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SPED 1100 Introduksjon til spesialpedagogikk undervises første semester i bachelor-
programmet i spesialpedagogikk. SPED 1100 er studentenes aller første møte med 
faget spesialpedagogikk. Studenter som følger bachelorprogrammet ved ISP, tar SPED 
1100 parallelt med UVEXFAC og EXPHIL. SPED 1100 tas også som enkeltemne eller del 
av en emnegruppe av studenter som følger andre programmer enn programmet i 
spesialpedagogikk. Undervisningstilbudet høsten 2020 ha vært en ukentlig 2-timers 
forelesning. En del forelesninger har vært gjennomført digitalt. Studentene har ikke 
hatt tilbud om seminarer. 

SPED 1100 ble undervist første gang høsten 2017. Innholdet i SPED 1100 er delvis 
hentet fra «gamle» SPED 1001 Spesialpedagogikk: Funksjonshemning og lærevansker 
og dels fra «gamle» SPED 1002: Funksjonshemning normalitet og avvik. Eksamen i 
2017, 2018 og 2019 ble gjennomført som skoleeksamen og oppgavesettene var 
todelt. Oppgave 1 dreide seg om ulike former for funksjonshemning og lærevansker, 
oppgave 2 om stoff relatert til funksjonshemming, normalitet og avvik. På grunn av 
smittevernhensyn gjennomføres eksamen høsten 2020 som hjemmeeksamen. Derfor 
er også selve eksamensoppgavene endret i forhold til de tre foregående årene. 
Hjemmeeksamen egner seg dårligere enn skoleeksamen til å prøve studentene i 
konkrete faktakunnskaper. Årets eksamensoppgaver legger derfor opp til å integrere 
fagstoff fra ulike deler av pensum, til å se sammenhenger og å kunne drøfte.  

I stedet for å besvare to ulike oppgaver, skal studentene ved årets eksamen besvare 
en av to oppgaver. Begge oppgavene spør etter både redegjørelse og drøfting. 
Redegjørelsesdelen skal fungere som en bakgrunn for diskusjonsdelen. Det er derfor 
mer relevant å redegjøre for aktuelle utfordringer enn å referere løsrevet 
faktakunnskap fra pensum. Studentene skal vise at de har lest pensum, at de har 
vurderingsevne og at de kan besvare oppgaveteksten selvstendig.  
 
Det forventes at studentene dokumenterer kildebruk ved referanser i teksten og 
egen litteraturliste til slutt i besvarelsen. Det er anbefalt å følge APA, men dette er 
ikke obligatorisk. Poenget er å dokumentere kildebruken på en konsekvent, ryddig og 
forståelig måte. Studentene er frarådet å bruke fotnoter som referanser. 

Studentene skal besvare en av følgende oppgaver (enten oppgave 1 eller oppgave 2): 

1. Redegjør for hva som forstås med hørselsvansker og for hva som forstås med 

funksjonshemmende barrierer. Diskuter deretter påstanden om at hørselsvansker 

hovedsakelig dreier seg om funksjonshemmende barrierer. 

2. Redegjør for hva som forstås med lese- og skrivevansker og for hvilke utfordringer 

mennesker med lese- og skrivevansker møter i skolen og/eller i samfunnet. Diskuter 

deretter påstanden om at de utfordringene som mennesker med lese- og skrivevansker 

møter, er et uttrykk for at skolen og/eller samfunnet er planlagt av mennesker uten 

lese- og skrivevansker. 



Pensum til oppgave 1: Kapittel 8 i Rygvold og Ogden red. (2017) av handler om barn 
og unge med nedsatt hørsel. Begrepet «funksjonshemmende barrierer» er brukt i 
Morken (2012). Det er relevant å trekke inn begrepet «funksjonsdiskriminering» fra 
Befring (2016) og Morken (2012). Tøssebro (2010), f.eks. kapittel 1 «Funksjons-
hemmet person – funksjonshemmende barrierer», er også relevant pensum. 
 
Pensum til oppgave 2: Kapittel 2 i Rygvold og Ogden red. (2017) handler om lese- og 
skrivevansker. Tøssebro (2010: 59) skriver: «et samfunn laget av folk med full 
funksjonsevne for folk med full funksjonsevne». I diskusjonen er det relevant å trekke 
inn både andre deler av Tøssebro (2010), Befring (2016) og Morken (2012). 
 
Fordi eksamen er gjennomført som hjemmeeksamen og fordi eksamensoppgavene er 
noe endret i forhold til tidligere, må vi være åpne for at eksamensoppgavene kan 
tolkes og løses litt forskjellig.  Redegjørelse for egen oppgaveforståelse,  
oversikt og drøfting er viktigere enn å gjengi detaljkunnskap.  
 
I en god besvarelse forventes det god oversikt over relevant pensum, en relevant 
redegjørelse for vanskeområdet med aktuelle utfordringer og at redegjørelsen følges 
opp i diskusjonsdelen. Det forventes en balansert diskusjon, med vekt på for 
eksempel aktuelle dilemmaer, der utfordringer relatert til det aktuelle vanskeområde 
kobles til den mer overordnete diskusjonen om funksjonshemming, mangfold 
og/eller inkludering. 
 
I en middels god besvarelse forventes at oppgaven er forstått, at alle leddene i 
oppgaveteksten er besvart, at studentene kjenner og bruker relevant deler av 
pensum og at det er noe selvstendig diskusjon.  
 
Ved vurdering av karakteren F skal det blant annet legges vekt på om studenten har 
forstått oppgaven og kjenner til noen relevante deler av pensum. Løsrevne sitater fra 
pensumlitteraturen er ikke tilstrekkelig. 
 
De som ønsker å drøfte vurderingskriterier og/eller besvarelser kan ta kontakt med 
undertegnede. 
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