
Genereisk Sensrorrettleiing Muskul4000 (nynorsk) 
 

Emnet har mappeevaluering. Mappa inneheld tre deloppgåver, og alle delane må vera med for å få 

mappa godkjend. Ei oppgåve krev individuelt svar, to oppgåver løysast i grupper. Alle kandidatar må 

levere fullstendig eksemplar av alle gruppeoppgåver. 

Mappa blir vurdert med bestått/ikkje bestått. 

For å stå på mappa må kandidaten syne god evne til å formulere seg skriftleg. Kandidaten må syne 

kjennskap til pensumlitteraturen og referere til denne på adekvat vis der oppgåveteksten krev det. 

 

Spesifikk sensorrettleiing Muskul4000 hausten 2018 
Mappeoppgåve 1: 

Løys oppgåva individuelt, vel ei av oppgåvene: 

i. (alt) Skildre ei sanseerfaring du har hatt i møte med eit 

museumsobjekt (gjenstand, audiovisuelt verkemiddel, bygning, osb.), 

eit kulturminne eller ei kulturarvoppleving. 3–4 sider. 

ii. (alt) Skildre ein av overgangane som har skjedd i profesjonaliseringa 

av museum og kulturarv i Noreg. 3–4 sider. 

Stø deg gjerne til pensumlitteratur, men legg hovudvekta på skildringa. 

 

Sensorrettleiing, oppgåve 1: For å stå på oppgåva må kandidaten syne evne til å skildre ei 

sanseerfaring eller å skildre ein profesjonaliseringsprosess. 

For dei tre kandidatane som deltok på Håøya gjeld særleg vurdering: 

For å stå på oppgåva må kandidaten ha presentert deltakinga på Håøya munnleg for emneansvarleg 

og medstudentar. Presentasjonen skal i skriftleg form ligge ved mappa. 

 

Mappeoppgåve 2 (løysast i grupper): Skriv ei utstillingsmelding. (Sjå spesifikasjon av sjangerkrav og 

spesifikke krav som gjeld for aktuell publiseringskanal.) 

 

Sensorrettleiing, oppgåve 2: For å stå på oppgåva må kandidaten syne sjangerforståing og evne til å 

skapa ein samanhengande tekst. 

Mappeoppgåve 3 (løysast i grupper): Lever ei høyringsuttale for ein samlingsplan for eit museum. (Sjå 

spesifikasjon av innhald og omfang i oppgåveteksten.) 

Sensorrettleiing, mappeoppgåve 3: For å stå på oppgåva må kandidaten syne forståing for 

museumsplanen og komma med relevante kommentarar til samlingsutviklingsperspektivet med 

grunnlag i pensumlitteraturen. 

 



Genereisk Sensrorrettleiing Muskul4000 (bokmål) 
Emnet har mappeevaluering. Mappa inneholder tre deloppgaver, og alle delene må være med for å 

få mappa godkjent. Ei oppgave krever individuelt svar, to oppgaver løses i grupper. Alle kandidater 

må levere fullstendig eksemplar av alle gruppeoppgaver. 

Mappa blir vurdert med bestått/ikke bestått. 

For å bestå mappa må kandidaten vise gode evne til å formulere seg skriftlig. Kandidaten må vise 

kjennskap til pensumlitteraturen og referere til denne på adekvat vis der oppgaveteksten krever det. 

 

Spesifikk sensorrettleiing Muskul4000 høsten 2018 
Mappeoppgave 1: 

Løses individuelt, velg ei av oppgavene 

i. (alt) Beskriv en sanseerfaring du har hatt i møte med et museumsobjekt 

(gjenstand, audiovisuelt virkemiddel, bygning, osv), et kulturminne eller en 

kulturarvopplevelse.  3–4 sider. 

ii. (alt) Beskriv en av overgangene som har skjedd i profesjonalisering av 

museum og kulturarv i Norge. 3–4 sider. 

Støtt deg gjerne til pensumlitteratur, men legg hovedvekt på beskrivelsen. 

 

Sensorrettleiing, oppgave 1: For å stå på oppgava må kandidaten vise evne til å skildre ei 

sanseerfaring eller å skildre en profesjonaliseringsprosess. 

 

For de tre kandidatene som deltok på Håøya gjelder særlig vurdering: 

For å stå på oppgava må kandidaten ha presentert deltakinga på Håøya muntlig for emneansvarlig og 

medstudenter. Presentasjonen skal i skriftlig form ligge ved mappa. 

 

Mappeoppgave 2 (løses i grupper): Skriv en utstillingsanmeldelse. (Se spesifikasjon av sjangerkrav og 

spesifikke krav som gjelder for aktuell publiseringskanal.) 

Sensorrettleiing, oppgave 2: For å stå på oppgava må kandidaten vise sjangerforståelse og evne til å 

skape en sammenhengende tekst. 

 

Mappeoppgave 3 (løses i grupper): Lever en høringsuttalelse for en samlingsplan for et museum. (Se 

spesifikasjon av innhold og omfang i oppgaveteksten.) 

Sensorrettleiing, mappeoppgave 3: For å stå på oppgava må kandidaten vise forståelse for 

museumsplanen og komme med relevante kommentarer til samlingsutviklingsperspektivet med 

grunnlag i pensumlitteraturen. 


