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Kandidaten skal svare på alle oppgavene. Oppgave 1 er kortsvarsoppgave. Oppgave 2 er
en langsvarsoppgave, og oppgave 3 er en fagdidaktisk oppgave. Oppgave 1 vektes
omtrent 20%, oppgave 2 vektes omtrent 50% og oppgave 3 vektes omtrent 30%, men
alle oppgavene må vurderes som bestått for at eksamen skal kunne vurderes til
ståkarakter.
NB! Oppgaveteksten kan beholdes av studenter som sitter eksamenstiden ut.
Resultatet blir gjort tilgjengelig fortløpende på studweb. når sensur er innlevert av
sensor, senest første virkedag etter sensurfristen (3 uker etter eksamensdato).
Lykke til!

Eksamen i LGU11012, Samfunnsfag 1, 1-7: Emne 1. Samfunn, kultur og sosial
ulikhet

Oppgave 1.
Definer begrepene og gjør greie for forholdet mellom dem.
a) Kultur og sosialisering
b) Sosial institusjon og institusjonalisering

Oppgave 2.
Redegjør for den greske polisens politiske organisering. Bruk minst ett historisk
eksempel. Redegjør for fremveksten av Roma som imperium. Drøft forskjellene i
politisk kultur og sosial organisering mellom den greske polisen og Roma som bidro
til at polisen forble liten, mens Roma ble et imperium.

Oppgave 3.
Gjør en faglig drøfting med vekt på begrepslæring for hvorfor, og på hvilke måter,
innsikter om antikk politisk kultur er relevante for skolefaget samfunnsfag. Trekk
størst mulig relevante deler av lesepensum inn i oppgavesvaret.
Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 7.årstrinn:
«finne informasjon om greske og romerske samfunn i antikken og finne døme på
korleis kulturen deira har påverka vår eiga tid»
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