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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varar i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

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 brukar utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

VURDERINGSRETTLEING FOR SVARET PÅ OPPGÅVA
- Når du løyser oppgåva må du beskrive dei vala du tek, og
grunngje dei.
- Kompetansen i faget ditt, ut frå kompetansemåla i
læreplanen, viser du ved å
 presentere og bruke fagstoff, og grunngje
synspunkta dine og forslag 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 ferdigheter
 bruke eksempel der det er relevant
 bruke ord og uttrykk frå faget, hjelpemiddel og
vedlegg på ein føremålstenleg måte

Andre
opplysningar

NB: Du skal svare på alle tre oppgåvene
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Merk: Du vel sjølv om du arbeider i ein barnehage, på SFO eller i ein
ungdomsklubb når du skal svare på disse oppgåvene.

I barne- eller ungdomsgruppa du arbeider med, har det oppstått ein del konfliktar
og ueinigheiter. Fleire av barna/ungdommane i gruppa verken snakkar eller leikar
saman. Det er fleire av barna/ungdommane som snakkar stygt og nedsettande
om kvarandre i gruppa og leiker og spel blir fort øydelagt.
Nokre av barna/ungdommane sloss ofte og det er lite triveleg for
barna/ungdommane og dykkar tilsette, å være saman på grunn av dette.

Oppgåve 1
Barnehagen, SFO og ungdomsklubbar er viktige sosialiseringsarenaer for barn og
unge.
Forklar korleis sosialisering foregår og kva for rolle du kan ha i
sosialiseringsprosessen til barna/ungdommane på din arbeidsplass. Vis gjerne til
teori som underbyggjer dette.

Oppgåve 2
Sosial kompetanse er ei viktig ferdigheit å lære for barn og unge. Dette for at dei
best mogeleg skal tilpasse seg samfunnet og fungere i grupper, og med tanke på
korleis dei utviklar seg på mange ulike område.
Kva for tiltak du kan sette i gang for å utvikle den sosiale kompetansen for
barne/ungdomsgruppa du arbeider med? Drøft.

Oppgåve 3
Kva for ulike strategiar kan du bruke for å løyse opp i konfliktar i
barne/ungdomsgruppa du har ansvar for? Drøft
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

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

VURDERINGSRETTLEDING FOR BESVARELSEN
-

Andre
opplysninger

Eksamen

Når du løser oppgaven må du beskrive de valgene du tar
og gi en begrunnelse
Kompetansen din i faget ut fra kompetansemålene i
læreplanen viser du ved å:
 presentere å 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, hjelpemiddel og vedlegg på
en hensiktsmessig og etterrettelig måte.

NB: Du skal svare på alle tre oppgavene
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Merk: Du velger selv om du arbeider i en barnehage, på SFO eller i en
ungdomsklubb når du skal svare på disse oppgavene.

I barne- eller ungdomsgruppa du arbeider med, har det oppstått en del konflikter
og uenigheter. Flere av barna/ungdommene i gruppa verken snakker eller leker
sammen. Det er flere av barna/ungdommene som snakker stygt og nedsettende
om hver andre i gruppen og leker og spill blir fort ødelagt.
Noen av barna/ungdommene sloss ofte og det er lite trivelig for
barna/ungdommene og dere ansatte, å være sammen på grunn av dette.

Oppgave 1
Barnehagen, SFO og ungdomsklubber er viktige sosialiseringsarenaer for barn og
unge.
Forklar hvordan sosialisering foregår og hvilken rolle du kan ha i
sosialiseringsprosessen til barna/ungdommene på din arbeidsplass. Vis gjerne til
teori som underbygger dette.

Oppgave 2
Sosial kompetanse er viktige ferdigheter å lære for barn og unge for best mulig
tilpassing i samfunnet og i grupper, og i forhold til hvordan man utvikler seg på
mange ulike områder.
Hvilke tiltak kan du sette i gang for å utvikle den sosiale kompetansen for
barn/ungdomsgruppen du arbeider med? Drøft.

Oppgave 3
Hvilke ulike strategier kan du bruke for å løse opp i konflikter i
barn/ungdomsgruppen du har ansvar for? Drøft

Eksamen

Side 5 av 6

www.vigoiks.no/eksamen

