
 

   
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.  

Emnekode MA431 

Emnenavn Politikkutforming og praksiskontekster 

Studieår 
semester 

2021/2022, vår 

Studiepoeng 10 

Emneansvarlig Håkan Larsson 

Eksamenstype Skriftlig individuell hjemmeeksamen (en uke) 

 

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? 

Kunnskap 
• Studentene skal ha kunnskap om hva diskurser er, og ha kunnskap om sentrale 

verdikonflikter og maktforhold i ulike praksiskontekster 

• Studentene skal ha kunnskap om hvordan mennesker formes av og utformer sted og rom, 
inne og ute, og hvordan dette samfunnsmessig og teoretisk er innrammet historisk og 
kulturelt. 

Ferdighet 
• Studentene settes i stand til å identifisere og analysere diskurser og verdier i ulike 

praksiskontekster 

• Studentene skal være i stand til å analysere og diskutere hvordan steder og rom har vært 
og er definert, brukt, endret, verdsatt og erfart. 

Generell kompetanse 
• Studentene kan gjøre rede for og diskutere sentrale verdikonflikter og maktforhold i 

forholdet mellom politikkutforming og praksis. 

• Studentene kan gjøre rede for og diskutere det pedagogiske potensialet i ulike 
erfaringskontekster. 

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


 

 

Pensum/fagstoff:  

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

Emnet omhandler hvordan kroppsøving, friluftsliv, fritid og funksjonshemming og annerledeshet 
forstås historisk, kulturelt og som samfunnsfenomen. I emnet belyses diskurser og verdier samt 
sentrale lærings- og erfaringskontekster med utgangspunkt i begrepene sted, tid og rom, inne og 
ute. Emnet består av to delemner; Diskurser og verdier (5 stp), og lærings- og erfaringskontekster 
(5 stp). Emnet tar opp diskurser og verdier i sentrale institusjonelle sammenhenger mellom 
politikkutforming, kultur og samfunn, samt etiske utfordringer, verdikonflikter og maktforhold. I 
emnet undersøkes også hvordan mennesker med ulike forutsetninger erfarer, formes av og 
utformer kontekster, og hvordan disse kulturelt, samfunnsmessig og teoretisk er innrammet og 
gjort tilgjengelig/utilgjengelig for den enkelte og for grupper. 

 
 
 

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? 

Undervisningen har handlet om en håndfull praksiskontekster (kroppsøving, idrett, gym/fitness, 
friluftsliv, ikke-institusjonell idrett). I mappeoppgaven fikk studentene i oppgave å kort diskutere 
hvordan ulike diskurser påvirker utformingen av tre av praksiskontekstene samt erfaringer og 
læring blant deltakerne i disse praksiskontekstene. I eksamensoppgaven oppfordres studenten til å 
fordype seg separat i en slik praksissammenheng. Oppgaven tar sikte på å gi studenten mulighet til 
å vise sin evne til å bruke begrepet diskurs som et analytisk verktøy i studiet av pedagogiske og 
andre praksiskontekster. Undervisningen har vært organisert som henholdsvis en 
forelesningsrekke og en seminarrekke. Seminarene har vært basert på litteratur basert på et 
bestemt tema, men studentene har også kunnet stille generelle spørsmål om emnets innhold og 
hensikt. 

 

  

 

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? 

 

Oppgaven inkluderer en sekvens: a) problematisering og definisjon av hva diskurs er; b) hvordan 
diskurser påvirker utformingen av praksiskontekster, c) hva mennesker opplever og lærer i disse 
praksiskontekstene og d) pedagogiske muligheter til å påvirke negative konsekvenser av 
dominerende diskurser, for eksempel når det gjelder inkludering og ekskludering. Karakteren A 



 

forutsetter at studenten gjør en utdypende begrunnelse rundt alle deler av besvarelsen sin og at 
det også er en klar sammenheng mellom de ulike delene. Det er vesentlig at studenten 
demonstrerer evne til å bruke diskursbegrepet for analyse og diskusjon av politikkutforming og 
praksiskontekster. Med dette utgangspunktet bør det være mulig å bruke den generelle 
beskrivelsen av vurderingskriterier. 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende. Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god 
vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god. Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og 
selvstendighet. 

C God. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god 
vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Nokså god. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss 
grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten 
viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser 
både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

I tillegg skal studenten referere til litteratur på vanlig måte. Siden mappeoppgaven går mer i 
bredden (dekker faglitteraturen i bredere forstand), går gradsoppgaven mer i dybden. Det er 
derfor ikke nødvendig for studenten å inkludere omfattende litteratur, men desto viktigere er det 
at studenten demonstrerer en dybde i sine resonnementer og underbygger dette med relevante 
litteraturhenvisninger. 

 

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

