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Sensorveiledning 2103- høst 2019 
 

Kort om emnet 
Emnet PED 2103 fokuserer på tilrettelegging for deltagelse i læringsaktiviteter i skole og barnehage. 
Vi er opptatt av både individ-, gruppe- og systemperspektiver. Forståelse for forhold som kan 
fremme eller hemme en god utvikling og læring i pedagogiske settinger er sentralt. Emnet skal gi 
forståelse for hvordan mennesker lærer og utvikler seg, betydningen av relasjoner, og grunnleggende 
kunnskap om psykososiale vansker. Studentene har også lært om programmer og tiltak. 
 
Tilbudet til studentene består av en forelesningsdel (13 dobbelttimer) og en seminardel (4 
dobbelttimer). I seminarene har studentene fått veiledning og de har arbeidet med obligatoriske 
aktiviteter. For oversikt over forelesningstema og pensumdekning vises det til emnesiden som også 
gis informasjon om læringsutbyttebeskrivelser: 
https://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED2103/ 
 

Kort om de obligatoriske aktivitetene 
Studentene skal ha godkjent to obligatoriske aktiviteter før eksamen; en gruppeoppgave og en 
individuell oppgave.  
 
Obligatorisk aktivitet 1: Studentene har utformet og gitt en posterpresentasjon i gruppe. 
Mål: Dette arbeidskravet er ment som en hjelp til lesing av og arbeid med faglitteraturen i emnet. 
 
Obligatorisk aktivitet 2: Her jobbet studentene med å beskrive tiltak ut fra elevcase.  
Mål: Med denne aktiviteten ønsker vi å bidra til at studentene skal få anledning til å arbeide med 
anvendelse av faglitteraturen. For å få det individuelle arbeidskravet godkjent forventer vi at 
oppgaven inneholder: 1) en relevant tolkning av elevens situasjon, styrker og utfordringer, 2) at 
tiltakene er beskrevet og at det foreligger en begrunnelse for hvorfor dette tiltaket/disse tiltakene 
kan være til hjelp for eleven 3) at du har med en kort drøfting av forskningen som ligger bak 
forslaget/ene 4) drøft gjerne også eventuelle utfordringer og vær kritisk til forskningen.  
 
Emnet fagsider finnes her 
https://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED2103/ 
 
Litteraturliste 
 

 Mercer, N. & Littleton, K. (2007) Dialogue and the Development Children’s Thinking. A 

sociocultural approach. NY: Routledge. (144 sider) 

 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). How people learn II: 

Learners, contexts, and cultures. Washington, DC: The National Academies Press. Kap 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, og 9. doi:10.17226/24783. (211 sider). Elektronisk tilgjengelig her. Boka er 

tilgjengelig online gratis. Du kan laste ned boka ved å klikke på lenken og laste ned. (se 

høyrespalten i lenken). 

 Eng, Helene, Ertesvåg, Sigrun K., Frønes, Ivar & Kjøbli, John. (2016) Inkludering og utvikling. 

Førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Oslo: Gyldendal akademisk. (175 sider) 

 Ogden, Terje. (2015). Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Oslo: 

Gyldendal Akademisk Forlag. (300 sider) 

https://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED2103/
https://www.uio.no/studier/emner/uv/iped/PED2103/


2 
 

 Walker, H.M. & Gresham, F.M. (Eds.). (2014). Handbook of Evidence-Based Practices for 

Emotional and Behavioral Disorders: Applications in Schools. The Guilford Press. Chapters 1-

4, 7-13, 15-18,20,22-27,29. (380 sider) 

Totalt 1210 sider 
 

Karakterskala 
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om 
karakterskalaen: 
https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterer/ 
 

Retningslinjer for evalueringen 
Kandidatene gjennomfører en 4-timers skoleeksamen. 
Oppgavesettet består av to deler:  

- 2 større oppgave som skal besvares av alle  

- 8 mindre oppgaver hvorav 4 skal besvares 

Kandidatene må ha besvart og bestått alle de valgte oppgavene. Karakteren gis på grunnlag av en 
samlet vurdering av besvarelsen. Det gis én karakter til eksamen. 
 
Følgende retningslinjer bør ligge til grunn for vurdering og karakterfastsetting: 
 
Kravene i oppgaveteksten 

Svarer kandidaten på det oppgaveteksten spør etter? Forholder besvarelsen seg til de 

sentrale begrepene i oppgaveteksten?  Evner kandidaten å tilby en drøfting dersom 

oppgaveteksten etterspør dette? I hvilken grad dokumenterer eventuelle avgrensinger god 

faglig forståelse?  

Besvarelsens faglige innhold 
Dokumenterer kandidaten kjennskap til sentrale begreper og perspektiver i 
pensumlitteraturen? Er litteraturen som er relevant for den enkelte oppgave forstått og 
redegjort for på en tilfredsstillende måte? Viser kandidaten til forskning/studier i sitt forsøk 
på å svare på oppgaveteksten?  
 

Faglig framstillingsform 
Tilfredsstiller besvarelsen vanlige krav til akademisk skriving? Er den tilstrekkelig presis og 
sammenhengende? Er besvarelsen oversiktlig og godt strukturert 

 

Oppgaver høst 2019 med kort veiledning til sensor 
 

Begge drøftingsoppgavene skal besvares 
 

A. Hvorfor er deltagelse viktig for læring og utvikling? Beskriv et eller flere forskningsbasert(e) tiltak som 
kan støtte deltagelse i skole og barnehage. Diskuter muligheter og utfordringer. 
 
Det er forventet at studentene skal kunne forklare hvorfor deltagelse er sentralt for læring og 
utvikling. Hele litteraturen i emnet presenterer en rekke forskningsbaserte tiltak som er relevante å 
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benytte i besvarelsen av denne oppgaven. Både i Eng, et al., Ogden, Walker & Gresham, og Mercer & 
Littelton presenteres konkrete programmer. Et eksempel på et forskningsbasert tiltak/program kan 
være: Mercer & Littleton: “Thinking together” programmet og tiltak for å fremme elevdeltagelse. I 
dette programmet er betydningen av samtaler og språket som vårt viktigste verktøy for læring og 
deltagelse i skole og barnehage sentralt. PALS og Zippys venner er andre eksempler på program som 
mange av studentene har skrevet om i arbeidskrav. Beskrevet både i Ogden og Eng, et al. Det 
ønskelig at studentene kan forstå både styrker og begrensinger ved RCT, samt at forskningsbasert 
ikke er ensbetydende med RCT.  
 

B. Gjør rede for forskjellen på kritiske og sensitive faser i hjernen og drøft hvordan tidlige relasjoner kan 
påvirke hjernens utvikling. 
 
Her er «How People Learn II» og spesielt kap. 3 er sentralt. Det er også forelest om tema. Drøftingen 
av betydningen av tidlige relasjoner er omtalt flere steder i litteraturen og på forelesninger. 

Kortsvarsoppgavene -  4 av 8 oppgaver skal besvares 

1. Skriv 2-3 kjennetegn hos barn med angst 
 
Kjennetegn ved angst kan være en opplevelse av ubehag/negative tanker, fysiske reaksjoner, kvalme, 
svetting, svimmelhet, usynliggjøring av seg selv o.l. Litteratur som er aktuell og henvise til er: Ogden, 
Walker & Gresham  
 

2. Beskriv kjennetegn på autisme/autismespekterforstyrrelse (ASF) 
 
Hill M. Walker og Frank M. Gresham (2014) forklarer autismespekterforstyrrelser (ASF) som 
«neurological, pervasive, developmental disorders characterized by patterns of delay and difference 
in the development of communication, social, and behavioral skills» (W&G, 2014, s.475). Kjennetegn 
kan være: utfordringer knyttet til sosial samhandling og kommunikasjon, begrenset, gjentakende, 
stereotypt atferdsmønster, interesser eller aktiviteter. Barn med ASD har vanskeligheter med å tolke 
hvordan andre føler og hvordan de vil reagere på deres atferd (Ogden/W&G). De kan ha 
vanskeligheter med å uttrykke hva de føler. Behov for hjelp til å forstå forventninger. 
 
3. Skriv tre kjennetegn ved ‘mobbing’ 
 
I Eng. et al. Kap 3 s 58 står det: «Mobbing kan generelt defineres som gjentatte, målrettede negative 
handlinger fra en eller flere personer (elever) mot en person (elev) som har vanskelig for å forsvare 
seg».  
 
4. Hvordan kan en lærer fremme selvregulering og mestringstro i klasserommet? 
 
Forelesningene har gjennomgått ulike teoretiske tilnærminger og konkrete måter lærere kan jobbe, 
både forskningsbaserte tiltak som er presentert i pensum og studier. Albert Bandura sin sosiale 
læringsteori og begrepet mestringstro har vært sentralt (troen på at man kan kontrollere 
gjennomføringen av en bestemt oppgave). Betydning av positive tilbakemeldinger, individuelle 
behov, autonomi og medbestemmelse- bli hørt, forstått og verdsatt. Ogden tar opp mye som er 
relevant å trekke inn i denne kortsvarsoppgaven. I «How People Learn» kap. 6. er også 
sosiokulturelle tilnærminger og identitet er vektlagt. 
  
 
5. Hva kjennetegner utforskende samtaler og hvorfor er disse læringsfremmende? 
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Det forventer at studentene kan beskrive hva som ligger i termen utforskende/eksplorerende 
samtaler. Utforskende samtaler kjennetegnes ved momenter som: aktiv lytting, at spørsmål stilles, at 
relevant informasjon deles, at ideer blir utfordret og at utfordringer begrunnes, og bidrag bygger 
gjerne på det som er sagt tidligere. De kan eventuelt sette denne termen opp mot andre 
prototypiske samtaleformer som er beskrevet. Utforskende samtaler er ganske krevende og det er 
fint om studentene kan si noe om at dette ikke er noe vi kan forvente skjer hele tiden. Det er et mål 
og en samtaleform med noen kjennetegn som viser seg å være produktivt for læring i skolefag.  I 
drøftingen av hvorfor en tenker at slike samtaler er produktive, så kan det nevnes at gjennom 
deltagelse i samtaler så lærer barn blant annet: (1) nye måter å skape mening om verden, (2) nye 
måter å kommunisere ideer til hverandre, (3) nye måter å bruke språket som et verktøy for å tenke. 
(jmf. oppgave A). Relevant litteratur: Mercer & Littleton  
 
 
6. Hva er hovedforskjellen mellom barn med ADHD og barn med Atferdsvansker (Conduct 
disorders)? 
 
Barn med atferdsvansker – det handler om samhandlingsproblemer. Viktige kjennetegn er aggressiv 
og annen utagerende atferd (Ogden, s. 195). Relevant å trekke inn sosial kompetanse som en viktig 
forutsetning for vennskap og sosial integrering, samt som et verktøy for å håndtere stress og 
motvirke utviklingen av atferdsrelaterte problemer (Ogden, 2015, s. 243-248). ADHD/Hyperkinetisk 
forstyrrelse kjennetegnes ved at personen har utfordringer knyttet til hyperaktivitet (kan være 
ekstrovert eller introvert), kan ha problemer med impulsivitet (men kan samtidig også være 
forsiktige barn) og oppmerksomhetssvikt (Ogden, 2015, s. 202).  Kjennetegn og eksekutive 
funksjoner: innebærer utfordringer med blant annet å holde på oppmerksomhet og konsentrasjon 
over lengre tid, å planlegge og organisere aktiviteter, å vente på tur, distraherbar, problemer med å 
sitte i ro/fikling.  
 
7. Beskriv trenivåmodellen for forebyggende intervensjoner. Bruk gjerne eksempler fra 
forskningsbasert(e) program eller tiltak når du forklarer modellen 
 
Modellen er beskrievet i W&G, Ogden og Eng et al. På flere forelesninger er modellen drøftet ift tiltak 
rettet mot alle/mange elever og tiltak for en mindre gruppe elever. De fleste tiltakene i litteraturen 
kan være nyttige for mange elever.  
 
8. Beskriv de tre elementene som står sentralt i CBT (Conitive Behavioral Therapy) 
 
Se W&G. Tre sentrale element i CBT er: Atferd, tanker og følelser. Tema er tatt opp i forelesninger, 
men det forventes ikke at studentene har inngående kjennskap til CBT. Spørsmålet er spesifikt og det 
vil ikke være unaturlig om studentenes besvarelse er på et mer generelt nivå. Det forventes altså ikke 
inngående kjennskap til CBT. 
 
 


