
Institutt for spesialpedagogikk 

Universitetet i Oslo 
Skriftlig individuell eksamen – høst 2017    BOKMÅL 

SPED3000  

 

Dato: 11.12.2017 

Tid: 9.00-15.00 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Besvar oppgave 1 

OG 

én av to oppgaver: 2a eller 2b. 

 

 

Oppgave 1.  

 

Beskriv kjennetegn, forekomst og årsaksforhold for følgende tilstander  

 

a. Utviklingshemming  

b. Hørselshemming 

c. Dysleksi 

 

 

 

Oppgave 2a.  

 

Redegjør for ulike spesialpedagogiske tiltak for barn og/eller unge med autismespekterforstyrrelse. 

Diskuter også styrker og svakheter ved disse. 

 

 

Oppgave 2b.  

 

Emma går på 4. trinn. Læreren har lagt merke til at hun bruker svært lang tid når hun regner 

grunnleggende aritmetikk. Forklar faktorer som kan medvirke til at hun strever med dette, og 

diskuter hvordan spesialpedagog kan kartlegge Emmas matematikkferdigheter.  

 

  



Institutt for spesialpedagogikk 

Universitetet i Oslo 
Skriftleg individuell eksamen – høst 2017    NYNORSK 

SPED3000  

 

Dato: 11.12.2017 

Tid: 9.00-15.00 

Ingen hjelpemiddel tillatne. 

 

Både oppgåve 1 

OG 

ei av to oppgåver; 2a eller 2b, skal svarast på. 

 

 

Oppgåve 1 

 

Skildre kjenneteikn, førekomst og orsakshøve for følgjande tilstandar 

a) Utveklingshemning 

b) Høyrselshemning 

c) Dysleksi 

 

 

Oppgåve 2a   

 

Grei ut om ulike spesialpedagogiske tiltak for barn og/eller unge med autismespekterforstyrring. 

Diskuter óg styrkar og svakheiter ved desse. 

  

Oppgåve 2b  

 

Emma går i 4. trinn. Læraren har lagt merke til at ho bruker særs lang tid når ho reknar 

grunnleggjande aritmetikk. Forklar faktorar som kan verke inn for at ho strever med dette, og 

diskuter korleis ein spesialpedagog kan kartlegge Emmas matematikkferdigheiter. 

  



Department of Special Needs Education 

University of Oslo 
Individual exam – autumn 2017    ENGLISH 

SPED3000  

 

Date: 11.12.2017 

Time: 9.00-15.00 

No assistive devices permitted. 

 

Please answer both assignment 1 

AND 

one of the two following; either 2a or 2b. 

 

 

Assignment 1 

 

Describe characteristics, prevalence and reasons for the following conditions 

 

a. Intellectual disability  

b. Hearing impairment 

c. Dyslexia 

 

 

 

Assignment 2a  

 

Describe different types of special needs educational support methods for children and/or 

adolescents with autism spectrum disorder. Additionally, discuss the strong and weak points of 

these methods. 

 

Assignment 2b  

 

Emma is a 4th grade student. Her teacher has noticed that she uses rather long time when she is 

calculating basic arithmetic tasks. Explain factors that can affect her performance, and discuss how 

a professional in special needs education can assess Emma’s mathematical skills. 

 


