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Sensorveiledning SPED2010, høst 2018 

Eksamensform: skoleeksamen. 

 

Emnebeskrivelse 

Emnet omhandler følgende områder: 

- Prinsipper og retningslinjer for tilpasset opplæring, inkluderende opplæring og 

spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp 

- Spesialundervisningens tiltakskjede 

- Læreplanarbeid for tilpasset opplæring og spesialundervisning 

 

Emnet skal bidra til at studentene opparbeider kunnskaper om og innsikt i: 

- sentrale prinsipper og retningslinjer for tilpasset opplæring, inkluderende opplæring og 

spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp 

- retningslinjer for spesialundervisningens tiltakskjede og dens arenaer, oppgave- og 

ansvarsfordeling 

- retningslinjer, rammer og handlingsrom for læreplanarbeid for tilpasset opplæring og 

spesialundervisning 

 

Kandidatene skal velge en av følgende oppgaver:  

1. Den spesialpedagogiske tiltakskjeden 

a. Gjør rede for innholdet i den spesialpedagogiske tiltakskjeden 

b. Drøft hvilken betydning arbeidet i den spesialpedagogiske tiltakskjeden kan ha 

for tilpasset opplæring og spesialundervisning 

 

2. Sakkyndig vurdering 

a. Gjør rede for hva en sakkyndig vurdering er og for hvilke krav som blir stilt til 

utformingen av en slik vurdering 

b. Drøft hva sakkyndig vurdering kan ha å si for kvaliteten på 

spesialundervisningen og for forholdet mellom spesialundervisning og ordinær 

opplæring  
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Oppgave 1: 

I oppgave 1a forventes det at kandidatene skal kunne gjøre rede for de generelle trekkene i 

den spesialpedagogiske tiltakskjeden. Om kandidatene omtaler denne som 

spesialundervisningens tiltakskjede er dette godkjent ettersom litteraturen på området og 

praksisfeltet anvender begge begreper. Gode besvarelser kan redegjøre for samtlige trinn i den 

spesialpedagogiske tiltakskjeden. Her inngår følgende: (1) førtilmeldingsfasen, (2) 

tilmeldingsfasen, (3) utrednings- og tilrådingsfasen, (4) vedtaksfasen, (5) planleggingsfasen, 

(6) gjennomføringsfasen, (7) vurderingsfasen. Enkelte kandidater vil anvende kun 6 faser. 

Dette godkjennes ettersom det i litteraturen kan forekomme at planleggingsfasen og 

gjennomføringsfasen omtales samlet. Dersom kandidatene velger å avgrense til enkelte faser i 

sin drøfting kan dette være fordelaktig, men ikke nødvendig.  

 

I oppgave 1b forventes det at kandidatene skal kjenne til begrepene tilpasset opplæring og 

spesialundervisning. Det er nødvendig at kandidatene redegjør for disse.  Kandidatene skal ellers 

vise evne til drøfting og selvstendig tenkning. De har frihet til å strukturere oppgavene selv, 

forutsatt at det markeres hvor de besvarer a) og b). Det aksepteres at kandidatene anvender 

eksempler fra case, samt skisserer arbeidet i den spesialpedagogiske tiltakskjeden til elever 

med en valgt vanske (eksempelvis matematikkvansker, lese og skrivevansker og psykososiale 

vansker). Gode besvarelser vil vise evne til å problematisere fenomenene som omtales. 

Eksempler på dette er dersom det er manglende sammenheng mellom fasene i tiltakskjeden, 

manglende kompetanse og sviktende samarbeid med foresatte og/eller skole.  

Oppgave 2:  

I oppgave 1a bør studentene kjenne til hva en sakkyndig vurdering er. Det bør også redegjøres 

for hvilke krav som stilles for utforming av en slik vurdering. Elementer studentene kan 

omtale er noen av fasene i den spesialpedagogiske tiltakskjeden, da gjerne 

førtilmeldingsfasen, tilmeldingsfasen og utrednings- og tilrådingsfasen. Kandidatene bør 

kjenne til at det skal gjøres et grunnarbeid før en henvisning til Pedagogisk-psykologisk 

tjeneste (PPT) foreligger. Herunder finnes skolens eget kartleggingsarbeid og pedagogisk 

rapport. Videre kan studentene omtale ulike tester og kartlegginger PPT gjør i sitt arbeid med 

sakkyndig vurdering. Studentene bør kjenne til at sakkyndig vurdering er en tilråding og 

vurdering av elevens utbytte av opplæringen. Innholdet i sakkyndig vurdering en vurdering av 

elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Vurderingen inneholder også realistiske 
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opplæringsmål for eleven, om man kan avhjelpe vanskene eleven har innenfor det ordinære 

opplæringstilbudet og hva slags opplæring som utgjør et forsvarlig opplæringstilbud. 

I oppgave 1b bør kandidatene vise kjennskap til begrepene tilpasset opplæring og 

spesialundervisning. Forholdet mellom disse burde drøftes, blant annet at elever som ikke har 

tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning. 

Kandidatene bør kjenne til hva innholdet i spesialundervisning kan være for elever som har 

behov for dette. Eksempler er økt voksentetthet, innholdsmessig tilpasning, og individuell 

opplæringsplan (IOP).  Prinsippene for drøfting (avgrensning, selvstendig tenkning, 

substansielle betraktninger) som er skissert under oppgave 1 er også gjeldende i oppgave 2.  

Sensorene gjøres også oppmerksomme på at sensorveiledningen er et forslag til innhold i de 

ulike besvarelsene. Enkelte besvarelser vil kunne avvike fra sensorveiledningen. Dersom dette 

forekommer aksepteres det såfremt samtlige begreper blir gjort rede for og at kandidatene 

besvarer oppgaveteksten uten å bevege seg utenfor det som etterspørres.  


