
 

   
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 MA432 

Emnenavn Spesialisering 

Studieår 
semester 

Våren 2021 

Studiepoeng 10 

Emneansvarlig Kirsti Pedersen Gurholt  

Eksamenstype Hjemmeeksamen 

Malen tilpasses eksamenstype/vurderingsform.  

Dokumenter som skal være tilgjengelig for sensor 

X Eksamensoppgave (dersom den ikke følger i WISEflow) 

X Emneplan eller fagplan 

X Informasjon som er gitt til studentene om den konkrete eksamen 

 

Læringsutbytte 

Hvilke læringsutbyttebeskrivelser er eksamensoppgaven knyttet til? 

Kunnskap 

• Studentene kan gjøre rede for og diskutere sentrale forhold i spesialiseringen i et 

historisk og kulturelt perspektiv, og i lys av spesialiseringens verdier, diskurser og 

kontekster. 

Ferdighet 

• Studentene kan identifisere og drøfte sentrale problemstillinger, begrep og teorier 

som er relevante for spesialiseringen og gjenkjenne dette i analyser av ulike case. 

Generell kompetanse 

• Studentene kan bruke, analysere, evaluere og presentere relevant litteratur i 

fagspesialiseringen. 

• Studentene kan gjennomføre en selvstendig analyse av relevant litteratur om et selv-

valgt tema innenfor emnet. 

 

 

 

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 FORBEREDER STUDENTENE FOR SELVSTENDIG OG VITENSKAPELIG ARBEID 

MED PROBLEMER OG OPPGAVER INNENFOR EN AV FAGSPESIALISERINGENE 

KROPPSØVING, FRILUFTSLIV, FRITID OG FUNKSJONSHEMMING OG ANNERLEDESHET 

FAF. I MØTET MED TEORI OG FORSKNINGSLITTERATUR ARBEIDER STUDENTENE 

MED Å SKRIVE SEG INN I SINE INTERESSEOMRÅDER. 
 
 

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? 

Sensor henvises til Canvas og emnekode MA 432 for forelesningsplan/timeplan og oppgaver for 
studentene (3 mapper). Emnet startet med informasjon om kursets målsettinger og arbeidskrav, 
etterfulgt av en prosess for å stimulere studentenes valg av tema for et 'literature review' som 
også kan være relevant for temaet for masteroppgaven. Eksamensoppgaven ble presentert fra 
starten av og forelesninger/studentarbeid lagt opp som en prosess der studentene skulle orientere 
seg i forskningslitteratur relevant for sitt tema, samt begynne å skrive seg inn i og posisjonere 
tema og problemstillinger i forskningsfeltet. Deretter arbeidet vi med hva et 'literature review' er 
og hvilken rolle det har i enhver forskningsprosess og –formidling. Vi gjennomgikk retningslinjer 
for og 'øvde på' litteratursøk og informasjonsinnhenting relevant og vitenskapelig 
krav/retningslinjer for å identifisere kunnskapsstatus, -gap og avgrensning av forskbare 
problemstillinger, samt forholdet mellom litteratursøk og teoretisk fortolkningsrammer. 

Kjernelitteraturen for emnet er en ressursbank innen de fire spesialiseringsområdene kroppsøving, 
friluftsliv, fritid og ungdomsidrett, og funksjonshemmede og annerledeshet FAF. En viktig del av 
arbeidet for studentene handler om at hver enkelt kvalifiserer seg for å identifisere og vurdere 
relevansen av 'kjernelitteratur' for sitt selvvalgte tema. Flere studenter har kontakt med en 
bestemt veileder i prosessen. I undervisningen har vi arbeidet med hva det vil si å analysere 
litteraturen kritisk. Den gode oppgaven danner grunnlaget for ressursforelesninger, 
gruppeoppgaver, arbeid som peer reviewer for hverandre og for 1.års masterstudenter som 
presenterer sine literature reveiws og selvstudier. 

Studentene arbeidet prosessorientert gjennom mappe1: utvikle en tenketekst om eget 
forskningstema, 2) analyse av en selvvalgt review artikkel, og 3) obligatorisk masterseminar med 
muntlig presentasjon av hver enkeltes literatur review med grunnlag i en 'kladdetekst'. Studentene 
trenes her også ved at inntar rollen som peer reveiwer for hverandre. Eksamen er sluttproduktet 
av prosessen. Som 'opponenter' for to medstudenter og forberedte de kommentarer og kom med 
forslag, ut fra lesing foreliggende 'kladdetekster'. 

 

 

 

 



 

 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? 

 

Vurderingskriteriene tar utgangspunkt i planen for masteremnet: Spesialisering – 

kroppsøving, friluftsliv fritid og ungdomsidrett og funksjonshemmede og 

annerledeshet FAF (MA432), undervisningsplan/-gjennomføring og kjernepensum og 

legger vekt på følgende: 

1. Avgrensing/presisering og begrunnelser for selvvalgt forskningstema  
2. Problemformulering og begrepsdrøfting  
3. Litteratursøking – beskrivelse av framgangsmåte, resultat og avgrensning (presentasjon av 

utvalgskriterier)  
4. Presentasjon av litteraturen som framkommer gjennom systematisk litteratursøk/kjedesøk 

og vurdering av litteraturens relevans for det selvvalgte forskningstema. Kvalitet (validitet) 
i presentasjon og bruk emnets og kjernelitteraturens begreper, perspektiver, 
empiri/fortolkninger etc. honoreres. På spørsmål fra studenter om hvor mange artikler 
som er 'nødvendig', er de opplyst om at det ikke finnes noe entydig svar på spørsmålet. 
For denne oppgaven antas 5-7 artikler å være tilstrekkelig.  

5. Drøfte hva slags kunnskapsstatus og kunnskapsnehov som fremkommer av 
forskningslitteraturen og drøfte relevant teoretisk/vitenskapsteoretisk forankring. 
Selvstendig og kritisk drøfting/refleksjon honoreres. 

6. Sammenfatning av kunnskapsstatus/-behov og (forslag til) posisjonering av eget prosjekt.  
7. Formalia: gjennomtenkt struktur, gjennomarbeidet innhold og språk, bruk av referanser og 

referanseliste. APA-7. 

VEKTING: litteraturgjennomgang, metode for litteratursøk/kildekritikk, selvstendig 
drøfting av kunnskapsstatus, posisjonering i forskningsfeltet (se kopi av ppt som er 
presentert for studentene.  

 

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 

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


 

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.)  


