ORDINÆR EKSAMEN

++

HSBVP10113 – Barnevernspedagogen: faget, yrket og samfunnet
(25 stp)
Deleksamen 1: To dagers hjemmeeksamen i gruppe

Avd. for Bachelor i barnevern, kull BVP 2013
helse- og
sosialfag Utleveres mandag 23.09.12 kl. 10:00
Innleveres onsdag 25.09.12 kl. 10:00
Sensurdato onsdag 16.10.12

Vurderingskriterier ved eksamener

Besvarelsen skal leveres i 3 eksemplarer i resepsjonen ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og
sosialfag sammen med undertegnet egenerklæringsskjema. Besvarelsen skal også leveres til
plagiatkontroll i eget rom i Fronter «oppgaveinnlevering – plagiatkontroll 2013/2014». Besvarelser
som leveres etter innleveringsfristen, sensureres ikke og regnes som ikke bestått eksamen.

Deleksamen 1: Gruppeoppgave knyttet til temaene frem til uke 39. Maks 2000 ord. Besvarelsen
vurderes til bestått/ikke bestått. Det benyttes interne sensorer.
Gjennom eksamensbesvarelsen skal kandidaten dokumentere tilstrekkelig faglig forståelse av
temaene som er dekket i oppgaveteksten. Det vil bli lagt vekt på kandidatens evne til teoretisk
belysning, logisk resonnering og selvstendig tenkning i forhold til oppgaven. I den forbindelse
vektlegges også kandidatens evne til å tolke og avgrense oppgaveteksten og begrunne de valg
som blir foretatt.
Det legges vekt på at kandidaten henviser til kilder. Det blir lagt vekt på at besvarelsen er
oversiktlig og logisk disponert og at fagstoffet i all vesentlighet framstilles med kandidatens egne
formuleringer. Besvarelsen skal ikke overskride det angitte antall ord. Dersom denne
maksimalgrensen overskrides med mer enn 10 % får det innvirkning på karakteren.
Plagiatkontroll/fusk:
Alle hjemmeeksamener og mappeinnleveringer skal til elektronisk plagiatkontroll. Manglende
innlevering av elektronisk besvarelse vil medføre at besvarelsen ikke blir sensurert. Besvarelser
som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å
anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.
Ved klage på karaktersetting på gruppeoppgaven, må alle medlemmene i gruppen samtykke i og
skrive under på klagen. Resultatet på klagebehandlingen gjelder for samtlige i gruppen.
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Eksamensoppgave HSBVP10113 – Deleksamen 1
Barnets beste er et sentralt prinsipp innenfor all barnevernfaglig arbeid. Samtidig endres
synet på hva som er en god oppvekst over tid og varierer mellom kulturer og
befolkningsgrupper.
I oppgaven skal dere gjøre rede for følgende spørsmål:
Hva menes med barnets beste?
Det forventes at dere trekker inn relevante læringsutbytter fra emnebeskrivelsen for å
belyse oppgaveteksten.
Her er de aktuelle læringsutbyttene:








Beskrive barn og barndom i historisk perspektiv og samtidsperspektiv
Beskrive sentrale utviklingspsykologiske teorier
Beskrive hva som ligger i begrepet omsorgssvikt
Gjøre rede for begrepene makt, avmakt, sosiale avvik og sosial kontroll
Beskrive barnevernets historiske utvikling i Norge
Redegjøre for begrepet barnets beste
Redegjøre for begrepet omsorg, oppdragelse og behandling

Det forventes at kandidatene trekker inn elementer fra undervisning og pensum knyttet til
de ovennevnte læringsutbyttene og synliggjør en forståelse av sammenhengen med de ulike
temaene.

Gruppeoppgaven skal være på maks 2000 ord.
Høgskolens retningslinjer for oppgaveskriving skal følges.
Lykke til!
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