
 

   
SENSORVEILEDNING 
  

Emnekode FKI316 

Emnenavn Profesjonsfag - relasjoner samfunn, skole, elev og fag 

Studieår 
semester 

2020 - 2021 

Studiepoeng Hele emnet er på 20 studiepoeng. Dette er en deleksamen. 

Emneansvarlig Petter Erik Leirhaug 

Eksamenstype Skriftlig hjemmeeksamen: En dag, 6 timer. 

 

Dokumenter som skal være tilgjengelig for sensor 

X Eksamensoppgave (dersom den ikke følger i WISEflow) 

X Emneplan eller fagplan 

☐ Informasjon som er gitt til studentene om den konkrete eksamen 

 

Læringsutbytte 

Hvilke læringsutbyttebeskrivelser er eksamensoppgaven knyttet til? 

Emnet har en helhetlig tilnærming der læringsutbytter glir over i hverandre, og det ikke alltid er 
hensiktsmessig å si at det er disse læringsutbyttene vi så langt har jobbet med. Det er likevel mulig å 
trekke fra dem som denne eksamensoppgaven i hovedsak knytter seg til:  

 

• kunne analysere læreplaner og begrunne valg av mål, innhold, arbeidsmåter og 
vurderingsformer med utgangspunkt i pedagogisk og fagdidaktisk teori og praksis i 
videregående opplæring 

• kan legge til rette for elevenes læring med utgangspunkt i kunnskap om skolens 
styringsdokumenter, elevrelasjoner, kommunikasjon og samhandling 

• ha kunnskap om skolens og kroppsøvingsfagets og idrettsfagets historiske utvikling 

• ha kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale nasjonale og internasjonale 
reguleringene som gjelder elever og deres rettigheter og kunne stimulere elever til forståelse 
av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg 

 

Lenke til studieplan med alle læringsutbytter: 

http://nih.wst.no/showpage?page=d23ef184f6104c0f9f0ec6fe910d62d1&structureid=o82e22d3e9e
e4c809a06935bc9e2a6ff&structureitem=db1548287fc2452a8d66eea8e06af587 

 

Pensum/fagstoff:  

http://nih.wst.no/showpage?page=d23ef184f6104c0f9f0ec6fe910d62d1&structureid=o82e22d3e9ee4c809a06935bc9e2a6ff&structureitem=db1548287fc2452a8d66eea8e06af587
http://nih.wst.no/showpage?page=d23ef184f6104c0f9f0ec6fe910d62d1&structureid=o82e22d3e9ee4c809a06935bc9e2a6ff&structureitem=db1548287fc2452a8d66eea8e06af587


 

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

Oppgaveteksten tilsier at studentene i utgangspunktet står fritt til å velge pensum/fagstoff, men 
den henviser direkte til tema som har å gjøre med lærerrolle, fagfornyelsen og bruk av 
lærplanverket, forståelse av idrettesfag, planlegging og vurdering.  

 

Flere kapitler i boka «Fremtidens kroppsøvingslærer», redigert av Erlend E. Vinje og Joar Skrede 
(Cappelen Damm Akademisk, 2019), er aktuelle (spes. 1, 3, 6, 7, 9 og 10). 

 

Av artikler på leselisten for emnet er de nedenfor blant de som knytter seg mest direkte til tema. 
Men det forventes ikke at studentene bruker mange av kildene i denne en dags hjemmeksamen. 
Viktigere at de faktisk bruker de kildene de refererer på en konstruktiv måte inn i 
oppgavebesvarelsen. Altså viser refleksiv bruk av teorien. 
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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? 

 

 

A: Studenten leverer en besvarelse i henhold til beskrevne case og svarer på de delene oppgaven spør 
etter. Besvarelsen har god struktur og viser overbevisende kunnskap om begreper som er relevante i 
planlegging av undervisning og for å vurdere planlegging. Det vises forståelse for underveisvurdering og 
gjøres etiske og selvstendige didaktiske refleksjoner knyttet til planen studenten selv utarbeider. 
Grunngivinger og valg forankres i læreplan og det vises god evne til å drøfte planer i lys av overordnete 
begreper og mål i opplæringa. 

 

C: Studenten leverer en besvarelse i henhold til beskrevne case og svarer på de delene oppgaven spør 
etter. Besvarelsen har god struktur og viser overbevisende kunnskap om begreper som er relevante i 
planlegging av undervisning og for å vurdere planlegging. Underveisvurdering beskrives og det gjøres 
selvstendige refleksjoner knyttet til planen studenten selv utarbeider. Grunngivinger og valg forankres i 
læreplan og planen drøftes i lys av overordnete begreper og mål i opplæringa. 

 

E: Studenten har levert en plan ut fra den beskrevne case, men svarer totalt sett ufullstendig i forhold til 
hva oppgaven etterspør og bidrar i liten grad med egne faglige drøftinger. Kunnskaper om relevante 
begreper i planlegging, underveisvurdering og for å vurdere planlegging framstår som svake eller brukes 
med manglende forståelse. Evne til å bruke læreplan og sentrale målsetninger i opplæringa kommer 
enten lite til syne eller at de framstilles på måter som er lite relevante med tanke casen. 

  

 

 


