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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

Eksamen

VURDERINGSRETTLEIING FOR BESVARELSEN:
- Når du løyser oppgåva må du beskrive dei vala du tek, og
grunngje dei.
- Din kompetanse i faget ut frå kompetansemåla i læreplanen
viser du ved å:
 presentere og bruke fagstoff, og grunngje dine synspunkt
og forslag til løysing på oppgåva
 trekkje inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for oppgåva sine problemstillingar
 gjere greie for resultatet/konsekvensane av dine faglege
val
 mestre relevante grunnleggjande ferdigheiter
 bruke eksempel der det er relevant
 bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein
hensiktsmessig og etterretteleg måte
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Oppgåve 1
a) Forklar kort ulike former for kommunikasjon.
b) Gjer greie for korleis kommunikasjon kan fremje tryggleik og tillit, og gje
eksempel på bruk av metodane i praksis.

Oppgåve 2
a) Forklar kva det vil seie at eit born har god sosial kompetanse.
b) Drøft tiltak som kan bidra til å utvikle den sosiale kompetansen hos born og
unge.
c) Kva for konsekvensar kan det få om eit born/ein ungdom har lågare sosial
kompetanse enn andre barn på sin eigen alder?

Oppgåve 3
a) Forklar kva sosialisering er.
b) Urie Bronfenbrenner har utvikla ein modell om sosialisering. Gjer greie for
modellen/teorien, og drøft faktorar som er viktige for sosialiseringsprosessen
hos born og unge.

Oppgåve 4
Du jobbar som barne- og ungdomsarbeidar i ein ungdomsklubb. Der har det utvikla
seg ein kultur, der medlemmer blir enten utestengt eller inkludert etter ”ordre” frå
enkelte medlemmer. Dette medfører at dei fleste medlemmene mistrivast og kjenner
seg utrygge.
a) Korleis kan du forsøke å forstå det som skjer, sett i lys av Maslow sin teori?
b) Korleis vil du jobbe med gruppa for at klubben skal bli ein god og trygg stad for
alle medlemmane?
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Eksamen

VURDERINGSVEILEDNING FOR BESVARELSEN:
-Når du løser oppgaven må du beskrive de valgene du tar og gi
en begrunnelse
-Din kompetanse i faget ut fra kompetansemålene i læreplanen
viser du ved å:
 presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine
synspunkter og forslag til løsning på oppgaven
 trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er
relevante for oppgavens problemstillinger
 gjøre rede for resultatet/ konsekvensene av dine faglige
valg
 mestre relevante grunnleggende ferdigheter
 bruke eksempler der det er relevant
 å bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte
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Oppgave 1
a) Forklar kort ulike former for kommunikasjon.
b) Gjør rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit og gi
eksempler på bruk av metodene i praksis.

Oppgave 2
a) Forklar hva det vil si at et barn har god sosial kompetanse.
b) Drøft tiltak som kan bidra til å utvikle den sosiale kompetansen hos barn og
unge.
c) Hvilke konsekvenser kan det få om et barn/ungdom har lavere sosial
kompetanse enn andre barn på sin egen alder?

Oppgave 3
a) Forklar hva sosialisering er.
b) Urie Bronfenbrenner har utviklet en modell om sosialisering. Gjør rede for
hans modell/teori og drøft faktorer som er viktige for sosialiseringsprosessen
hos barn og unge.

Oppgave 4
Du jobber som barne- og ungdomsarbeider i en klubb. Det har utviklet seg en kultur i
klubben der medlemmer blir utestengt eller inkludert etter ordre fra enkelte
medlemmer. Dette medfører at de fleste medlemmene mistrives og kjenner seg
utrygge.
a) Hvordan kan du forsøke å forstå det som skjer, sett i lys av Maslows teori?
b) Hvordan vil du jobbe med gruppen for at klubben skal bli et godt og trygt sted
for alle medlemmene?
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