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SPED3000 Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv 

Skoleeksamen høst 2018  

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

 

1. Kort om emnet 

Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon 

 språkvansker 

 lese- og skrivevansker 

 matematikkvansker 

 sekundærvansker 

 metodikk og fagdidaktikk 

 kartlegging, planlegging og opplæring 

Generelle lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og sammensatte lærevansker 

 persepsjon, motorikk og læring 

 lærevansker og nevrologi 

 utviklingshemming og læring 

 autismespekterforstyrrelser og læring 

 hørselshemming og læring 

 synshemming og læring 

 metodikk og fagdidaktikk 

 kartlegging, planlegging og opplæring 

2. Vurdering 

Vurderingen skal ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene for emnet: 

Kunnskapsmål 

Emnet gir kunnskap om ulike utviklingsforstyrrelser og lærevansker sett i relasjon til alderstypisk læring 

og utvikling. Sentrale begreper og teorier innen de ulike vanskeområdene, nivåer av årsaksforklaringer 

(nevro/biologisk, kognitivt og miljømessig) og læringsbetingelser kommer i søkelyset. 

Man får innsikt i hvordan skole og barnehage kan tilrettelegge for læring og utvikling for (høyfrekvente) 

grupper med særskilte behov. 

Deltakere skal kvalifisere seg for kartlegging, planlegging, undervisning/opplæring og evaluering av tiltak 

både på individ-, gruppe- og systemnivå. 

Ferdighetsmål 

Undervisningen skal bidra til at studentene utvikler ferdigheter som styrker evnen til å kunne 

 reflektere over og kritisk vurdere fag- og forskningslitteratur 

 kontemplere over egen kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet 

 anvende faglige kunnskaper på praktiske problemstillinger 
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Generell kompetanse 

Det skal legges grunnlag for studentenes videre profesjonell utvikling gjennom kunnskaper, holdninger 

og ferdigheter. Målet er at hun/han ut fra sin kompetanse skal kunne 

 delta i spesialpedagogisk og tverrfaglig kartlegging 

 planlegge og gjennomføre tiltak på individ og systemnivå 

 utdype og søke ny kunnskap og innsikt innen aktuelle forsknings- og anvendelsesområder 

Oppgaver 

Besvar ett (1) av spørsmålene i del 1: Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon, med 

maksimum 2000 ord. 

 

OG  

 

ett (1) av spørsmålene fra del 2: Generelle lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og 

sammensatte lærevansker, med maksimum 2000 ord. 

 

Del 1: Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon 

 

Oppgave 1a 

Hvilke typer oppgaver (tester) regnes som gode verktøy å benytte ved en grundig kartlegging av barn på 

3. trinn som av sin lærer oppfattes å ha svake lese- og skriveferdigheter? 

Oppgave 1b 

Det er fire grunnleggende matematiske ferdigheter som ligger til grunn for modellen til Aunio og Räsänen 

(2015). Beskriv hvilke vansker barn med matematikkvansker vil kunne vise innenfor disse fire 

ferdighetsområdene og drøft mulige årsaker som kan ligge til grunn for disse vanskene. 

 

Del 2: Generelle lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og sammensatte 

lærevansker 

 

Oppgave 2a 

Gjør rede for kommunikasjonsvansker hos barn med utviklingshemming. Drøft hvordan det kan legges til 

rette for bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i opplæringen for elever med 

utviklingshemming. 

Oppgave 2b 

Redegjør for autismespekterforstyrrelse (kjennetegn, forekomst og årsaksforklaringer). Drøft så hvordan 

personalet i barnehagen og/eller skolen kan bidra til å støtte utvikling og læring hos barn og/eller unge 

med autismespekterforstyrrelse. 



3 
 

Kriterier ved sensurering 

 

• Oppgaveteksten presiseres og avgrenses 

• Oppgaveteksten besvares 

• Redegjørelse for sentrale begreper og relevant teori 

• Når det gjelder hvordan man best kan tilrettelegge opplæringen må metoder og intervensjoner 

også være basert på litteratur (eller egne eksempler drøftet opp mot litteratur)  

• Hoveddel skal inneholde teoretisk redegjørelse og, når etterspurt, pedagogiske perspektiver 

• Drøfting av relevante momenter 

• Viser teoretisk kunnskap innenfor emnet i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene, forelesningene 

og pensum 

• Logisk oppbygning, balanse og indre sammenheng 

• Teksten er skrevet i akademisk stil (altså skrevet i hele setninger med avsnitt og APA 

referansestandard) 

• Maks 2000 ord/svar 

Oppgave 1a 

 

This question requires students to integrate everything they have learnt about the various academic and 

cognitive skills related to reading and spelling difficulties in relation to a child’s age, as well as in relation 

to the referral question by the school, in order to propose which tasks or types of tasks a comprehensive 

assessment should include.  

A complete answer should include tests for the assessment of reading accuracy (along with error analysis), 

reading fluency, reading comprehension and spelling, as well as for the assessment of cognitive skills 

related to reading and spelling, such as phonological awareness (a phoneme segmentation and a phoneme 

deletion task would be more appropriate for a child in third grade), rapid automatized naming of digits or 

letters, and a test of phonological memory.  

Since the exam question does not specify the nature of the child’s reading problems, the assessment 

should also include reading comprehension (as already stated above) along with tests of language skills, 

such as vocabulary, morphological awareness and listening comprehension.  

For the assessment of spelling it is expected from the students to suggest a standardized spelling dictation 

test, along with a qualitative analysis of the spelling mistakes (error analysis) in this test. 

Hovedlitteratur (annen relevant litteratur kan også benyttes) 

 Kamhi and Catts (2014), pages: 70, 71, 157, 158, 159. 

 Lyster (2011), pages: 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165. 

 Forelesning 1, slides: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. (in Canvas) 

 Forelesning 3, slides: 11, 12, 13, 14, 15. (in Canvas) 

 Forelesning 4, slides: 15, 16, 17, 18. (in Canvas) 

 Forelesning 5, slides: 18. (in Canvas) 
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Oppgave 1b 

 

The four core numerical skills included in the model of Aunio and Räsänen should be defined in the 

answer: 1) non symbolic and symbolic number sense, 2) counting skills (number sequences, knowledge 

of number symbols and enumeration), 3) basic arithmetic skills, and 4) mathematical relational skills 

(early math-logical principles, basic arithmetic principles, operational symbols in math, and place value 

and base-10 system).  

 

Short definition of mathematical learning difficulties should be provided: a good answer makes a 

difference between dyscalculia (spesifikke matematikkvansker or dyskalkuli) and low performance (lavt 

presterende i matematikk). Mathematical learning difficulties (matematikkvansker) can be considered as 

an umbrella term for these. 

 

A good answer describes difficulties, which a student having mathematical learning difficulties may show 

in four different core skills. Comparisons for typical performance can be considered as an advantage. 

 

For a good answer, more than one reason for the difficulties has to be given and discussed. These may 

relate to neurobiological (e.g., differences found in brain activation), cognitive (e.g., working memory or 

language), emotional (e.g., math anxiety, motivation), or environment (e.g., role of school and home). 

 

Hovedlitteratur (annen relevant litteratur kan også benyttes) 

 Aunio, P. & Räsänen, P. (2015). Core numerical skills for learning mathematics in children aged 

five to eight years - a working model for educators. European Journal of Early Childhood 

Education Research.  

 Geary, D. (2011). Consequences, characteristics, and causes of mathematical learning disabilities 

and persistent low achievement in mathematics. Journal of developmental & behavioral Pediatrics. 

32, 250-263. 

 Price, G.R & Ansari, D. (2013). Dyscalculia: Characteristics, Causes and Treatments. Numeracy: 

Advancing Education in Quantitative Literacy, 6 (1) article 2, 1-16. (17 s.) 

 Lectures 1-4 (notes provided in Canvas) 

 

Oppgave 2a 

 

Sentrale elementer som inngår i en god besvarelse:  

1. Redegjørelse for begrepene utviklingshemming, kommunikasjon, kommunikasjonsvansker 

og alternativ og supplerende kommunikasjon.  

2. Retten til å benytte egnede kommunikasjonsformer og kommunikasjonshjelpemidler i 

opplæringen (opplæringslovens § 2-16) 

3. Individuelle hensyn ved valg av kommunikasjonsform/kommunikasjonshjelpemidler 

(kartlegging). E.g. kognitivt utviklingsnivå, ASK-brukerens egne preferanser, tilleggsvansker 

(syn, hørsel, motorikk, bevegelighet) osv. 

4.  Kommunkasjonspartnere/kommunikativt miljø 

 

Hovedlitteratur (annen relevant litteratur kan også benyttes) 

 Næss, K.-A. B., & Karlsen, Asgjerd (2015): God kommunikasjon med ASK-brukere, Bergen: 

Fagbokforlaget. 
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Oppgave 2b  
 

I en god besvarelse redegjør og drøfter kandidaten følgende:  

 de to hovedkjennetegnene på autismespekterforstyrrelse (ASF) (a) vansker relatert til sosial 

kommunikasjon og interaksjon og b) repeterende og steriotyp atferd og interesser), inklusive hva 

dette kan innebære av mer konkrete vansker 

 de store individuelle forskjellene i ASF gruppen med hensyn til de nevnte kjennetegnene, men 

også i forhold til utviklings- og språknivå 

 forekomsten av ASF i populasjonen (ca. 1 %), økning siden 80-90 tallet, og at økningen 

sannsynligvis skyldes endrede diagnostiske kriterier og bedre kunnskap om ASF 

 at årsaken til ASF ikke er kjent, men at den sannsynligvis er knyttet særlig til genetikk, men at 

også forhold i miljøet ser ut til å spille en rolle (for eksempel miljøgifter, alder hos foreldrene) 

 at støtte til utvikling og læring handler både om tilrettelegging av miljø i barnehage og/eller skole 

og opplæring i ferdigheter, og at det må tas individuelle hensyn (for eksempel utviklings og 

språknivå og barnets og foreldres ønsker) ved valg av tiltak 

 kandidaten bør drøfte viktigheten av struktur og forutsigbarhet, og fokus på opplæring også 

relatert til sosial interaksjon og kommunikasjon 

 det bør også være litt om intervensjonsmetoder utviklet for barn med ASF (for eksempel EIBI, 

JASPER, TEACCH), og hva vi vet fra forskningen om tiltak 

 

 

Hovedlitteratur (annen relevant litteratur kan også benyttes) 

 Mundy, P. & Mastergeorge, A. (Eds.) (2012). Educational Interventions for Students with Autism. 

Jossey-Bass. Kap. 1 og 3.  

 Schreibman, L., Dawson, G., Stahmer, A.C. et al. (2015). Naturalistic developmental behavioral 

interventions: Empirically validated treatments for autism spectrum disorder. Journal of Autism 

and Developmental Disabilities, 45(8), 2411–2428.  

 Volkmar, F. et al. (2014). Practice parameter for the assessment and treatment of children and 

adolescents with autism spectrum disorder. Journal of the American Academy of Child & 

Adolescent Psychiatry, 53 (29), 237–257. 

 Zwaigenbaum, L., Bauman, M.L., et al. (2015). Early intervention for children with autism 

spectrum disorder under 3 years of age: Recommendations for practice and research. Pediatrics. 

136, 60–81.  

 Forelesning 1, 3 og 4 om ASF (ligger i Canvas) 
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Graden av hvor godt kriteriene er nådd avgjør karakter (jfr. karakterskalaen til UH-sektoren) 

 

Fagspesifikke karakterbeskrivelse 

Karakter Generell beskrivelse Fagspesifikk beskrivelse 

A 

 

Fremragende prestasjon som 

skiller seg klart ut. Kandidaten 

viser særlig god vurderingsevne 

og stor grad av selvstendighet.  

Kandidaten viser høyt kunnskapsnivå, særdeles god 

oversikt over emnerelevant litteratur og forståelse for 

emnets spesialpedagogiske område. Kandidaten viser 

brede og solide kunnskaper om emnet, samt evne til 

kritisk reflektert og/eller original anvendelse av disse. 

Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes sikkert, 

og drøftingen bæres opp av analytiske problemstillinger. 

Framstillingen er klart resonnerende og argumentativ, og 

det er korrekt bruk av referanser og kildehenvisninger.  

B Meget god prestasjon. 

Kandidaten viser meget god 

vurderingsevne og 

selvstendighet. 

Kandidaten viser en meget god oversikt over 

emnerelevant litteratur, og demonstrerer god forståelse 

for og selvstendig anvendelse av kunnskaper inn emnet. 

Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes 

selvstendig i drøfting, og framstillingen er resonnerende 

og argumentativ, samt korrekt bruk av referanser og 

kildehenvisninger.  

C Jevnt god prestasjon som er 

tilfredsstillende på de fleste 

områder. Kandidaten viser god 

vurderingsevne og selvstendighet 

på de viktigste områdene 

Kandidaten viser en ryddig og god oversikt over 

emnerelevant litteratur, og viser god oversikt over 

emnets kunnskapsstoff. Relevante begreper, teorier og 

empirisk kunnskap brukes i drøftingen. Besvarelse viser 

svakheter når det gjelder presisjon i begrepsbruk og evne 

til analytisk anvendelse av kunnskapen, 

spesialpedagogisk resonnement og argumentasjon.  

D En akseptabel prestasjon med 

noen vesentlige mangler. 

Kandidaten viser en viss grad av 

vurderingsevne og 

selvstendighet. 

Kandidaten kan gjøre rede for deles av den 

emnerelevante litteraturen, men viser ujevne kunnskaper 

eller lite faglig selvstendighet. Besvarelsen preges av 

gjengivelse og i liten grad drøfting av teorier, begreper 

og empirisk kunnskap, samt upresis og til dels feilaktig 

begrepsbruk.  

E Prestasjonen tilfredsstiller 

minimumskravene, men heller 

ikke mer. Kandidaten viser liten 

vurderingsevne og 

selvstendighet. 

Kandidaten viser noe kunnskap om, men svært 

mangelfull oversikt over emnerelevant litteratur. 

Prestasjonen er tilstrekkelig og innfrir minimumskravene 

sett i forhold til emnets læringsmål, men heller ikke mer. 

Begreper og teorier er til dels feilaktig gjengitt, og det er 

ingen relevant drøfting av oppgitte problemstillinger.  

F Prestasjon som ikke tilfredsstiller 

de faglige minimums-kravene. 

Kandidaten viser både 

manglende vurderingsevne og 

selvstendighet. 

Kandidaten har kun svært overflatisk oversikt og den 

relevante emnelitteraturen og viser store hull i 

kunnskapen om emnets sentrale temaer. Prestasjonen 

oppfyller ikke minimumskravene i forhold til emnets 

læringsmål, verken teoretisk eller empirisk.  

 


