
Sensorveiledning 

SPED1300 – vår 2021 – ordinær Eksamen 

 

Generell informasjon 

Den aktuelle eksamen er en 6-timers hjemmeeksamen, kandidatene har dermed tilgang til 

pensum og videoopptak av forelesninger under eksamen. Kandidatene får tre (3) oppgaver, og 

skal besvare to (2) av disse. Kandidatene velger selv hvilke oppgaver de besvarer. Det skal gå 

tydelig fram av besvarelsen hvilke to oppgaver som er valgt. Begge oppgavene må individuelt 

kunne vurderes som bestått (minimum karakter E) for at eksamen samlet sett vurderes som 

bestått. 

 

Studentene skal som et minimum ha en kildeliste til besvarelsen. Dette er en kort 

hjemmeeksamen med stort tidspress. Sensor bør derfor ikke trekke i karakter om kildelisten ikke 

er i samsvar med APA eller andre referansestiler. God referansebruk (ut over minimumskravet) 

vil er et pluss. Direkte sitater skal være angitt med forfatter, årstall og sidetall.  

 

Hovedboka i emnet er Woolfolk (2016) sin bok Educational psychology (Global edition). 

I tillegg er det noen artikler/kapitler fra kompendiet som kan være relevante å henvise til (slik 

som for eksempel Lerner, Sameroff og Bornstein), samt artikkelen om eksekutive funksjoner av 

Diamond. 

 

Alle de tre oppgavene har en redegjørelsesdel og en drøftingsdel, og det bør være en god balanse 

mellom redegjørelse og drøfting. Denne balansen bør ikke forstås som et krav om 50/50 

fordeling mellom de to delene. 

 

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

redegjøre for – fremfor det å drøfte. 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 i denne sensorveiledningen 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. Listen over momenter er heller ikke uttømmende, i den forstand at studentene 

kan ha med momenter som ikke er omtalt i denne sensorveiledningen. 

 

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.  

 

Det vises for øvrig til emnesidene for emneplan og pensum: 

https://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED1300/ 

https://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED1300/


Oppgave 1 

Gjør rede for begrepet arbeidsminne og dets rolle i menneskelig læring, drøft deretter 

hvorfor det er viktig at spesialpedagoger har kunnskap om arbeidsminne. 

Relevante momenter: redegjørelse 

 Begrenset kapasitet 

 Tre hovedoppgaver: kortvarig lagring, prosessering og gjenkalling 

 I undervisningen har vi lagt mest vekt på Baddeleys modell, og studentene bør nevne 

denne modellen. 

o Ulike prosesseringssystemer for visuell («den visuo-spatiale skisseblokka) og 

auditiv («den fonologiske løkka») informasjon. Det vil være et pluss om 

kandidaten også kan trekke inn «den sentrale kontrollenheten» og den «episodiske 

bufferen» i redegjørelsen sin. 

o Et stort pluss om studentene også kommer inn på andre modeller over AM som er 

omtalt i pensum. 

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

ble brukt tidligere) og arbeidsminne. 

 Enhver besvarelse bør si noe om AM sin plass i informasjonsprosesseringssystemet, altså 

relasjonen mellom SR, AM, LTM. 

o En god beskrivelse av informasjonens «vandring» gjennom 

informasjonsprosesseringssystemet vil være et pluss, særlig om det kommer 

tydelig frem AMs viktige rolle i innkoding av informasjon i LTM. 

 Det vil være et stort pluss om kandidaten redegjør for forholdet mellom oppmerksomhet 

og AM, særlig oppmerksomhetens rolle med hensyn til hvilken informasjon som 

prosesseres i AM. 

 Særlig gode besvarelser vil også kanskje komme inn på AM som eksekutiv funksjon.  

o En redegjørelse for de tre kjerneegenskapene arbeidsminne (vi må kunne huske), 

inhibitorisk kontroll (vi må kunne holde igjen) og kognitiv fleksibilitet (vi må 

kunne justere oss). En svært god oppgave vil også beskrive hvordan disse 

funksjonene foregår samtidig og er i komplekst samspill 

 

Relevante momenter: drøfting 

 Gitt AMs sentrale rolle i menneskelig læring er det viktig at spesialpedagoger har 

kunnskap om dette. 

 Svikt i arbeidsminnekapasitet inngår i mange ulike læringsutfordringer/lærevansker, det 

er dermed viktig at spesialpedagoger har kunnskap om AM for 1) forstå hva elevens 

vanske består i, 2) ta hensyn til vansker mht AM i planlegging og gjennomføring av 

spesialpedagogiske tiltak. 

 Det vil være et pluss om kandidaten velger seg ut en eller noen vanskegrupper (f.eks., 

dysleksi eller ADHD) og brukes denne/disse som eksempel i drøftingen. 

 Svært gode kandidater vil kanskje komme inn på at det er viktig at spesialpedagoger har 

kunnskap om AM for å kunne kritisk ta stilling til tilbud fra kommersielle aktører som vil 

selge skoler treningsprogram for AM. 



 Det vil være et stort pluss om kandidaten trekker inn AM som eksekutiv funksjon i 

drøftingen.  

o Dvs hvordan kjerneegenskapene danner grunnlag for mer komplekse 

læringsprosesser, som for eksempel evnene til å resonnere (f.eks. meta-

kognisjon), organisere, problemløsning, planlegging, kreativ og/eller kritisk 

tenkning. Svært gode oppgaver vil knytte sammen forelesning og pensum fra 

eksekutive funksjoner, arbeidsminnet og det biologiske perspektivet (f.eks 

nevronale prosesser). Til slutt, vil gode oppgaver få frem viktigheten av 

eksekutive funksjoner for vår eksistens i et moderne og sivilisert samfunn og 

muligens trekke inn grupper av individer som kan ha særlige utfordringer med sin 

eksekutiv fungering, som for eksempel individer med ADHD. 

 

Oppgave 2 

Gjør rede for et sosiokulturelt perspektiv på læring, drøft deretter forskjellen mellom et 

sosiokulturelt og et sosialkognitivt perspektivs vektlegging av miljøets betydning for 

læring. 

Relevante momenter: Redegjørelse 

 Redegjørelsen bør si noe om hva det sosio-kulturelle perspektivet innebærer, blant annet 

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 gå 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 (blant annet 

Gottlieb sin modell) og referanse til kapitlene om generelle transaksjonelle 

utviklingsmodeller 

Relevante momenter, drøfting  

 I drøftingsdelen eller redegjørelsesdelen bør det gjøres noe redegjørelse av hva det det 

sosial kognitive perspektivet innebærer.  

 Det bør også drøftes hvordan vår kognisjon (personvariablenes) spiller (jfr triadisk 

gjensidighet) en medierende rolle mellom miljø og atferd, som et alternativ til det 



sosiokulturelle perspektivet, hvor hovedfokus er på miljø-individ samspill og kulturelle 

miljøfaktorer spiller en medierende rolle. Her kan man trekke inn:  

o Forskjellen mellom enaktiv og vikarierende læring (observasjonslæring), 

inkludert modellering og Banduras tidlige studier av vold og aggresjon)  

o Forventning om mestring. Et pluss vil være om kandidaten viser at han/hun har 

forstått at forventning er en oppgavespesifikk forventning, ikke en generell 

vurdering av egne ferdigheter og nevner ulike kilder til forventning om mestring 

(slik som egne erfaringer, vikarierende erfaringer, tilbakemelding fra 

omgivelsene, fysiologisk og emosjonell feedback) 

o Et annet pluss er om kandidaten diskuterer noen av mekanismene for hvordan de 

kognitive variablene spiller en rolle for hvordan miljøet får en bbetydning for 

individets læring. For eksempel at (inn)læring av prosedural atferd og såkalte 

produksjoner (at deklarativ kunnskap (som er språklig tilgjengelig) først innkodes 

stegvis, og så med økt erfaring og kompetanse «smeltes» sammen i en prosedural 

produksjon som krever liten bevisst kognitiv prosessering). 

 Sterke oppgaver vil understreke både likheter og forskjeller mellom perspektivenes syn 

på miljøet rolle og hvordan perspektivene beskriver at miljøet spiller inn.  

 Sterke besvarelser vil kanskje komme inn på at arven fra en behavioristisk tenkning var 

tydeligere tilstede da det som i dag kalles sosial-kognitiv teori gikk under navnet sosial 

læringsteori, og at dette navneskiftet ble gjort for å tydeliggjøre kognisjonens medierende 

rolle fremfor et fokus på miljøet som en direkte faktor for læring. I tillegg er det et pluss, 

til at det sosial-kognitive perspektivet kan sees på som en slags brobygger mellom 

perspektiver som har et stort fokus på enten individ-eller miljøvariabler.  

 

Oppgave 3 

Gjør rede for nervecellenes (nevroners) oppbygning og kommunikasjon, drøft deretter 

hvorfor spesialpedagoger trenger kunnskap om det biologiske perspektivet på læring. 

Relevante momenter: Redegjørelse 

 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 gjenomgående 

grunnoppbyggning. 

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

o Dendrittene, mottar av signaler fra aksoner 

o 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) 

o 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.  

o 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                                                           

(f.eks. kap. om ‘information processing theory’ i Schunk) 

 Mange av disse teoriene bygger på kunnskap om hjernens fungering og bruker termer 

som f.eks. aktiveringsnivå, spredningsaktivering, assosiative strukturer, deklarativt og 

prosedurelt mine. 

 Flere grupper brukere av spesialpedagogiske tjenester har ervervet skade i hjernen (f.eks. 

afasipasienter).  

 

 


