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Kort om emnet 

Emnet er delt i 3 områder: 

 Læring og utvikling 

 Undervisning og danning 

 Oppdragelse og sosialisering 

Læringsutbytte  

Studentene skal gjennom emnet: 

 Tilegne seg utdypende og grundig kjennskap til begrepene knyttet til de ulike delområder 

 kritisk kunne vurdere relasjonene mellom ulike begreper og teorier 

 kunne analysere aktuelle spørsmål i lys av begreper og teorier 

 kunne drøfte og anvende aktuell forskning 

 se begrepene i historisk og nåtidig perspektiv 

Eksamen 

Karakter gis på grunnlag av to skriftlige studiekrav og en muntlig prøve.  

Vurdering av studiekravene 

Studiekravene er to individuelle skriftlige besvarelser som utformes på grunnlag av tre gitte 

områderelaterte oppgaver. Besvarelsene skal dekke 2 av emnets 3 områder. Studentene velger selv 

hvilke 2 områder. Kvaliteten på studiekravene vurderes i forhold til  

1. Kravene i oppgaveteksten 

Svarer kandidaten på det oppgaveteksten spør etter? I hvilken grad synliggjør 

spesifiseringer og avgrensinger en faglig forståelse? I hvilken grad evner kandidaten 

både «å gjøre rede for» og «drøfte» faglige momenter? 

 

2. Læringsutbyttebeskrivelsene  

I hvilken grad dokumenterer kandidaten utdypende og grundig kjennskap til sentrale 

begreper? Blir relasjonen mellom ulike teorier og begreper kritisk vurdert? I hvilken 

grad anvendes begrepene/teoriene i analyse av det oppgaveteksten spør etter? 

Evner kandidaten å drøfte og anvende aktuell forskning? 

 

3. Henvisning til og bruk av pensum 

Kjenner kandidaten de relevante pensumtekstene? Er pensumtekstene forstått og 

redegjort for på en presis måte? Brukes de i en faglig drøfting av oppgavetekstens 

problemstilling? I hvilken grad evner kandidaten å vurdere pensumtekstene, relatere 

dem til hverandre og til grunnleggende skillelinjer i litteraturen? 

 

4. Faglig framstillingsform 

Tilfredsstiller besvarelsen formelle krav til akademisk skriving? Er besvarelsen 

oversiktlig? Er argumentasjonen ryddig, faglig og saklig? Er kildebruk og referanser 

korrekte? Brukes referansestilen APA6?  



Vurdering av muntlig prøve 

Den muntlige prøven er individuell og har form av en 30 minutters samtale mellom kandidat og to 

sensorer. Kvaliteten på den muntlige besvarelsen vurderes i forhold til 

1. Oppdraget 

Svarer kandidaten på de spørsmålene som stilles? I hvilken grad evner kandidaten 

både «å gjøre rede for» og «drøfte» faglige momenter? 

 

2. Læringsutbyttebeskrivelsene  

I hvilken grad dokumenterer kandidaten utdypende og grundig kjennskap til sentrale 

begreper? Blir relasjonen mellom ulike teorier og begreper kritisk vurdert? I hvilken 

grad anvendes begrepene/teoriene i analyse av de spørsmålene som stilles? Evner 

kandidaten å drøfte og anvende aktuell forskning? I hvilken grad ses begrepene i 

historisk og nåtidig perspektiv? 

 

3. Henvisning til og bruk av pensum 

Kjenner kandidaten de relevante pensumtekstene? Synes pensumtekstene forstått 

og redegjort for på en presis måte? Brukes de i en faglig analyse og drøfting? I hvilken 

grad evner kandidaten å vurdere pensumtekstene, relatere dem til hverandre og til 

grunnleggende skillelinjer i litteraturen? 

Karakterskala 

Studiekravene og muntlig bedømmes etter gradert karakterskala. Den generelle karakterskalaen kan 

betraktes som en overordnet sensorveiledning som ligger til grunn for sensurering og bedømmelse i 

dette emnet. 

symbol betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av 
vurderingskriteriene 

 
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. 

 

 


