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I vurderingen teller del en (kortsvarsoppgavene) 20 % og del to (drøftingsoppgaven) 80 % Det må 
understrekes at kandidaten ikke stryker om de unnlater å svare på en eller flere av 
kortsvarsoppgavene i del 1. Studentene har fått orientering om at veiledende normal lengde på 
svarene i del 1 er ca. 100-150 ord (kun veiledende og ikke et krav). Sensorene skal gi en samlet 
karakter på delene 1 og 2.  

Eksamensoppgavene skal være godt dekket i pensum og i forelesningene. Del 1 vurderer primært 
studentenes evne til å gjøre rede for sentralt stoff fra pensum på en kortfattet, presis og poengtert 
måte. Del 2 er en vurdering av studentenes evne til å gjøre rede for mer komplekse problemstillinger 
og perspektiver. Del 2 er også en vurdering av kandidatenes evne til refleksjon, drøfting og til å 
trekke veksler på ulike deler av pensum.   

 

 

Karakterskala 

Symbol Betegnelse Generell 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 fleste 
områder. 

D Brukbar 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. 
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Vurderingskriterier for eksamensoppgavene 

 

KORTSVARSOPPGAVER 

 

1. Gjør kort rede for begrepet danning 

Det forventes at kandidaten knytter begrepet danning til individets vekst og forming i en kultur, som 

et minimumskrav.  

UVEXFAC- pensum som belyser danningsbegrepet er kapittelet til Ingerid Straume Danning (del 1) og 

Torill Strand Pedagogikkens samfunnsoppdrag (del 4) i grunnboka Pedagogiske fenomener. Det kan 

forventes at kandidaten utdyper aspekter ved danningsbegrepet som er redegjort for i 

pensumlitteraturen, som for eksempel mål og prosess, forholdet mellom refleksiv og urefleksiv 

danning, danningsbegrepet sett i forhold til andre pedagogiske grunnbegreper som læring, 

sosialisering og oppdragelse (Straume) eller etisk politisk danning knyttet til pedagogikkens 

samfunnsoppdrag (Strand). Grad av forståelses- og presisjonsnivå må innvirke på karaktersettingen. 

 

2. Gjør kort rede for statspietismens betydning for norsk skole på 1700-tallet. 

Som minimumskrav forventes det at kandidaten gjør rede for statspietismen som bakgrunn for 

allmueskoleloven (1739) og dens krav om obligatorisk skoleplikt for allmuens barn, som bidro sterkt 

til alfabetiseringen i Norge.  

Historisk pensum fra del 3 i grunnboka Pedagogiske fenomener og særlig kapittelet om Erik 

Pontoppidan i Pedagogiske profiler gir grunnlag for å forvente at kandidaten i tillegg kan vise til andre 

sider ved statspietismens betydning, som for eksempel pietismen som Luthersk fornyelsesbevegelse 

der liv og erfaring ble satt i sentrum, konfirmasjonsforordningen av 1736 med tilhørende krav om 

konfirmasjonsforberedelse og lesekyndighet som bakgrunn for allmueskoleloven, Erik Pontoppidans 

betydning for skolen og den opplyste pietismen som forfatter av læreboka «Sannhet til 

Gudfryktighet» og sammenhengen mellom religion og allmenn opplysning. Kunnskaps- og 

forståelsesnivå må få betydning for karaktersettingen.   

 

3. Gjør kort rede for Helga Engs pedagogiske ståsted. 

Minimumskravet er at kandidaten gjør rede for Helga Engs pedagogiske ståsted i reformpedagogikk 

og barnepsykologi.  

Kandidaten skal også ha grunnlag for å trekke fram annen relevant kunnskap og nyanser med 

utgangspunkt i pensum-kapittelet Helga Eng. Pedagogikken forankres i forskning om barnet, av 

Elisabeth Lønnå i grunnboka Pedagogiske profiler, som f.eks eksperimentell forskning som empirisk-

vitenskapelig grunnlag for pedagogikken, biografisk metode og testforskning, Engs kritikk av sider ved 

reformpedagogikken, universal- realistisk humanisme. Kunnskaps- og forståelses- og presisjonsnivå 

får betydning for karaktersettingen.  
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4. Gjør kort rede for noen kjennetegn ved kunnskapssamfunnet.  

Minimumskravet er at kandidaten gjør rede for kunnskapssamfunnet som et samfunn hvor 

kunnskaper ansees å være en viktig produktiv kraft og produseres i raskere tempo enn tidligere.  

Kapitlene Kunnskapssamfunnets pedagogiske ungdomsprosjekt av Kristin Beate Vasbø og Ny 

kunnskap – nye arenaer for pedagogisk arbeid av Karen Jensen og Eli Tronsmo i grunnboka 

Pedagogiske fenomener gir dessuten grunnlag for å forvente at kandidaten kan vise til kjennetegn 

ved kunnskapssamfunnet knyttet til endrede sosialiseringsbetingelser (Vasbø) det makroepistemiske 

landskapet (Jensen og Tronsmo).  Kunnskaps- og forståelses- og presisjonsnivå får betydning for 

karaktersettingen.  

 

 

DRØFTINGSOPPGAVER 

 

Generelle vurderingskriterier 

1. Svarer kandidaten på alle ledd i oppgaven? 

2. Gjør kandidaten rede for relevante kunnskaper om temaet?  

3. Viser kandidaten forståelse for temaet og evne til å disponere og drøfte kunnskapen på en 

selvstendig måte?   

 

 

1. Fellesskolen 

Ambisjonen om en felles skole for alle barn har stått sterkt i Norge. Gjør rede for og drøft sentrale 

ideer og hendelser som har bidratt til den norske fellesskolens etablering og utvikling. Pek på noen 

trekk ved vår tids samfunn som utfordrer fellesskoleidealet.  

 

Et minimumskrav er at kandidaten svarer på alle ledd i oppgaven og gjør rede for relevante 

kunnskaper om temaet. Besvarelsen kan bestå med karakteren E selv om kandidaten viser liten 

vurderingsevne og selvstendighet, jmf. beskrivelsen av karakterskalaen.   

Oppgaveteksten stiller krav om at kandidaten skal vise til ideer og til hendelser som har ledet både til 

fellesskolens etablering og dens utvikling. Stoff fra historiske deler av pensum må forventes kjent og 

brukt aktivt i denne besvarelsen, dvs. del 3 i grunnboka Pedagogiske fenomener og pensumkapitlene 

fra grunnboka Pedagogiske profiler, som for eksempel:  

Ideer om folkeopplysning/folkedanning og allmenndanning på 1800-tallet, idealer om nasjonsbygging, 

modernisering og demokratisering, pedagogiske profiler som Ole Vig og Hartvig Nissen, 

Allmueskoleloven av 1860 som et viktig forarbeid for fellesskolens etablering med dens pålagte krav 
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om utvidet sekulær og felleskulturelt faginnhold i skolen. Etableringen av en fellesskole for alle barn 

med folkeskoleloven i 1889.  

Pensumlitteratur knyttet til ideer og hendelser som har bidratt til fellesskolens utvikling fra 

Pedagogiske profiler: mellomkrigstidens reformpedagogikk (Helga Eng og Bernhof Ribsskog), 

velferdsstatspolitikk og arbeidet for en utvidet fellesskole til 9-år med Lov om 9-årig Grunnskole 

(1969) (Helge Sivertsen), kritikk av fellesskolens reproduksjon av ulikhet og 1990-reformene som et 

forsøk på å endre dette (Gudmund Hernes). 

I siste ledd av oppgaveteksten etterspørres trekk ved vår tid som kan utfordre fellesskoleidealet, hvor 

det også må forventes at kandidaten viser til en faglig refleksjon, og ikke kun synsing og egne 

meninger.  

 

Om karaktersetting  

Faglige svake besvarelser vil kjennetegnes av rent refererende, upresise, eller tilfeldige framstillinger 

og vurderinger av ideer og hendelser og deres betydning for fellesskolens etablering og utvikling, og 

en mer begrenset kombinering av stoff fra ulike deler av pensum.   

Faglig sterke besvarelser vil kjennetegnes av evne til presise og nyanserte beskrivelser av ideer og 

hendelser, god forståelse, aktiv og solid kombinering av stoff fra ulike deler av pensum, evne til 

selvstendig disponering og drøfting.  

   

 

2. Oppdragelse   

Hvordan kan barn og unge oppdras til selvstendighet og frihet? Gjør rede for og drøft minst to 

pedagogiske tenkeres syn på dette spørsmålet. Vis hvordan disse tenkerne forstod oppdragelse som 

bidrag til å fremme et mer humant samfunn. 

 

Oppgaveteksten stiller krav om at kandidaten både skal gjøre rede for og drøfte minst to 

pedagogiske tenkeres syn på oppdragelse til selvstendighet og frihet, og vise hvordan disse tenkerne 

forstod oppdragelse som bidrag til å fremme et mer humant samfunn. Alle ledd i 

oppgaveformuleringen må være besvart med relevante kunnskaper for å bestå eksamen. 

Uvexfac-emnet har gjennom pensum og undervisning særlig vektlagt klassisk pedagogisk tenkning 
om oppdragelse av Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann Friedrich Herbart og John Dewey.  
Pensumlitteraturen tematiserer oppdragelse til frihet på bakgrunn av det pedagogiske paradoks; 
spenningen mellom tvang og frihet, og det er trukket linjer mellom oppdragelse, humanitet og 
demokrati. Evne til å trekke veksler på ulike deler av pensum, som både kapitlene i von Oettingens 
Det pedagogiske paradoks, Lars Løvlies innledning i Immanuel Kant Om Pedagogikk, samt Kants 
hovedtekst, og ulike kapitler i grunnboka Pedagogiske fenomener (f.eks. Undervisning av A. Afsar og 
K. Sivesinf og Pedagogikkens samfunnsoppdrag av T. Strand) vil styrke besvarelsen. 
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Generelt er vurderingskriterier for karaktersetting knyttet til grad av kunnskaps- presisjons- og 
forståelsesnivå, evne til relevant fremstilling, (disposisjon), og drøfting.   
 

Stikkordsmessig om forventet kunnskap ut fra pensumlitteratur er f. eks:  
 
Immanuel Kant  
Spenningen mellom tvang og frihet 
Oppdragelse til fornuft og moral gjennom: 
Disiplinering, Kultivering, Sivilisering, Moralisering 
Den moralske kultur - humanitet 
Begrepene autonomi og myndighet 
Verdensborgeren 
 

John Dewey  
Frihetens vesen 

Intellektuell, moralsk frihet  
Frihet vs. Sosial regulering 
Demokrati som ideell betingelse for erfaring. 

  «Oppdragende erfaring» som forutsetning 
 
Kriterier for erfaring: 

Oppdragende erfaringer vs. ikke-oppdragende. 
Kontinuitet og samspill  
Erfaringen er sosial.  
 

Deweys erfaringsbegrep er utviklet i konteksten av to pedagogiske posisjoner: 
tradisjonell og progressiv pedagogikk.  
Dewey argumenterer mot en enten-eller-tenkning og for en syntese av de to posisjonene. 

Deweys radikale demokratiteori 
 
  
 
Jean Jacques Rousseau  
  
  Naturen som rettesnor for oppdragelsen: 

Barnets natur som ubetinget god  
Oppdragelse som nødvendig betingelse for å være menneske. Lære å leve. Evnen til 
opplevelse.  
Ideen om de tre oppdragerne, tingene, menneskene, naturen: 
Negativ pedagogikk 
Den pedagogiske provins 
Helhetlig og optimal utvikling av alle anlegg. 

 
Selvkjærlighet som mål (vs. egenkjærlighet) 
 
Skillet mellom oppdragelse til mennesket (Emile) og oppdragelse til samfunnsborger 
(Samfunnspakten): 
  

  
Johann Friedrich Herbart  
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Barnets formbarhet, danningsberedskap (bildsamkeit) er utgangspunkt. 
  
Oppdragende undervisning 

Ingen oppdragelse som ikke underviser og ingen undervisning som ikke oppdrar. 
  
Oppdragelse: Erkjennelse og deltakelse 

Gjøre verden tilgjengelig for barnet 
Appellen til deltakelse må være forankret i barnets innsikt. 
Barnet oppfordres til selvstendig tenkning og handling. 
Oppdragelsen estetiske side. 

  Pedagogisk takt 
  
   
Karakterstyrke og den moralske karakter 
 

Er det mulig å oppdra barnet til moralsk frihet? 
Bildsamkeit – Besluttsomhet 
Selvvirksomhet og Bildsamkeit 
  
Skillet mellom subjektiv og objektiv karakter 
Avgjørelser tas i et samspill mellom objektiv og subjektiv karakter. 
Selvbestemmelse 

  
  
 

Om karaktersetting  

Faglige svake besvarelser vil kjennetegnes av begrensede kunnskaper om temaet, upresis, tilfeldig 

eller unyansert framstilling og vurdering av de pedagogiske tenkernes oppdragelsessyn. Manglende 

forståelsesdybde, presisjonsnivå og evne til drøfting.   

Faglig sterke besvarelser vil kjennetegnes av solide kunnskaper, presis og nyansert framstilling av 

oppdragelsessynene, god forståelse, evne til selvstendig drøfting av tenkernes synspunkter og 

forholdet mellom dem, selvstendig disponering og drøfting. Solide besvarelser vil også kjennetegnes 

av at kandidaten kan trekke veksler på ulike deler av pensum.  

 


