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PED1002 vår 2019
EKSAMEN PED1002 V-2019 (Bokmål)
Omfanget på besvarelsen skal være mellom 13000 - 17500 tegn (med mellomrom) som tilsier ca. 6 - 8 sider i
DUO-malen. Forside, innholdsoversikt, evt. figurer og referanseliste teller ikke med.
Bruk helst DUO-malen som du kan laste ned fra UiOs nettportal: http://www.ub.uio.no/skrivepublisere/masteroppgaver/maler/ eller fra Canvas hvor du finner en tilpasset utgave (trykk på ikonet for
ressurser under studiestøtte).
Du skal ikke skrive navn men kandidatnummer på forsiden av besvarelsen. Lag innholdsoversikt, sett inn
sidetall men ikke forord eller sammendrag.
Du skal besvare kun én av oppgavene:
Alternativ I
6. februar 2019 sendte Utdanningsdirektoratet på vegne av Kunnskapsdepartementet
NOU 2019: 3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp på høring.
Det såkalte Stoltenbergutvalget hadde som mandat å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om
hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og hvordan slike forskjeller kan effektivt motvirkes. En
rekke høringsinstanser og enkeltpersoner sendte svar til Utdanningsdirektoratet. To av fagorganisasjonene,
henholdsvis Utdanningsforbundet og Lektorlaget, hadde svært ulike syn på kunnskapsgrunnlaget i
utredningen.
Høringsutkastet, spørsmål fra utdanningsdirektoratet og utdrag av de to nevnte uttalelsene finner du som
vedlegg til denne eksamensoppgaven.
Oppgavetekst:
Besvarelsen skal struktureres i en innledning, en hoveddel og en avslutning.
I innledningen skal du presentere hvordan du forstår oppgaveteksten, hvilken faglitteratur du bygger på og
hvordan du har strukturert besvarelsen.
I hoveddelen skal du først beskrive bakgrunnen for saken og hva den dreier seg om. Oppsummér sentrale
punkter fra DEL 1 i NOU’en. Deretter skal du sammenlikne uttalelsene fra Utdanningsforbundet og Lektorlaget
og drøfte dem i lys av faglitteraturen på emnet (PED1002) og evt annen litteratur. Legg vekt på argumentene
som handler om synet på kunnskapsgrunnlaget og bruk av evidens.
I avslutningsdelen skal du kort oppsummere besvarelsen din og eventuelt skrive hva du selv mener om saken.
Alternativ II
I dag går over 90 prosent av alle barn i alderen ett til fem år i barnehage. Over halvparten av disse
barnehagene er privateide barnehager. 26. april 2019 sendte Kunnskapsdepartementet et notat om forslag til
endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager) på høring. Notatet omhandler
blant annet ny tilsynsordning for private barnehager som innebærer evaluering av kvaliteten på
barnehagen men også andre tiltak som medfører endringer i loven. Foreløpig foreligger ingen uttalelser på
Kunnskapsdepartementets sider. Likevel har mange diskutert saken i ulike medier. Blant annet har
Aftenposten og Dagbladet dekket saken gjennom å intervjue sentrale politikere og interessenter. Forskere har
også lagt fram sitt syn i saken. Høringssaken har med andre ord både faglig og politisk appell.
Høringsutkastet og tre medieoppslag finner du som vedlegg til denne eksamensoppgaven.
Oppgavetekst:
Besvarelsen skal struktureres i en innledning, en hoveddel og en avslutning:
I innledningen skal du presentere hvordan du forstår oppgaveteksten, hvilken faglitteratur du bygger på og
hvordan du har struktuert besvarelsen.
I hoveddelen skal du først beskrive bakgrunnen for saken og hva den dreier seg om. Oppsummer sentrale
punkter fra høringsnotatet om aktuelle problemer og tiltak. Deretter skal du sammenlikne ulike synspunkter
som presenteres i oppslagene og drøfte dem i lys av faglitteraturen på emnet (PED1002). Legg vekt på
argumentene som handler om synenet på enhet og mangfold og hvordan institusjoner som barnehagen styres.
Avslutningsvis skal du kort oppsummere besvarelsen og eventuelt skrive hva du selv mener om saken.
For begge alternativer:
Lenke til pensumlisten finner du her:
https://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED1002/v19/pensumliste/index.html
Besvarelsen din skal leveres i PDF-format på Inspera.
Vurderingskriterier
Innholdskrav
Kandidaten presenterer saken på bakgrunn av dokumentene og sammenlikner argumentene.
Kandidaten viser innsikt i bruk av sentrale begreper og teorier.
Kandidaten tar i bruk pensumlitteraturen og eventuelt tilsvarende faglitteratur, helst på tvers av
delområder.
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Det er ikke nødvendig å vise til tilleggslitteratur for å oppnå karakteren A.
Formkrav
Fagnotatet skal struktureres i en innledning, en hoveddel og en avslutning. I innledningen skal
kandidaten presentere hva fagnotatet handler om, hvilken faglitteratur han eller hun velger å bygge på og
hvordan besvarelsen er strukturert.
Selvstendighet og evne til å beskrive, sammenlikne og drøfte tillegges vekt i vurderingen. I tillegg er det
en fordel om kandidaten er systematisk i fremstillingen og at teksten flyter godt.
Bruk av APA eller andre normkrav for litteraturliste (se Søk & Skriv https://sokogskriv.no/kildebruk-ogreferanser/referansestiler/apa-6th/)
NOU20192019Stoltenbergutvalget
H%c3%b8ringsuttalelserStoltenbergutvalget
horingsnotat--barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager
MedieoppslagBarnehageloven

Last opp filen her. Maks én fil.
Følgende filtyper er tillatt: .pdf

Maksimal filstørrelse er 1 GB.

Velg fil for opplasting

Maks poeng: 0
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