
EKSAMENSOPPGAVE 

PED4400 

Kunnskap, utdanning og læring: - en innføring 

HØST 2016 

Denne hjemmeeksamenen er individuell og varer fra 11. november kl. 12:00 til 25. november 

kl. 12:00. 

Oppgaven lastes opp i Inspera innen innleveringsfristen. 

Besvarelsen skal være på 6- 8 sider (forside, innholdsoversikt, evt. figurer og referanseliste 

teller ikke med). Du kan overskride med maks 10 %. 

Bruk APA-malen som du kan laste ned fra UiOs nettportal: 

http://www.ub.uio.no/publisere/studenter/maler/ 

Du skal ikke skrive navn men kandidatnummer på forsiden av besvarelsen. 

I denne eksamen skal du besvare ett av de følgende alternativer: 

 

Alternativ I 

15. april 2016 ble Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge lagt fram. Den sies i følge 

Regjerningen.no å være en omfattende gjennomgang av Norges digitale tilstand, og den 

konkluderer med at de digitale offentlige tjenestene i Norge er av de mest utviklede i verden, 

men at tjenestene kan bli mer brukervennlige i form av ny teknologi. I Ukeavisen Ledelse, 

den 7. okt samme år skriver Erlend Vestre, consulting.com, at teknologien er i seg selv ikke 

regjeringens største digitale utfordring. Han viser til andre utfordringer som ledelse, 

relasjonsbygging og kunnskapsflyt i og på tvers av sektorer og organisasjoner. 

Du finner informasjon om meldingen og innlegget på følgende nettsider: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digital-agenda-for-norge--ikt-for-en-enklere-

hverdag/id2484184/ 

http://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=055030201610074c94eebffd51371

697cdb5775d8e463d&serviceId=2   (NB Innlegget følger som et vedlegg.) 

Oppgavetekst: 

Skriv et fagnotat med utgangspunkt i satsingen Digital agenda for Norge. Begrunn hvordan et 

aktuelt problem som reises i meldingen og/eller innlegget kan defineres, analyseres og 

håndteres. Drøft deretter Vestres påstander i lys av litteratur relatert til emnets tre 

delområder: 



 

1) læreplan, ledelse og styring 

2) organisasjons- og arbeidslivslæring 

3) IKT og læring 

 

Alternativ II 

11. okt. 2016 behandlet Stortinget meldingen Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – 

Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Denne meldingen følger opp NOU 2015: 8 

Fremtidens skole, fornyelse av fag og kompetanser, som ble lansert året før. Etter 

stortingsbehandlingen siteres statsråd Torbjørn Røe Isaksen på regjeringen.no: – Jeg er glad 

for at Stortinget har sluttet seg til en viktig fornyelse av kunnskapsløftet som vil legge 

grunnlaget for mer og bedre læring. 

Aktuelle dokumenter relatert til saken finner du her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/viktig-fornyelse-av-kunnskapsloftet/id2515403/ 

https://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/ 

http://www.udir.no/ 

Oppgavetekst: 

Skriv et fagnotat som angår den aktuelle satsingen som myndigheter, skoler og andre relaterte 

parter står overfor. Begrunn hvordan ett aktuelt problem som reises i meldingen og/eller 

NOU-en kan defineres, analyseres og håndteres. Drøft deretter Røe Isaksens påstand med 

utgangspunkt i litteratur relatert til emnets tre delområder. 

 

1) læreplan, ledelse og styring 

2) organisasjons- og arbeidslivslæring 

3) IKT og læring 

 

Vurderingskriterier 

Innholdskrav 

Kandidaten presenterer satsingen som caset er et eksempel på. 



Kandidaten tar i bruk pensumlitteraturen og/eller tilsvarende faglitteratur relatert til hvert av 

de tre delområdene for å vise hvordan ett valgt problem kan defineres, analyseres og drøftes. 

Formkrav 

Teksten fremstår etter normale formkrav og rettskrivingsregler for fagnotat med en innledning, 

en hoveddel og en avslutning 

Bruk av APA eller andre normkrav for litteraturliste (se for eksempel: 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/APA-guide) 

Bruk gjerne DUO-malen (http://www.ub.uio.no/publisere/studenter/maler/) 

Karakterskala 

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. De generelle 

beskrivelsene av karakternivået finner du via denne lenken: 

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/ 

Flere opplysninger om eksamen på dette emnet finner du her: 

http://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED4400/h16/eksamen/index.html 

 


