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Retningslinjer 

In order to hand in the submission use the button to the right of instruction above "Last opp 

filen her. Maks en fil" (Upload the file here. Maximum one file).  

Denne hjemmeeksamenen er individuell og varer fra 15. november kl. 12:00 til 29. november 

kl. 12:00 

Oppgaven lastes opp i Inspera i pdf-format innen innleveringsfristen. 

Du skal ikke skrive ditt navn på forsiden eller andre steder i besvarelsen. Besvarelsen skal 

være på maksimum 8 sider  med 12 punkt Times Roman, 1 ½  linjeavstand (forside, 

innholdsoversikt, evt. figurer og referanseliste teller ikke med). 

Bruk konsekvent stil for oppgaven mht. referanser osv. 

Bruk gjerne APA-stilen, som er forklart på UiOs nettportal: http://sokogskriv.no/kildebruk-

og-referanser/referansestiler/apa-6th/ 

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/ 

 

Eksamensoppgaver 

I denne eksamen skal du besvare ett (1) av de følgende fire (4) alternativer: 

Oppgave 1. Tekst: Hvorfor satser bedrifter på kompetanseutvikling? Drøft først 

problemstillingen fra ulike perspektiver, og skissér dernest (som tenkt "human resources 

manager"  i en større bedrift) en plan for å få ledelsen til å satse på kompetanseutvikling. 

Oppgave 2. Tekst: Gjør rede for hvordan forskere kan bruke design for å utvikle ny 

kunnskap. Drøft forskjeller og likheter mellom to av tilnærmingene som er nevnt i Bell 

(2004) On the Theoretical Breadth of Design-Based Research in Education. Skissér dernest 

(som tenkt forsker som arbeider med framtidas skole) noen designbaserte 

forskningsaktiviteter som kan bidra til økt kunnskap om hvordan IKT informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi) kan integreres i dagens fag. 

Oppgave 3. Tekst: Skriv et fagnotat (som om du var ansatt i et direktorat eller 

utredningsinstitutt) som 1) beskriver hva den internasjonale rapporten OECD: Education at 

a Glance 2017 handler om, og 2) presenterer ulike reformtiltak som nasjonale myndigheter i 

Norge har satt i verk for å håndtere aktuelle utfordringer i utdanningssektoren.  I siste 

halvdel av besvarelsen skal du drøfte hvordan resultater fra internasjonale sammenlikninger 

er med på å forme utdanningspolitiske målsettinger og tiltak på nasjonalt plan. 

Oppgave 3. Bakgrunn:  «Norge er blant de beste i verden på å gi skolegang til alle, og vi 

bruker store ressurser på utdanning. – Utdanning er den beste måten å sikre fremtiden på. Vi 

lykkes på mye, men har fortsatt utfordringer vi må løse sier kunnskapsminister Torbjørn Røe 

Isaksen».  Sitatet er hentet fra Kunnskapsdepartementets nettsider  Her vises det til en fersk 

indikatorrapport fra OECD, Education at a Glance 2017,  s hvor det tallfestes hvor mye 

statlige myndigheter bruker på skole, hvor mange som tar utdanning og hva elevene lærer. I 

følge nettsiden er det nytt av året at rapporten presenterer hvor langt OECD-landene er på 

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/
http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/


vei for å nå FNs bærekraftsmål om god utdanning til alle 

(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/education-at-a-glance-2017/id2570290/). 

Sammendrag av innholdet i rapporten: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3a6fa77b52fa4e6fad72fdaa2310cf93/eag-2017-

eksternt-sammendrag.pdf. Den internasjonale OECD-rapporten finner du her: 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-

glance-2017_eag-2017-en#.WeoU6P5lIRA I besvarelse av denne oppgaven er det tilstrekkelig 

at kandidaten viser til oppsummeringer av OECD rapporten, og ikke nødvendigvis til hele 

originalrapporten. 

Oppgave 4. Tekst: Trond Markussen har uttalt at ”Norge må investere i kritisk IKT-

kompetanse nå!”, at det er nødvendig å øke ”den digitale kompetanse i samfunnet”, at vi må 

”investere i digitale ferdigheter”, samt at det er nødvendig med en kartlegging på disse 

områder. Drøft muligheter og utfordringer ved en eventuell gjennomføring av ”en kartlegging 

av arbeidskraftsbehov og strategi for å heve kompetansen blant arbeidstakerne og i 

utdanningssystemet til det nivået som trengs i det digitale samfunnet”. 

Oppgave 4. Bakgrunn: ”Norge må investere i kritisk IKT-kompetanse nå!” 

https://www.nito.no/aktuelt/2016/10/norge-ma-investere-i-kritisk-ikt-kompetanse-na/ 

 


