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 SRE101 generell informasjon
Emnekode: SRE101
Emnenavn: Samfunn, religion, livssyn og etikk
Dato: 21.05. 2019
Varighet: 6 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Barnehageloven med forskrifter, Rammeplan for barnehagens
innhold og oppgaver
 
Merknader:
Studenten skal besvare EN oppgave (A eller B) fra oppgave 1 og EN oppgave (A eller B) fra
oppgave 2. Begge oppgavene må være bestått.
-------------------------------
 
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 SRE101 oppgave 1 Samfunnsfag, svar på ENTEN
oppgave A eller B
 

Kandidatene skal besvare enten oppgave A eller oppgave B i henhold til
pensumlitteraturen.
 
Enten
 
Oppgave A
 
Gjør rede for barnehagen som formell organisasjon ved hjelp av minst en av modellene,
og de forskjellige elementene, i Larsen og Slåtten (2014) "Nye tider nye
barnehageorganisasjoner" og annen relevant pensumlitteratur
 
Drøft hvordan barnehagen som organisasjon blir påvirket av politiske beslutninger. (Her
kan du trekke veksler på det politiske prosjektet).
 
 
Eller
 
Oppgave B
 
Gjør rede for hva «politiske aktører» er.
 
Drøft hvilke politiske virkemidler som benyttes for å styre sektoren. Bruk gjerne
eksempler fra det politiske prosjektet dere jobbet med i samfunnsfag, og vis til
forskjellige aktører i den politiske prosessen.
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Skriv ditt svar her...

 

Format                  

 Σ  
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2 SRE101 oppgave 2 RLE, svar på ENTEN oppgave A
eller oppgave B
Kandidatene skal svare på enten oppgave A eller oppgave B

 

Enten

Oppgave A

Gjør rede for hovedtrekkene i et humanis�sk livssyn. Gi noen eksempler på arbeidsmåter  som
livssynshumanister kan oppleve som problema�ske.

Drø� i hvilken grad barnehagen bør �lpasse virksomheten �l slike oppfatninger.

 

Eller

Oppgave B

Drø� hvilken plass bibelfortellinger bør ha i en barnehage med vanlig formålsparagraf.
Sammenlign gjerne med en barnehage som har en kristen livssynsvedtekt.

Gjør så rede for hvilke bibelfortellinger om påske du mener kan være aktuelle i en barnehage
med vanlig formålsparagraf, og for hvordan du eventuelt ville bruke dem. Legg vekt på
begrunnelser.

Skriv ditt svar her...
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