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Generell informasjon 

Den aktuelle eksamen er en 6-timers skoleeksamen uten hjelpemidler. Kandidatene får tre (3) 

oppgaver, og skal besvare to (2) av disse. Kandidatene velger selv hvilke oppgaver de 

besvarer. Hovedboka i emnet er Woolfolks Educational Psychology (med mest fokus på deler 

av eller hele kapitlene 1-4 og 7-12). I tillegg er det flere artikler og kapitler fra kompendiet 

som er relevante for oppgavene (slik som for eksempel kapitelene av Urnes, Lerner, 

Sameroff, Bornstein, samt materialet om statistisk læring). 

 

For alle de tre oppgavene forventes det at studentene har større forutsetning for å kunne 

redegjøre for – fremfor det å drøfte. Det er ikke mye på pensum som eksplisitt går på 

pedagogiske implikasjoner, slik at de vil være nødt til å trekke en del slutninger på egenhånd 

for drøftingsdelen. Kvaliteten på drøftingen vil derfor kunne fungere som et godt skille 

mellom de gode og de VIRKELIG gode oppgavene. 

 

NB. For den enkelte oppgave er det tatt med momenter som kan være relevante å ta med i 

en besvarelse, dette er ikke en sjekkliste, og det er ikke slik at alle disse momentene må være 

med for at besvarelsen skal vurderes som meget god eller fremragende.  

 

Generelt om karaktersetting: 

1. Hvis en av oppgavebesvarelsene ikke er god nok til å bestå, vil hele eksamen vurderes som 

ikke bestått.  

2. Hvis det gis ulike vurdering på besvarelsene av de to oppgavene, forsøker vi å gi en slags 

gjennomsnittlig karakter, hvor karakterene møtes mest mulig på halvveien.  

 

 

 

Oppgave 1: Gjør rede for det biologiske grunnlaget for læring. Drøft hvorfor pedagoger 

og spesialpedagoger trenger kunnskap om hjernen. 

 

Denne oppgaven er bred og spesifikk på samme tid. Selv om hovedfokuset har vært på 

hjernen og dens strukturer/områder og funksjoner, kan studentene både ta for seg det 

biologiske perspektivet mer overordnet og/eller fokusere på hjernens oppbygging, nettverk 

og/funksjoner mer spesifikt.  

 

Relevante momenter, redegjørelse for det biologiske perspektivet mer overordnet: 

 Det et viktig nevrologisk grunnlag for vår kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling.  

 Vi har særlig fokusert på områder/nettverk i hjernen som er knyttet til hukommelse, 

språk og motorikk. Studentene kan fokusere på et eller flere av disse områdene. 

 Det biologiske perspektivet er også sterk relatert til det kognitive perspektivet, da det 

handler om å fange opp og måle kognitive læringsprosesser biologisk. 

 Det har også vært fokus på ulike teknikker for å måle hjernens struktur og aktivitet og 

hvilke fordeler og/eller ulemper slike instrumenter har. Redegjørelse for hvordan slike 

instrumenter brukes til å forstå prosessene i hjernen under læringsprosesser og for å 

måle ferdighetsnivåer eller vansker er derfor også relevant for dette perspektivet. 

 Hjernens utvikling starter under svangerskapet og varer inn i voksen alder 

(livsløpsperspektiv). Denne utviklingen avhenger av både genetiske og miljømessige 

bidrag/input. Dette gjør at de biologiske forutsetningene for læring varierer på tvers av 

alder og individer.   



 

Relevante momenter, oppbygning av hjernen:  

 storhjernen og hjernebarken (cortex) det 2-4 mm tykke laget av grå nerveceller som 

dekker storhjernens overflate  

 Gyri (fold, ‘topp), sulci (fure) og fissurer (store furer). Hjernen er foldet for å gi større 

overflate. 

 Hjernebarken er delt i to halvkuler som er forbundet av corpus callosum 

(hjernebjelken) 

 Fire hjernelapper: Frontallappen (pannelappen), Parietallappen (isselappen), 

Temporallappen (tinninglappen), Occipitallappen (bakhodelappen) 

 Motorbarken (motor cortex) 

 Hippocampus: den eneste delen av hjernen som har vist seg uerstattelig. Er helt 

nødvendig for evnen til å lage nye minner, og dermed også for læring. Kasuset H.M. 

(Henry Molaison) som fikk fjernet mye av hippocampus bilateralt og fikk anterograd 

amnesi viste hippocampus’ funksjon i læring og minneformasjon.  

 Wernickes område (språkforståelse) og Brocas område (språkproduksjon) er sentrale 

for språklig fungering. Men det er mange andre områder som er involvert i 

språklæring. 

 Hjernen er et distribuert system der de ulike delene er funksjonelt avhengige av 

hverandre 

 

Relevante momenter, nervecellenes oppbygning: 

 Kan gjerne nevne at hjernen består av mange andre celler enn nerveceller, disse kalles 

gliaceller med en fellesbetegnelse. Glicellene har en støttefunksjon, men det skjer 

ingen informasjonsbearbeiding i disse cellene.  

 Nervecellen eller nevronet er den grunnleggende enheten for kommunikasjon i 

sentralnervesystemet. De varierer mye i størrelse og form, men har en gjennomgående 

grunnoppbygging. 

 Nervecellene består av tre hoveddeler:  
• Aksonet transporterer signaler til andre celler 

• Dendrittene, mottar av signaler fra aksoner 

• Soma, cellekjernen, inneholder det genetiske materialet i cellen, DNA og 

RNA. Her "summeres" alle de ankomne elektriske signalene fra dendrittene 

 Myelin: elektrisk isolering av aksonet. Økter effektiviteten i 

informasjonsbearbeidingen.  

 Synapser: kløften mellom to nevroner. Det elektriske signalet overføres til et kjemisk 

signal i synapsekløften og omgjøres til et elektrisk signal igjen i mottakernevronet.  

 Nevrotransmittere: budbringerne i synapsekløfta.  Viktige nevrotransmittere er: 

dopamin, serotonin, glutamat, G.A.B.A. Medisiner og narkotika virker i synapsene 

ved enten å åpne reseptorer i mottakernevronet (agonister, f.eks. etanol), hindre 

nevrotransmitterne i å binde seg til reseptorene i mottakerenvronet (antagonister, f.eks. 

koffein), eller hindre reopptak av nevrotransmittere (modulatorer, f.eks. kokain) 

 Gjentatt samaktivering av nevroner styrker forbindelsen mellom dem.  

 Fra et biologisk perspektiv kan læring forstås som etablering og styrking av 

synaptiske forbindelser, og beskjæring av forbindelser som ikke er relevante.  

 

Relevante momenter, drøfting  

 Kunnskap om hjernen kan gi:  



• Bedre grunnlag for å kritisk vurdere pedagogiske tilnærminger og programmer 

som hevder å bygge på «hjerneforskning.»  Mange av disse programmene (f.eks. 

Lumosity, CogMed) henvender seg til spesialpedagoger. Reklamen for disse 

programmene inneholder ofte sjargong om hjernen, og for å kunne vurdere 

programmene trenger man å kjenne til innholdet i den terminologien som brukes.  

• Vi har snakket en del om hjernemyter som ‘høyre og venstre hemsisfære-

dominante læringsstiler. Det er f.eks. ingen evidens for at man kan trene seg i å 

bruke den ene hemisfæren mer eller mindre.  

• Bedre grunnlag for å forstå teorier om kognitive læringsprosesser                                                          

– Mange av disse teoriene bygger på kunnskap om hjernens fungering og 

bruker termer som f.eks. aktiveringsnivå, spredningsaktivering, assosiative 

strukturer, deklarativt og proseduralt mine. 

• Flere grupper brukere av spesialpedagogiske tjenester har ervervet skade i hjernen 

(f.eks. afasipasienter).  

• Lettere å hevde eget felt (spesialpedagogikk) når en har grunnleggende kunnskaper 

om andre felt og deres begrensninger.  

 

Oppgave 2. Gjør rede for informasjonsprosesseringssystemet. Drøft hvordan kunnskap 

om informasjonsprosessering er relevant for læring og for spesialpedagogikken. 

 

Relevante momenter, redegjørelse generelt: 

 Dette faller innenfor det kognitive perspektivet på læring. 

 Studentene kan redegjøre mer generelt for prosesser knyttet til innhenting, lagring 

(elaborering, organisering), uthenting (slutninger) av informasjon mer generelt. 

 De kan også redegjøre for vansker med disse prosessene, slik som glemsel, forvitring 

og kognitive belastninger på informasjonsprosesseringen. 

 Det er allikevel her særlig nærliggende å nevne og/redegjøre for sentrale begreper som 

sensorisk register/minne, arbeidsminne og langtidsminne (se relevante momenter 

under). 

 

Relevante momenter, sensorisk register: 

 Hver sansemodalitet antas å ha selvstendige sensoriske register 

 Kort lagring av informasjon 

 Det meste av informasjonen forsvinner før det foretas noen bevisst prosessering 

 I pensum er det en liten diskusjon om hvorvidt det er en form for førbevisst 

prosessering av informasjon i de sensoriske registre, dersom kandidaten redegjør for 

denne diskusjonen vil det være et stort pluss. 

 

Relevante momenter, arbeidsminne 

 Begrenset kapasitet 

 Tre hovedoppgaver: kortvarig lagring, prosessering og gjenkalling 

 Trolig ulike prosesseringssystemer for visuell («den visuo-spatiale skisseblokka) og 

auditiv («den fonologiske løkka») informasjon. I undervisningen har vi lagt mest vekt 

på Baddeleys modell, og det vil være et pluss om kandidaten også kan trekke inn «den 

sentrale kontrollenheten» og den «episodiske bufferen» i redegjørelsen sin. 

 Et stort pluss om kandidaten kan redegjøre for forskjellen mellom korttidsminne (som 

jo ble brukt tidligere) og arbeidsminne. 

 

Relevante momenter, langtidsminne 



 I prinsippet ubegrenset kapasitet 

 Kunnskap er hovedsakelig lagret i en verbal kode i form av proposisjoner 

 LTM antas å være bygd opp av nettverk av proposisjoner knyttet sammen av såkalte 

«noder» (knutepunkter). 

 

Relevante momenter, relasjonen mellom SR, AM, LTM 

 Beskrivelse av informasjonen slik den går gjennom 

informasjonsprosesseringssystemet 

 Oppmerksomhetens rolle med hensyn til hvilken informasjon som prosesseres 

 Innkoding 

 Skjema 

 Glemming/tap av kunnskap 

 

Relevante momenter, drøfting 

 Mange spesifikke lærevansker knyttes til svikt i informasjonsprosesseringssystemet 

 Viktig for pedagoger og spesialpedagoger å kjenne til begrensningene menneskelig 

informasjonsprosessering 

 Gode og effektive tiltak må ta utgangspunkt i hvor svikten sitter 

 En slik litt teknisk informasjonsprosessering må i praktisk spesialpedagogisk arbeid 

kombineres med kunnskap om motivasjon, emosjoner, osv. Den er ikke sannheten 

alene. 

 Herunder kan studentene også drøfte hvordan slik kunnskap kan være viktig for arbeid 

med noen vanskegrupper i særdeleshet. For eksempel personer med 

oppmerksomhetsvansker og ADHD eller hjerneskader.  

 

Oppgave 3: Gjør rede for et sosiokulturelt perspektiv på læring. Drøft hvordan 

individuelle og sosiale faktorer (individ og miljø) sammen virker inn på læring. 

 

Relevante momenter, redegjørelse: 

 I redegjørelsen bør kandidaten kunne si noe om hva det sosio-kulturelle perspektivet 

innebærer, særlig at en grunnantagelse er at mennesker er del av allerede eksisterende 

sosiokulturelle og historiske rammer for hvordan og hva vi tilegner oss av kunnskap. 

 Dette inkluderer betydningen av kulturelle verktøy (ideelle som språket og materielle 

som teknologier) og andre mennesker som medierende grunnlag for vår 

læringsprosess. 

 De har blant annet lært om den medierende trekant, som inkluderer subjektet som 

lærer, verktøyene som anvendes og objektet som læres noe om. 

 Gode besvarelser bør går utover Bronfenbrenners bio-økologiske modell som tar for 

seg individ-miljø prosesser. 

o Andre relevante teoretikere som også kan omtales er: 

 Vygotsky og Bruner 

 Lerner og Sameroff 

o Andre relevante temaer som også kan omtales er: 

 Språket som et eksempel på viktige individ-miljø prosesser 

 Dynamiske transaksjonsprosesser mellom individet og miljøet (Gottlieb 

sin modell) 



 

Relevante momenter, drøfting 

 I drøftingen kan man forvente at kandidatene har forstått at læring er noe som foregår i 

et samspill mellom individet («i den enkelte», altså den enkeltes kognisjon, evner, 

gener, osv.) og miljøet (i interaksjon mellom mennesker og i sosiale omgivelser), hvor 

miljøet igjen har en egen historikk. Det forventes at studentene kan drøfte hvordan 

disse samspillene ligger til grunn for svært mye av menneskelig læring, spesielt den 

som skjer gjennom direkte eller indirekte interaksjoner med andre. 

 

 

 


