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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

Dette blir vektlagt ved vurdering:
 alle spørsmåla er svart på
 grunngivingar og refleksjonar rundt vala dine
 spesielle tilretteleggingar for brukarane
 relevante mål for kvar av aktivitetane
 drøfting av samanhengar med grunngivingar og refleksjonar

Andre
opplysningar

Når du løyser oppgåvene, må du beskrive vala du tek og gi ei
grunngiving. Du viser kompetansen din i faget ut frå
kompetansemåla i læreplanen ved å:
 presentere og bruke fagstoff, og grunngi synspunkta og
forslaga dine til løysing på oppgåva
 trekke inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante for
problemstillingane i oppgåva
 gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege vala
dine
 meistre relevante grunnleggande ferdigheiter
 bruke eksempel der det er relevant
 bruke fagterminologi på ein formålstenleg og etterretteleg
måte

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGÅVA:





Start med å lese oppgåveinstruksen godt.
Hugs å føre opp kjeldene i svaret ditt dersom du bruker kjelder.
Les gjennom det du har skrive, før du leverer.
Bruk tida. Det er lurt å drikke og ete undervegs.

Lykke til!
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Oppgåve 1
Du er tilsett som aktivitør ved eit kveldstilbod for ungdom mellom 13 og 18 år med
kort butid i Noreg. Ungdommane kjem frå ulike stader i verda. Nokre av brukarane
snakkar godt norsk, men dei fleste bruker eige morsmål. Alle brukarane kan
kommunisere på engelsk.
Du har fått i oppdrag å planlegge og gjennomføre ein aktivitetskveld som skal
fremme brukarane sine norskferdigheiter.
a) Beskriv og grunngi minst to aktivitetar du ønsker å gjennomføre.
b) Kva er det viktig å ta omsyn til når du skal motivere og rettleie brukarane
undervegs i aktivitetane? Grunngi argumenta dine.
c) To av brukarane blir ueinige i løpet av kvelden og begynner å krangle høglydt.
Forklar korleis du vil løyse denne situasjonen.

Oppgåve 2
Drøft korleis aktivitet kan bidra til å fremme munnlege ferdigheiter på eit anna språk
enn morsmålet.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Dette blir vektlagt ved vurdering:
 alle spørsmål er besvart
 begrunnelser og refleksjoner rundt valgene dine
 spesielle tilrettelegginger for brukerne
 relevante mål for hver av aktivitetene
 drøfting av sammenhenger med begrunnelser og refleksjoner

Andre
opplysninger

Når du løser oppgavene, må du beskrive valgene du tar og gi en
begrunnelse. Du viser kompetansen din i faget ut fra
kompetansemålene i læreplanen ved å:
 presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine synspunkter
og forslag til løsning på oppgaven
 trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er relevante for
oppgavens problemstillinger
 gjøre rede for resultatet/ konsekvensene av dine faglige valg
 mestre relevante grunnleggende ferdigheter
 bruke eksempler der det er relevant
 bruke fagterminologi på en hensiktsmessig og etterrettelig
måte

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGAVEN:





Start med å lese oppgaveinstruksen godt.
Husk å føre opp kildene i svaret ditt dersom du bruker kilder.
Les gjennom det du har skrevet, før du leverer.
Bruk tiden. Det er lurt å drikke og spise underveis.

Lykke til!
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Oppgave 1
Du er ansatt som aktivitør ved et kveldstilbud for ungdom mellom 13 og 18 år med
kort botid i Norge. Ungdommene kommer fra ulike steder i verden. Noen av brukerne
snakker godt norsk, men de fleste bruker eget morsmål. Alle brukerne kan
kommunisere på engelsk.
Du har fått i oppdrag å planlegge og gjennomføre en aktivitetskveld som skal fremme
brukernes norskferdigheter.
a) Beskriv og begrunn minst to aktiviteter du ønsker å gjennomføre.
b) Hva er det viktig å ta hensyn til når du skal motivere og veilede brukerne
undervegs i aktivitetene? Begrunn argumentene dine.
c) To av brukerne blir uenige i løpet av kvelden og begynner å krangle høylytt.
Forklar hvordan du vil løse denne situasjonen.

Oppgave 2
Drøft hvordan aktivitet kan bidra til å fremme muntlige ferdigheter på et annet språk
enn morsmålet.

Eksamen

Side 5 av 6

www.vigoiks.no/eksamen

