
Sensorveiledning PED 4470 Høsten 2018 
Kontakt ved spørsmål: Berit Karseth, berit.karseth@iped.uio.no  

Om emnet, læringsmål, undervisning og eksamen 
Emnet belyser læreplanteoretiske og didaktiske sider ved utdanningsreformer, innovasjon og 

utviklingsarbeid. Forandringer analyseres i et historisk og institusjonelt perspektiv relatert til 

globalisering og bruk av sammenliknende studier.  Emnet har følgende læringsmmå 

Hva lærer du? 

Kunnskaper 

 Du skal kunne vise innsikt i læreplanteoretiske- og didaktiske perspektiver på reformer, innovasjoner og utviklingsarbeid i skolen. 

 Du skal kunne identifisere endringer som følger av globaliseringsprosesser, standarder og utfordringer som forbindes med 
kunnskapssamfunnet. 

 Du skal kunne drøfte hvordan utdanningsreformer har bidratt til utvikling av enhets- og fellesskolen. 

 Du skal kunne demonstrere hvordan utdannings- og læreplanreformer endrer måter å styre skolen på i lys av 
samfunnsutviklingen. 

 Du skal kunne bruke samfunnsrettede perspektiv for å analysere hvordan utdannings- og læreplanreformer bidrar i styring av 
skolen. 

 Du skal ha kjennskap til måter fag, undervisning og læring organiseres på i skolen. 

 Du skal kunne vise hvordan organisering av fag, undervisning og læring på, bidrar til forbedring og fornyelse av pedagogisk 
praksis. 

Ferdigheter 

 Du skal kunne analysere og vurdere implikasjoner av nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk for reform- og læreplanarbeid i 
utdanningssektoren. 

 Du skal kunne drøfte ulike måter å håndtere dagsaktuelle problemer på i spennet mellom utdanningspolitikk og pedagogisk 
praksis. 

 Du skal kunne drøfte og vurdere konsekvenser av ulike læreplantyper for planlegging, organisering og vurdering av undervisning i 
skolen 

Generell kompetanse og danning 

 Du skal kunne bruke kunnskaper om læreplan og didaktikk sammen med annen aktuell forskning i vurderinger av sentrale 
utfordringer og konfliktområder i dagens grunnopplæring. 

 Du skal kunne lese akademisk litteratur, skrive fagtekster og fremstille aktuelle temaer i muntlig kommunikasjon på en slik måte at 
andre kan forstå deg. 

 Du skal kunne bidra i formidling av relevant forskning om utdannings- og læreplanreformer og gjennomføre konstruktive og 
kritiske analyser reformer, innovasjoner og utviklingsarbeid. 

 

Undervisningen har hatt utgangspunkt i pensumlitteraturen og det er en forutsetning at studentene 

selv tar ansvar for at alt pensum er gjennomgått gjennom selvstudiet.  

Det gis en individuell hjemmeeksamen på 10 dager. Oppgaven skal være på minimum 8 

og maksimum 10 sider. 

Se mer om emnet: https://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED4470/ 

mailto:berit.karseth@iped.uio.no
https://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED4470/


Oppgavetekst 
Studentene besvarer én av følgende to oppgaver: 

 
Oppgave I: 

I Kunnskapsdepartements (KD) Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for 

fag i LK20 og LK20S beskrives prinsippene for læreplanutformingen. 

Gjør rede for kompetansebegrepet og de kravene til beskrivelser av kompetansemål som KD legger 

til grunn for utformingen av læreplanene for fag. Drøft med utgangspunkt i pensum og eventuell 

annen faglitteratur didaktiske og læreplanmessige implikasjoner av KDs prinsipper og krav til 

kompetansemål.  

Retningslinjene finner du her: 
https://www.udir.no/contentassets/d17329d700824c6386d1a1b41acb61c5/retningslinjer-for-
utforming-av-nasjonale-og-samiske-lareplaner-for-fag-i-lk20-og-lk20s-fastsatt-av-kd-ny-11.10.2018-
004.pdf 
  
 
Oppgave II: 

Det heves at utformingen av et lands utdanningstradisjoner og -system i stadig sterkere grad 
blir mer like som resultat av globale krefter og reformer. Drøft denne påstanden i lys av 
pensum og eventuell annen faglitteratur, bruk gjerne eksempler fra Norden og fra andre 
land.  

 

Vurderingskriterer 
 Besvarelsene vurderes i lys av emnets beskrivelser av læringsmål (se over). I tillegg vurderes 

studentens besvarelse ut fra følgende 

1. Kravene i oppgaveteksten 

Svarer kandidaten på det oppgaveteksten spør etter? Forholder besvarelsen seg til 

sentrale begreper i oppgaveteksten?  I hvilken grad evner kandidaten både «å gjøre 

rede for» og «drøfte» faglige momenter? 

 

2. Henvisning til og bruk av pensum og annen faglitteratur 

Bruker kandidaten pensumtekster og nøkkeltema i pensum aktivt for å belyse og 

drøfte oppgaveteksten på en faglig relevant og gyldig måte? Brukes de i en faglig 

drøfting av oppgavetekstens problemstilling? Gjør kandidaten bruk av annen relevant 

forskningslitteratur for å underbygge argumentasjonen? 

 

3. Faglig framstillingsform 

Tilfredsstiller besvarelsen formelle krav til akademisk skriving? Er besvarelsen 

oversiktlig og tydelig og greit skrevet? Er argumentasjonen ryddig, faglig og saklig? Er 

kildebruk og referanser korrekte?  

Karakterskala 

Hjemmeeksamen bedømmes etter gradert karakterskala. De generelle omtalene av karaktertrinnene 

kan betraktes som alminnelige retningslinjer og for Ped 4470 er de utdypet i denne sensorveiledningen. 
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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. 

 

 


