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Som student på UTVIT1100 skal du levere arbeidskrav innenfor fagets tre studieområder (se 

emnesiden). For å kunne fremstille seg til eksamen skal alle tre arbeidskravene være 

godkjente.  

Du velger en oppgave innenfor hvert studieområde. 

Besvarelsen skal være ca 4 sider, noe som tilsvarer ca 8800 tegn inkl mellomrom. 

Arbeidskravene skal leveres i henhold til gjeldende retningslinjer (se Kursinfo, Fellesrommet 

på Fronter). 

Oppgavenene lastes opp i Fronter til fastsatte frister. Du skal levere arbeidskravet i den 

aktuelle mappen i det blå feltet til venstre. 

Husk at alle skal laste opp obligatorisk erklæring til hvert arbeidskrav. Du henter den på 

semestersiden og lagrer den på din PC. Skjemaet skal ikke fylles ut, kun lastes opp i mappen 

obligatorisk erklæring under det aktuelle arbeidskravet. Skjemaet er en erklæring om at det 

er du som har skrevet oppgaven, ved at den er lastet opp ved din brukerkonto. 

Innleveringsfrist er 19. oktober for alle arbeidskravene. 

(Se oppgavene på neste side) 
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Område 1: Læring og utvikling 
 

ENTEN: 

Gjør rede for ulike teoriers syn på sentrale betingelser for læring. 

ELLER: 

Gjør rede for ulike teoriers syn på sentrale betingelser for utvikling. 

 

Område 2: Undervisning, opplæring og danning 
 

ENTEN: 

Gjør rede for didaktisk relasjonstekning. Drøft deretter didaktisk relasjonstekning  

i forhold til målstyrt planlegging av undervisningen. 

ELLER: 

Gjør rede for begrepet opplæring, og drøft ulike kriterier på kvalitet i opplæringen. 

ELLER: 

Gjør rede for ulike syn på hva danning er, og drøft deretter  

vesentlige faktorer i danningsprosessen. 

 

Område 3: Sosialisering og oppdragelse 
 

ENTEN: 

Gjør rede for og drøft ulike teoriers syn på sentrale betingelser for sosialisering og 

konsekvenser for barn/ungdom i det sen-, postmoderne samfunnet. 

ELLER: 

Gjør kort rede for hva som menes med at oppdragelsen har en polar struktur, og drøft i 

hvilken grad dette kommer til uttrykk i den generelle delen av læreplanen (L97 og LK06). 


