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Oppgave 1   Etikk 
 
Etisk bevissthet er viktig i barnevernfaglig arbeid. Hva kjennetegner et etisk 
problem og hvordan kan du som barnevernspedagog arbeide med etiske 
utfordringer? 
 
 
Sensorveiledning: 
Med utgangspunkt i anbefalt litteratur og undervisning på området er det naturlig at 
kandidaten beskriver etikk til å dreie seg om moral og verdier og om hva som vurderes som 
rett og galt, godt eller dårlig. Det handler om vanskelige spørsmål om hva du skal gjøre 
overfor andre, men hvor ingen av løsningene framtrer som klart eller innlysende riktig å 
velge. 
Kandidaten kan komme inn på etisk dilemma og bruk av etisk refleksjonsmodell (med 

henvisning til H. Nordby) for å velge mellom ulike handlingsalternativ i slike situasjoner. 
Litteraturen beskriver ulike tilnærminger til etisk arbeid innenfor barnevernsfeltet. 
Distinksjonen mellom kunnskap om moralfilosofiske retninger (f.eks. konsekvensetikk, pliktetikk, 

holdningsetikk, nærhetsetikk) og anvendt etikk (områdeetikk) er en av dem. Erfaringsbasert og 
prinsippbasert tilnærming til etiske utfordringer er en annen.  
Profesjonens yrkesetiske grunnlagsdokument kan også omtales. 
 
Som et minimum for at oppgaven skal vurderes til bestått må kandidaten nevne ett relevant 
kjennetegn ved et etisk problem og nevne én relevant faktor som berører hvordan 
barnevernspedagogen kan gjennomføre etisk arbeid. Sensors vurdering må bygge på en 
helhetlig vurdering av om kandidaten har tilfredsstillende innsikt i og forståelse av hva etikk 
handler om og hvordan det kan arbeides med.  
Begge delspørsmål må besvares for at oppgaven skal kunne bestås. 
 
 
Aktuell litteratur kan være: 
 
Nordby, H. (2013). Etikk i barnevern. Oslo: Gyldendal akademisk. 
 
Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. og Mevik, K. (Red). (2019). Barnevernspedagog. En grunnbok. Oslo: 
Universitetsforlaget. (særlig kap. 5 av S. Botnen Eide) 
 
FOs yrkesetiske grunnlagsdokument: https://www.fo.no/getfile.php/1324847-
1580893260/Bilder/FO%20mener/Brosjyrer/Yrkesetisk%20grunnlagsdokument.pdf 

 
 
 
Oppgave 2   Aktørperspektiv og medvirkning 
 
I forståelsen av barn og barndom snakker vi om barnet som aktør. Beskriv hva 
som ligger i en slik forståelse? 
 
 
Sensorveiledning: 
Kandidaten kan her komme inn på barnet som handlende subjekt, som både påvirkes og 
påvirker egen oppvekstsituasjon. Dette i kontrast til tidligere sosiologisk og 

https://www.fo.no/getfile.php/1324847-1580893260/Bilder/FO%20mener/Brosjyrer/Yrkesetisk%20grunnlagsdokument.pdf
https://www.fo.no/getfile.php/1324847-1580893260/Bilder/FO%20mener/Brosjyrer/Yrkesetisk%20grunnlagsdokument.pdf
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utviklingspsykologisk forståelse hvor et mer deterministisk syn var rådende. Forholdet 
mellom ulike utviklingspsykologiske modeller og barnet som aktivt handlende i forhold til 
omsorgspersoner og omgivelser kan berøres. Aktørperspektivet er i tråd med oppfatningen 
av barndom som en verdifull fase i seg selv.  
Det kan være naturlig at kandidaten kommer inn på sosialkonstruksjonisme, 
barneperspektiv/barnets perspektiv og barnets rett til medvirkning, bl.a. gjennom 
barnekonvensjon, barnevernlov og som etisk fordring. Videre kan begrepet barnets beste 
omtales. Viktigheten av sosial deltagelse, aktivitet og å inneha et ressursperspektiv likeså. 
 
Som et minimum for at oppgaven skal vurderes til bestått må kandidaten nevne én relevant 
faktor som forklarer aktørbegrepet. Sensors vurdering må bygge på en helhetlig vurdering av 
om kandidaten har tilfredsstillende innsikt i og forståelse av oppgavens tema.  
 
 
Aktuell litteratur kan være: 
 
Befring, E., Frønes, I. og Sørlie, M. (2010). Sårbare unge: nye perspektiv og tilnærminger. Oslo: Gyldendal 
akademisk. (særlig kap. 2) 
 
Kvaran, I. og Holm, J. (2012). Barnevernsfaglig miljøterapi. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 
(særlig kap. 3) 
 
Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. og Mevik, K. (Red). (2019). Barnevernspedagog. En grunnbok. Oslo: 
Universitetsforlaget. (særlig kap. 2) 

 
 
 
 
Generell del – sensorveiledning: 
Begge oppgavene vurderes etter karakterregel bestått – ikke bestått. 
Begge deloppgavene må vurderes til bestått for at besvarelsen som helhet skal bestås. 
 
Besvarelsen skal følge de viktigste formelle kravene til oppgaveskriving. Presist språk, 
sammenheng og struktur i teksten kan honoreres. Kildehenvisninger skal oppgis i teksten 
med fullstendig litteraturliste til slutt etter hver deloppgave. 
 
Det understrekes at dette er førsteårs studenter med liten trening og erfaring i akademisk 
skriving. Det kan derfor ikke forventes fullgod oppnåelse av dette kravet. Mangler knyttet til 
formelle akademiske krav skal ikke alene føre til ikke bestått oppgave. Det faglige innholdet 
skal veie vesentlig tyngre enn formelle oppgavetekniske krav. 


