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Eksamensoppgave 

HOVBVP10320 

 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 
48 timer 
Maks. omfang 1500 ord 

 

Oppgavesettet består av tre oppgaver. Kandidaten skal besvare én oppgave (oppgave 1, 2 

eller 3) og velger selv hvilken oppgave som besvares. 

Oppgaven består av to separate spørsmål/deloppgaver. Begge 

spørsmålene/deloppgavene må hver for seg vurderes til minimum karakteren E for at 

oppgaven som helhet skal kunne godkjennes.  

Det er ingen sammenheng mellom oppgave a og b. Begge oppgaver besvares for seg. 

Det forventes at kandidaten benytter referanser og henviser til disse gjennom 

besvarelsen (teller med i antall ord for besvarelsen).  

For begge oppgaver skal det føres fullstendig litteraturliste til slutt (teller ikke med i antall ord 

for besvarelsen). 

 

OPPGAVE 1 

a) Beskriv sentrale trekk ved tilknytningsteori (ca. 500 ord). 

 

b) Beskriv hva relasjonskompetanse i sosialpedagogisk arbeid innebærer. Gi 

eksempel(er) på utøvelse av relasjonskompetanse i praksis og utdyp betydningen av 

dette (ca. 1000 ord). 

 

OPPGAVE 2 

a) Beskriv sentrale trekk ved sosial kognitiv læringsteori (ca. 500 ord). 

 

b) Beskriv hva barn og unges deltagelse og medvirkning innebærer. Gi eksempel(er) på 

hvordan medvirkning kan skje i praksis og utdyp betydningen av dette (ca. 1000 

ord). 

 

OPPGAVE 3 

a) Beskriv sentrale trekk fra teori om stigma (ca. 500 ord). 

 

b) Beskriv hva forebyggende arbeid med barn og unge innebærer. Gi eksempel(er) på 

hvordan forebyggende arbeid kan skje i praksis og utdyp betydningen av dette (ca. 

1000 ord). 
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Sensorveiledning 

HOVBVP10320 

 

GENERELL DEL: 

 

Bokstavkarakterssystemets generelle vurderingskriterier legges til grunn for bedømmelsen: 

 

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. 

 

Oppgaven består av to separate spørsmål/deloppgaver. Begge spørsmålene/deloppgavene 

må hver for seg vurderes til minimum karakter E for at oppgaven som helhet skal kunne 

godkjennes.  

Karakter settes etter en samlet vurdering av begge spørsmålene/deloppgavene. Sensors 

vurdering må bygge på en helhetlig vurdering av om kandidaten har tilfredsstillende innsikt i 

og forståelse av de temaene som oppgaven berører. 

Teori og faglige påstander må underbygges med kilder. Litteraturhenvisninger skal oppgis i 

løpende tekst og med fullstendig litteraturliste til slutt etter hver deloppgave. 

Besvarelsen skal ikke overskride 1500 ord totalt.  
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SPESIELL DEL: 

 

Sensorveiledningens spesielle del må ikke forstås som uttømmende med hensyn til 

momenter som nevnes under hver oppgave. Dette er faktorer som er hentet ut fra 

undervisningen kandidatene har fått gjennom emnet og litteraturen de har fått anbefalt. 

Kandidatene står imidlertid fritt til å anvende annen relevant litteratur som kan vektlegge 

andre momenter enn det som nevnes i sensorveiledningen nedenfor, men like fullt utgjøre 

god kunnskap og kompetanse om de berørte temaene. 

Endelig karakter settes etter sensorenes skjønnsmessige vurderinger av kandidatens 

kunnskap og evne til å formidle denne. 

 

OPPGAVE 1 

 

a) Tilknytningsteori 

For å oppnå karakteren E må kandidaten beskrive et minimum av kjennetegn ved 

tilknytningsteori. Dette kan omhandle teoriens opprinnelse med henvisning til sentrale 

teoretikere (eksempelvis Bowlby, Ainsworth, Main). Sentrale begreper som tilknytningsfaser, 

tilknytningsformer (trygg – utrygg – desorganisert) og indre arbeidsmodeller kan også være 

naturlig å nevne. 

For å oppnå karakteren C må kandidaten gi en mer utdypende beskrivelse enn hva som 

gjelder for karakteren E. Videre kan det være naturlig at kandidaten beskriver hvordan 

omsorgspersoner kan legge til rette for god tilknytning og hvilke konsekvenser ulike former 

for tilknytning kan ha.  

Kandidater som ser sammenheng mellom tilknytningsteori og biologisk psykologi, 

nevrovitenskap, hjernens utvikling mv kan honoreres for dette. Likeledes kandidater som 

kommer inn på tilknytningsteoriens betydning i sosialpedagogisk arbeid. 

 

Aktuell litteratur kan være: 

Gulbrandsen, L.M. (Red.). (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling. (2.utg.). Universitetsforlaget. Kap. 5 

Nordanger, D.Ø. & Braarud, H.C. (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i ny 

traumepsykologi. Tidsskrift for norsk psykologforening 51/7. 530-536. 

Söderström, K. (2011). Tidlig intervensjon overfor små barn i psykososial risiko. I S. Straand (Red.). Samhandling 

som omsorg i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. (S. 107-119). Kommuneforlaget. 
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b) Relasjonskompetanse 

For å oppnå karakteren E må kandidaten som et minimum gi en beskrivelse av hva som 

ligger i relasjonskompetanse (enkleste beskrivelse: å beherske menneskemøter). Videre bør 

kandidaten nevne noen betydningsfulle faktorer som er medvirkende til god 

relasjonskompetanse. Kandidaten må gi minst et eksempel på relasjonskompetanse utøvd i 

praksis (for eksempel utøvd i foreldresamarbeid, i barnesamtaler, i miljøterapeutisk arbeid). 

For å oppnå karakteren C må kandidaten gi en mer utdypende beskrivelse enn hva som 

gjelder for karakteren E. Videre kan det være naturlig at kandidaten knytter an til 

kommunikasjonspsykologi, personlig kompetanse (jf Skaus kompetansetrekant), den 

treleddede relasjonen (jf Skjervheim) og mer spesifikke miljøterapeutiske ferdigheter. 

Kandidaten bør gi flere eksempler på utøvelse av relasjonskompetanse i praksis eller gå mer 

i dybden av et eksempel. 

Kandidater som trekker inn samfunnsmandat, makt, relasjonsetikk og/eller filosofi, 

kjærlighetsbegrepet i barnevernet eller traumebevisst tilnærming kan honoreres for dette. 

 

Aktuell litteratur kan være: 

Follesø, R., Halås, C.T., Anvik, C.H. (Red.). (2016). Sett, hørt og forstått? Universitetsforlaget. Kap. 8. 

Larsen, E. (2018). Miljøterapi med barn og unge. Organisasjonen som terapeut. (3.utg.). Universitetsforlaget. 

Kap. 5. 

Skau, Greta Marie (2017). Gode fagfolk vokser: personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Cappelen 

akademisk forlag. 

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

Universitetsforlaget. Kap. 16 og 17. 

Thrana, H. M. (2016). Kjærlighetens inntreden i barnevernet; en utfordring for den profesjonelle relasjon? 

Tidsskriftet Norges barnevern, 93(2), 96-109. 

 

 

OPPGAVE 2 

 

a) Sosial kognitiv læringsteori 

For å oppnå karakteren E må kandidaten kunne vise et minimum av forståelse for teoriens 

innhold – eksempelvis at de tre forholdene som anses å påvirke læring innenfor sosial 

kognitiv forståelse er atferd, (sosiale) omgivelser og forhold ved personen (bl.a. kognisjon). 

Det kan være naturlig at kandidaten nevner Bandura som en sentral teoretiker innen 

utviklingen av teorien. 

For å oppnå karakteren C må kandidaten gi en mer utdypende beskrivelse enn hva som 

gjelder for karakteren E. Det kan være naturlig at kandidaten kjenner til utviklingslinjene fra 

behaviorismen og læring gjennom betinging fram til sosial kognitiv læringsteori. Læring som 

indre styrt framfor ytre styrt kan også være et tema.  
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Kandidater som kommer inn på modellæring og betydningen av mestringstro (self-efficacy) 

kan honoreres for dette. Likeså kandidater som kommer inn på teoriens betydning i 

sosialpedagogisk arbeid. 

 

Aktuell litteratur kan være:  

Banyard, P, Dillon, G., Norman, C. & Winder, B. (2019). Essential Psychology. UK: Sage Publications. Section B, 

kap. 7. 

 

 

b) Barn og unges deltagelse og medvirkning 

For å oppnå karakteren E må kandidaten gi en generell beskrivelse av/definisjon på hva som 

ligger i barn og unges medvirkning. Kandidaten bør komme inn på ulike aspekt ved 

medvirkningsbegrepet, for eksempel juridiske, sosiale, utviklingsmessige og/eller 

holdningsmessig sider. Kandidaten må gi minst et eksempel på hvordan medvirkning kan 

skje i praksis. 

For å oppnå karakteren C må kandidaten gi en mer utdypende beskrivelse enn hva som 

gjelder for karakteren E. Videre kan det være naturlig at kandidaten setter synet på barn 

(aktørperspektiv) i sammenheng med medvirkningsbegrepet. Kandidaten kan også komme 

inn på ulike nivå av medvirkning og hva som muliggjør medvirkning i praksis. Kandidaten bør 

gi flere eksempler på hvordan medvirkning kan skje i praksis eller gå mer i dybden av et 

eksempel. 

Kandidater som berører maktperspektiv, demokratiske prinsipper, brukerperspektiv og/eller 

empowerment kan honoreres for dette. 

 

Aktuell litteratur kan være: 

Gjertsen, P-Å. (Red.). (2007). Forebyggende barnevern: samarbeid for barnets beste. Fagbokforlaget. Kap. 4. 

Paulsen, V. (2016). Ungdommers erfaringer med medvirkning i barnevernet. Fontene forskning, 1(2016), 4-15.  

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

Universitetsforlaget. Kap. 2 og 16. 

 

 

OPPGAVE 3 

 

a) Stigma  

For å oppnå karakteren E må kandidaten vise et minimum av forståelse for teoriens innhold 

– eksempelvis gi en nærmere beskrivelse/definisjon av hva stigma betyr. Videre bør 

kandidaten berøre eller gi eksempler på hvordan stigmatisering kan skje 

(stigmatiseringsprosesser) og/eller hva som skjer i prosessen (stigmatiseringmekanismer). 
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For å oppnå karakteren C må kandidaten gi en mer utdypende beskrivelse enn hva som 

gjelder for karakteren E. Videre kan det være naturlig at kandidaten setter stigma i 

sammenheng med fordommer og beskriver hvilke konsekvenser stigmatisering kan ha for 

mennesker i utsatte posisjoner.  

Kandidater som kommer inn på forebyggingsaspektet og/eller setter kunnskap om stigma i 

sammenheng med sosialpedagogisk arbeid kan honoreres for dette. 

 

Aktuell litteratur kan være: 

Major, B. & O'Brien, L. (2005). The social psychology of stigma. Annual Review of Psychology, 56, 393-421. 

 

 

b) Forebyggende arbeid med barn og unge 

For å oppnå karakteren E må kandidaten gi en beskrivelse/definisjon av forebyggende 

arbeid. Kandidaten bør kjenne til at forebygging skjer på ulike nivåer. Videre bør kandidaten 

kunne vise til at forebygging skjer på ulike arenaer der barn og unge lever sine liv. 

Kandidaten må gi minst et eksempel på hvordan forebyggende arbeid kan skje i praksis. 

For å oppnå karakteren C må kandidaten gi en mer utdypende beskrivelse enn hva som 

gjelder for karakteren E. Det er naturlig at kandidaten setter forebyggende arbeid i 

sammenheng med risiko og beskyttelse. Kandidaten bør gi flere eksempler på hvordan 

forebyggende arbeid kan skje i praksis eller gå mer i dybden av et eksempel. 

Kandidater som skiller mellom generelt forebyggende arbeid med barn og unge og 

barnevernets spesifikke forebyggende innsats kan honoreres for dette. Det samme gjelder 

kandidater som trekker inn kunnskap om helsefremmende perspektiv og salutogenese. 

 

Aktuell litteratur kan være: 

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Gyldendal. Kap. 2. 

Befring, E., Frønes, I. & Sørlie, M. (2010). Sårbare unge: nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal akademisk. 

Kap. 6. 

Gjertsen, P-Å. (Red.). (2007). Forebyggende barnevern: samarbeid for barnets beste. Fagbokforlaget. 

Kvello, Ø. (2007). Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Universitetsforlaget. Kap. 1. 


