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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

VURDERINGSRETTLEIING FOR SVARET PÅ OPPGÅVA

vurderinga

- Når du løyser oppgåva må du beskrive dei vala du tek, og
grunngje dei.
- Din kompetanse i faget ut frå kompetansemåla i læreplanen
syner du ved å:


presentere og bruke fagstoff, og grunngje synspunkt a
dine og forslag til løysing på oppgåva



trekke inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante
for problemstillingane i oppgåva.



gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege
vala dine.

Eksamen



mestre relevante grunnleggjande ferdigheiter



bruke eksempel der det er relevant



bruke ord og uttrykk frå faget, hjelpemiddel og vedlegg
på ein føremålstenleg måte.

Side 2 av 6

Oppgåve 1
Gjer greie for den vaksne sitt ansvar i samhandling med barn og unge, og drøft
korleis samspelet mellom barn og unge kan utviklast.
I svaret skal du skrive om enten førskolebarn, skolebarn eller ungdom. Du vel sjølv
aldersgruppe.
a)

Forklar om det ansvar den vaksne har i samhandling med barnet/ungdommen.

b)

Gje nokre eksempel på samhandlingsvanskar i den aldersgruppa du har valt.

c)

Drøft kva du bør gjere om du er bekymra for eit barn som har vanskar med
samhandling? Du kan gjerne bruke utviklingsteori i grunngjevinga.

Oppgåve 2
Gjer greie for kva brukarmedverknad er, og kva som er formålet med den.
I svaret på oppgava skal du skrive om enten førskolebarn, skolebarn eller ungdom.
Du vel sjølv aldersgruppe.
a)

Kva er brukarmedverknad og kva er formålet med den?

b)

Korleis kan du som barne- og ungdomsarbeidar sikre at barn og unge får
medverke etter sine føresetnadar?

Oppgåve 3
Gjer greie for kva som kjenneteiknar arbeid i grupper.
a)

Kva er ei gruppe? Gje døme på ulike typar grupper og korleis dei fungerer.

b)

Grei ut om ulike roller i grupper, og korleis barn og unge kan lære seg sosial
kompetanse i sine grupper.
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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

VURDERINGSVEILEDNING FOR BESVARELSEN

vurderingen

- 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 problemstillingene i oppgaven.



gjøre rede for resultatet/ konsekvensene av dine faglige
valg

Eksamen



mestre relevante grunnleggende ferdigheter



bruke eksempler der det er relevant



bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på en
hensiktsmessig og etterrettelig måte.

Side 4 av 6

Oppgave 1
Gjør rede for den voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte
hvordan samspillet mellom barn og unge kan utvikles.
I besvarelsen skal du skrive om enten førskolebarn, skolebarn eller ungdom. Du
velger selv aldersgruppe.
a)

Forklar om det ansvar den voksne har i samhandling med barnet/ungdommen.

b)

Gi noen eksempel på samhandlingsvansker i den aldersgruppa du har valgt.

c)

Drøft hva du bør gjøre om du er bekymra for et barn som har
samhandlingsvansker? Du kan gjerne bruk utviklingsteori i begrunnelsen.

Oppgave 2
Gjør rede for hva brukermedvirkning er og hva som er formålet med den.
I besvarelsen skal du skrive om enten førskolebarn, skolebarn eller ungdom. Du
velger selv aldersgruppe.
a)

Hva er brukermedvirkning og hva er formålet med den?

b)

Hvordan kan du som barn- og ungdomsarbeider sikre at barn og unge får
medvirke etter sine forutsetninger?

Oppgave 3
Gjør rede for hva som kjennetegner arbeid i grupper.
a)

Hva er ei gruppe? Gi eksempler på ulike typer grupper og hvordan de
fungerer.

b)

Forklar ulike roller i grupper og hvordan barn og unge kan lære seg sosial
kompetanse i sine grupper.
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