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HSVPL10311/HSVPD10211 – Innføring i miljøarbeid (15 STP)
Bachelor i vernepleie, kull VE3 2011
Bachelor i vernepleie deltid, kull VE4 2011
Eksamen 13. juni 2012 kl. 9:00 – 13:00
Sensur 4. juli 2012
Avd. for
helse- og
sosialfag

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler.
Vurderes med karakterene A-F.

Totalt 5 oppgaver hvorav 4 må besvares. Alle besvarte oppgaver må vurderes til
bestått karakter for at eksamen som helhet skal vurderes til bestått. Dersom 5
oppgaver besvares, sensureres kun de 4 første.

Oppgave 1
Beskriv ulike årsaker til epilepsi. Hva er de vanligste behandlingsformene i forhold til
epilepsi?
Oppgave 2
Beskriv positiv forsterkning. Beskriv hvordan positiv forsterkning kan bidra til utvikling
av god samhandling i en gruppe som skal nå et mål – bruk gjerne deg selv som
eksempel.
Oppgave 3
Beskriv imitasjon med faglige begreper. Hvordan beskrives utførelsen av
imitasjonstrening i Cooper, Heron & Heward (2007)?
Oppgave 4
Sekvensanalyse av en aktivitet omtales innen vernepleieryrket som handlingskjeder
eller kjeding. Hva menes med disse 2 begrepene? Beskriv ved et eksempel hvordan
du ved hjelp av kjeding vil tilrettelegge opplæring av en personlig ADL ferdighet for
en person med moderat psykisk utviklingshemming.
Oppgave 5
Beskriv shaping med faglige begreper og (beskriv) retningslinjene (guidelines) som
brukes for implementering av shaping i Cooper, Heron & Heward (2007).
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Begrepene som benyttes til eksamen
Beskriv: Grundig gjengivelse av faktiske forhold. Eksempel; Gjengivelse av en
definisjon, og alt som er relevant i forhold til den. Gjengivelser av en diagnose,
symptomer, årsaker, behandling, styrker og svakheter/kritikk av diagnosen, historisk
utvikling av diagnosen.

Anvende: Grundig gjengivelse av faktiske forhold, og sette de faktiske forhold inn i
en kontekst. Eksempel; En grundig gjengivelse av en definisjon, og deretter setter
denne i sammenheng med praktiske eksempler. Det må tydeliggjøres hvorfor
eksempelet er relevant i forhold til definisjonen.
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