
Eksamen SPED 1001 Spesialpedagogikk: funksjonshemning og 

lærevansker, høsten 2018 
 

SPED 1001 er et 10-poengsemne som ble undervist tredje semester på det «gamle» bachelor-

programmet i spesialpedagogikk, men som også ble tatt som ”enkleltemne” av studenter som 

ikke tok andre emner i spesialpedagogikk. SPED 1001 ble undervist for siste gang høsten 

2017. 

 

De som fulgte bachelorprogrammet i spesialpedagogikk hadde UTVIT 1100 fra før.  

«Enkeltemnestudentene» hadde ingen innføringsemner i pedagogikk på forhånd.  Vi kan 

derfor ikke forvente at studentene kjenner noe mer til pedagogikk eller faget spesial-

pedagogikk enn det de tilegner seg på dette 10-poengsemnet (et tredjedels semester). 

«Enkeltemnestudenter» på SPED 1001 trengte heller ikke å ta SPED 1002 eller SPED 2010. 

Derfor kan vi ikke forvente at de kan mer om didaktikk, spesialpedagogiske utfordringer og 

spesialpedagogisk virksomhet enn det som tydeliggjøres i SPED 1001. 

 

Poenget med emnet er at studentene skal få en første innføring i spesialpedagogikkens bruker-

grupper og fordypningsområder. Ulike former for funksjonshemning og lærevansker utgjør 

emnets temaer. Emnet skal gi en første innføring i beskrivelse, utbredelse, risikofaktorer 

og/eller årsaker samt spesialpedagogisk utfordringer knyttet til de ulike formene for 

funksjonshemning og lærevansker. Hvor mye som sies om utbredelse og spesialpedagogiske 

utfordringer, varierer litt fra tema til tema. 

 

Kandidatene har fire timer på seg til å besvare to av tre oppgaver. Det er derfor greit at 

kandidatene går rett på oppgavebesvarelsen (for eksempel definisjon eller redegjørelse) uten 

innledning. Kandidater som skriver en felles innledning, gjør ikke noe galt.  

 

Eksamensoppgave høsten 2018: 

Svar på to av tre oppgaver. Skriv numrene på de to valgte oppgavene. 

1. Gjør rede for hva som forstås med utviklingshemming. 

2. Gjør rede for hva som forstås med lese- og skrivevansker. 

3. Gjør red for hva som forstås med synsvansker. 

 

Oppgave 1 dekkes av kap 5 Utviklingshemming i Rygvold og Ogden red. (2017). 

 

Den mest relevante artikkelen for oppgave 2 (den eneste om lese- og skrivevansker) er Lese- 

og skrivevansker kap. 2 i Rygvold og Ogden red. (2017). 

 

Synsvansker (oppg.3) dekkes av kap. 7 i Rygvold og Ogsen red. (2017) 

 

Det forventes at studentene skal kunne gi en kort beskrivelse av vansken eller vanskeområdet, 

utbredelse, risikofaktorer og/eller årsaker – og spesialpedagogiske utfordringer så langt det er 

dekning for i pensum.  

 



Oppgavene ber om redegjørelse og ikke om drøfting eller spesialpedagogiske tiltak. De som 

klarer å drøfte eller trekker inn spesialpedagogiske tiltak må kunne honoreres noe for dette, 

men god karakter forutsetter ikke tiltak. 

 

Et annet spørsmål gjelder formaliteter som innledning og avslutning og henvisninger. Med to 

oppgaver på fire timer kan vi ikke forlange noen stram disposisjon. Det er viktigere at 

kandidaten har fått med seg viktige momenter. Vi kan heller ikke forvente korrekte litteratur-

henvisninger, men vi bør kunne forvente at de viser til for eksempel Rygvold og Ogden eller 

til boka Innføring i spesialpedagogikk. 

 

Besvarelsenes lengde er ikke avgjørende. Jeg regner med at de flere skriver over 2000 ord. 

Det er ikke noe krav at kandidatene skal skrive like langt på de to valgte oppgavene. 
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