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Sensorveiledning – generell del: 
 
Oppgaven skal vurderes til godkjent – ikke godkjent. 
Begge deloppgaver må vurderes til godkjent for at besvarelsen som helhet skal godkjennes. 
 
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 godkjent oppgave. Det faglige 
innholdet skal veie vesentlig tyngre enn formelle oppgavetekniske krav. 
 

 
 
Sensorveiledning –  særskilt del: 
 
 
OPPGAVE 1: Systematikk i barnevernsfaglig arbeid 
 
Oppgavetekst: 
Du er ansatt som miljøarbeider i en fritidsklubb for ungdom. Ungdommene som besøker klubben er i 
ungdomsskolealder, 13 – 16 år. Ungdommene klager på at det ofte er kjedelig å være der og etterlyser 
morsomme aktiviteter. Du bestemmer deg for å ta dette på alvor og finne fram til aktiviteter som kan oppleves 
positive for ungdommene. 
 
Beskriv hvordan du med hjelp av den systematiske arbeidsmodellen kan gå fram i det videre arbeidet? 

 
 
 
Den systematiske arbeidsmodellens faser bør nevnes:  
 

 
 
 
 
Kandidaten bør kjenne til innholdet i de ulike fasene og kort beskrive dette. Videre bør 
kandidaten vise ferdigheter i praktisk anvendelse av modellen, altså ikke en ren teoretisk 
framstilling av fasene, men at innholdet eksemplifiseres gjennom konkrete beskrivelser 
knyttet til caset. Kandidaten kan også komme inn på formålet med aktivitet i arbeid med 
barn og unge og nevne sentrale sosialpedagogiske begrep som utvikling, læring, danning og 
mestring. 
 



Sensors vurdering må bygge på en helhetlig vurdering av om kandidaten har tilfredsstillende 
innsikt i og forståelse av den systematiske arbeidsmodellen og anvendelse av denne. 
 
 
Aktuell litteratur kan være: 
 
Grønvold, E. og Storø, J. (2010). Miljøarbeid i barnevernet: Systematikk & refleksjon. Oslo: Universitetsforlaget. 
 
Säfvenbom, R. (2005). Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst: grunnbok i aktivitetsfag. Oslo: 
Universitetsforlaget. 
 
Kompendium i Aktivitetsfag. 

 
 
 
 
OPPGAVE 2: Barnets beste 
 
Oppgavetekst: 
«Barnets beste» er et sentralt prinsipp å kjenne til for en barnevernspedagog. Beskriv hvordan «barnets beste» 
kan forstås i en barnevernsfaglig sammenheng. 

 
 
«Barnets beste» kan beskrives fra ulike perspektiv. Det bør kunne forventes at kandidaten 
viser til barnets beste som et grunnleggende prinsipp i barnevernsfaglig arbeid. 
Videre kan kandidaten sette begrepet i sammenheng med barneperspektiv/barnets 
perspektiv, barnets medvirkning og barnets rettigheter i henhold til barnekonvensjonen og 
annen aktuell lovgivning på området. «Barnets beste» kan altså forstås både som et 
ideologisk, metodisk og juridisk begrep. Begrepet kan også belyses historisk gjennom at 
innholdet endrer seg i takt med kunnskapsutvikling og samfunnsendringer. 
 

Sensors vurdering må bygge på en helhetlig vurdering av om kandidaten har tilfredsstillende 
innsikt i og forståelse av «barnets beste» som prinsipp og begrep i barnevernsfaglig 
sammenheng. 
 
 

Aktuell litteratur kan være: 

Brottveit, G. (2013). Barnets beste – en fortolkende tilnærming til begrepets betydning i en barnevernfaglig 

kontekst. Fontene forskning 1/13, 18-31.  

Studsrød, I., Paulsen, V., Kvaran, I. & Mevik, K. (Red.). (2019). Barnevernspedagog. En grunnbok. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

 

 

 


