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 BUL100 H-19, generell informasjon
Emnekode: BUL100
Emnenavn: Barns utvikling, lek og læring
 
Dato: 02.12.2019
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader:
Du skal svare på TRE av de fire oppgavene. Hver av oppgavene har en
ordbegrensning på 350 ord.

 
-------------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings-
og læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til  at besvarelsen kan
benyttes til dette. Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?
Velg et alternativ

 

Ja

Nei
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1 Oppgave: 1 Lek
Besvar TRE av fire oppgaver, Enten:

1. Ifølge Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen: «…
bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek -
alene og sammen med andre» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 20).

Beskriv og belys med teori lek som fenomen
Reflekter med utgangspunkt i sitatet hvordan barnehagen kan legge til rette for
flere typer lek i ulike typer lekemiljø. Bruk relevant teori.

 
Skriv ditt svar her...

 

Format                  

 Σ  

Words: 0/350

javascript:void('Avsnittsformat')
javascript:void('Fet')
javascript:void('Kursiv')
javascript:void('Understreking')
javascript:void('Senket skrift')
javascript:void('Hevet skrift')
javascript:void('Fjern formatering')
javascript:void('Kopier')
javascript:void('Lim inn')
javascript:void('Angre')
javascript:void('Gj%C3%B8r om')
javascript:void('Midlertidige sikkerhetskopier')
javascript:void('Legg til / fjern nummerert liste')
javascript:void('Legg til / fjern punktliste')
javascript:void('Sett inn spesialtegn')
javascript:void('Tabell')
javascript:void('Insert Drawing')
javascript:void('Edit formula')
javascript:void('Expand')
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2 Oppgave 2: Barns fellesskap/vennskap
Eller:
 
2. Vennskap og det sosiale fellesskapet vektlegges sterkt i Rammeplan for barnehagen.
Gjør rede for viktigheten av barns vi-fellesskap, og gi eksempler på hvordan
barnehagelæreren kan legge til rette for dette.
 
Skriv ditt svar her...
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3 Oppgave 3: Barnehagelæreren som profesjonsutøver
Eller:
 
3. En profesjonsutøver er bundet av tre forpliktelser: til et samfunnsmandat, til et
spesifikt kunnskapsgrunnlag og til etikken.
Forklar de tre forpliktelsene, og vis med konkrete eksempler hvordan du som
barnehagelærer kan ivareta disse i barnehagen.
 

 
 
Skriv ditt svar her...
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4 Oppgave 4: Flersvarsoppgave
Eller:

 

4. Her skal du kort redegjøre for faglige begreper fra pensum. 350 ord totalt på 5
oppgaver.
 

1. Forklar Winnicots begrep «et holdende miljø»
2. Forklar Bowlbys begrep «trygg base»
3. Gjør rede for begrepet «affektiv inntoning»
4. Forklar begrepene «selvbestemmelse, medbestemmelse og medvirkning»
5. Forklar begrepet «didaktikk»

 
 
Skriv ditt svar her...
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