for individet, eller det kollektivet aspektet. I 
besvarelsen har studenten ikke gjort rede for hvilke begrensinger innføringen av denne betingelsen kan 
ha på øvelsen de har valgt. 
 
 
Oppgave 1 vektes 25%, oppgave 2 vektes 25% og oppgave 3 vektes 50%. En god besvarelse på 
oppgave 3 kan dermed veie opp for noen mangler i oppgave 1 og 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Veiledende mal for innhold 

• Overordnede kriterier for vurdering: Læringsutbyttebeskrivelser og/eller vurderingskriterier 

satt for den enkelte eksamen (f.eks. praktisk eksamen/muntlig eksamen, bachelor-

/masteroppgaver og andre større oppgaver)  

• Generelle karakterbeskrivelser for UH-sektoren (6. august 2004), 

https://www.uhr.no/_f/p1/i4bfb251a-5e7c-4e34-916b-

85478c61a800/karaktersystemet_generelle_kvalitative_beskrivelser.pdf, eller beskrivelse av 

krav til bestått/ikke bestått karakter (avhengig av karakteruttrykk for den enkelte eksamen)  

• Relevant pensum for oppgavesettet. Ved konkrete spørsmål oppgis pensumreferanse til det 

enkelte spørsmål  

• Forventninger til besvarelse. Ved eksamener med flere konkrete spørsmål beskrives 

forventninger til hva som gir full uttelling på det enkelte spørsmål, evt. hva som forventes for 

bestått besvarelse. Spørsmålsstillingen vil avgjøre hvor konkret sensorveiledningen kan 

utformes. Hvis det brukes poenggiving som hjelpemiddel i vurderingen, beskrives i grove 

trekk hvordan poengene fordeles.   

• Bruk av faglig skjønn – helhetlig vurdering bør presiseres, opp mot generelle karakteruttrykk 

og/eller vurderingskriterier for den aktuelle eksamenen  

• Andre forhold av betydning for vurdering. (F.eks. hvis oppgaver skal vektes ulikt, hvis noe av 

pensum er mindre vektlagt enn andre deler, evt. plagiatkontroll m.m.)  

 

https://www.uhr.no/_f/p1/i4bfb251a-5e7c-4e34-916b-85478c61a800/karaktersystemet_generelle_kvalitative_beskrivelser.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/i4bfb251a-5e7c-4e34-916b-85478c61a800/karaktersystemet_generelle_kvalitative_beskrivelser.pdf

