
Eksamensoppgaver HOVAVF10120 Mandag 12. oktober 2020 

 

Svar på 8 av oppgavene:  

 

1. Samfunnsvitenskapelig litteratur skiller ofte mellom tre idealtypiske velferdsmodeller: 

den liberale/angloamerikanske, den konservative/kontinentale og den 

sosialdemokratiske/skandinaviske. Hva kjennetegner den skandinaviske 

velferdsmodellen? 

 

2. Hva er begrunnelsen for NAV og hva er NAV sin rolle i velferdsstaten?  

 

3. Hva innebærer trepartssamarbeidet? Hvilke tre parter er involvert? 

 

4. Hvilken lov er den mest sentrale loven som regulerer norsk arbeidsliv? Redegjør for 

formålet med loven. 

 

5. Gjør rede for hvorfor man er opptatt av å opprettholde høy sysselsetting i Norge. 

 

6. Hva vil det si at en bruker har selvbestemmelsesrett? Når faller brukerens autonomi 

bort og hvilke krav må oppfylles for å ikke krenke brukerens integritet? Gi ett 

eksempel der en brukers selvbestemmelsesrett faller bort. 

 

7. Gjør rede for begrepene brukermedvirkning, erfaringskunnskap og brukerkunnskap? 

 

8. Gjør rede for forskjellen på opplysningsrett og opplysningsplikt? 

 

9. Gjør rede for de tre ulike nivåene for velferdsviterens mandat. 

 

10. Gjør rede for innholdet i 3 av argumentene/begrunnelsene for arbeidslinja 

 

11. Reflekter rundt ett etisk dilemma knyttet til arbeidslinjas mål om at ‘alle’ skal i arbeid. 

 

12. Gjør rede for hvilke former for kompetanse som utvikles gjennom planlegging og 

gjennomføring av gruppearbeid, og på hvilken måte dette kan være nyttig i en 

fremtidig jobb? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENSORVEILEDNING: 

 

 Betegnelse Generell ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god 

vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.  

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.  

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god 

vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.  

D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av 

vurderingsevne og selvstendighet.  

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten 

vurderingsevne og selvstendighet.  

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både 

manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

 

For å oppnå karakteren A-B: 

Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet i sin tolkning og 

avgrensning av oppgaven. 

Kandidaten viser at h*n har forstått begrepene som benyttes i besvarelsen og at disse benyttes i 

riktig kontekst. 

Kandidaten utformer besvarelsen på en strukturert og oversiktlig måte, med et solid faglig 

fundament. 

 

For å oppnå karakteren C: 

Kandidaten gir en jevnt god beskrivelse av hvordan oppgaveteksten tolkes og avgrenses. 

Kandidaten viser at h*n har forstått begrepene som benyttes i besvarelsen og at disse benyttes i 

riktig kontekst. 

Kandidaten presenterer besvarelsen på en strukturert og oversiktlig måte, basert på relevant 

faglitteratur. 

 

For å oppnå karakteren E: 

Kandidaten viser noe kunnskap om tema for oppgaven, og avgrenser besvarelsen i noen grad.  

Kandidaten viser at h*n i noen grad har forstått begrepene som benyttes i besvarelsen og at disse i 

hovedsak benyttes i riktig kontekst. 

Besvarelsen er mangelfull, men klarer i noen grad både belyse spørsmålet. Kandidaten har i noen 

grad basere oppgaven på faglitteratur og pensumlitteratur. 

 


