
Skriftlig individuell eksamen – vår 2017 (utsatt og konte)   

SPED3000  
 

Dato: 02.08.2017 

Tid: 9.00-15.00 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Besvar ett (1) av spørsmålene i del 1: Psykososiale vansker og personlighetsutvikling OG ett (1) av spørsmålene fra del 

2: Minoritets og migrasjonsrelaterte lærevansker 

 

Del 1: Psykososiale vansker og personlighetsutvikling 

 

Oppgave 1a 

Beskriv de to dimensjonene i begrepet psykososial. Diskuter hvilke risiko- og forebyggende faktorer som er knyttet til 

psykososiale vansker. 

 

Oppgave 1b 

Redegjør for ulike typer tilknytningsmønstre mellom barn og deres foreldre. Reflekter og diskuter hvilke utfordringer 

som kan oppstå i tilknytningen mellom barn-foreldre dersom barnet har atferdsvansker. 

 

 

Del 2: Minoritets og migrasjonsrelaterte lærevansker 

 

Oppgave 2a 

Redegjør for kriser og traumer som pedagogisk utfordring. Drøft hvordan lærer og spesialpedagog sammen kan støtte 

elever som opplever kriser og/eller traumer grunnet migrasjonsbakgrunn. 

 

Oppgave 2b 

Redegjør for utfordringer tokulturelle elever kan møte når det gjelder sosiale ferdigheter og 

relasjoner i skolen. Drøft deretter skolens rolle i et forebyggende perspektiv. 

Skriftlig individuell eksamen – vår 2017    

SPED3000  
 

Dato: 8.6.2017 

Tid: 9.00-15.00 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Svar på to (2) av fire (4) oppgaver. 1a eller 1b  OG  2a eller 2b 

 

Oppgave 1a 

Gjør rede for utvikling av atferdsvansker. Drøft hvordan lærere kan støtte elever med atferdsvansker i barnehagen og 

skolen.  

 

Oppgave 1b 

Redegjør for begrepet sosial kompetanse. Drøft hvordan lærere kan støtte barns utvikling av sosiale ferdigheter i 

barnehagen og skolen.  

 

 

Oppgave 2a 

Redegjør for kriser og traumer som pedagogisk utfordring. Drøft hvordan lærere kan støtte elever som opplever kriser 

og/eller traumer grunnet migrasjonsbakgrunn.  

 

Oppgave 2b 

Gjør rede for hvilke utfordringer barn med norsk som andrespråk kan ha når de skal lære seg å lese og skrive på norsk. 



Drøft hvilke metoder læreren kan anvende i lese- og skriveopplæringen for elever med norsk som andrespråk.  

 

Skriftlig individuell eksamen - høst 2016 konteeksamen  

SPED3000 

Dato: 24.01.2017 

Kartleggings- og intervensjonsmateriell/metoder som spesialpedagoger benytter, bør 

være 

forskningsbaserte. 

Velg to (2) av de fire (4) vanskeområdene under. Deretter besvares følgende spørsmål for 

begge 

områdene: 

• Definer kort hver av de to vanskene. 

• Beskriv hvilke nøkkelferdigheter som bør kartlegges og hvordan en spesialpedagog kan 

gjøre 

dette 

• Beskriv og gi eksempler på effektive intervensjonsprogrammer og -metoder for barn som 

har 

den aktuelle vansken. 

1. Spesifikke matematikkvansker (dyskalkuli) 

2. Spesifikke språkvansker (SSV) 

3. Autismespekterforstyrrelse (ASF) 

4. Kommunikasjonsvansker 

 

Skriftlig individuell eksamen – høst 2016 

SPED 3000           
Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Kartleggings- og intervensjonsmateriell/metoder som spesialpedagoger benytter, bør være 

forskningsbaserte.  

 

Velg to (2) av de fire (4) lærevanskeområdene under. Deretter besvares følgende spørsmål for 

begge områdene:  

 

- Definer kort hver av de to lærevanskene.  

- Beskriv hvilke nøkkelferdigheter som bør kartlegges og hvordan en spesialpedagog kan gjøre 

dette 



- Beskriv å gi eksempler på effektive intervensjonsprogrammer og -metoder for barn som har den 

aktuelle funksjonshemmingen.  

 

1.     Spesifikke matematikkvansker/dyskalkulia 

2.     Lesevansker/dysleksi 

3.     Nonverbale lærevansker 

4.     Autismespekterforstyrrelser (ASD) 

 

Skriftlig individuell eksamen SPED 3000 – vår 
2016 utsatt/konte                                                    

Dato: 05.08.2016 

Kl. 09.00-15.00 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Svar på 2 (to) av 4 (fire) oppgaver: 1a eller 1b og 2a eller 2b 

 

Oppgave 1a 

Redegjør for begrepet sosial kompetanse og diskuter risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til utviklingen av sosial 

kompetanse hos barn i barnehage/skole. 

 

Oppgave 1b 

Redegjør for uheldige tilknytningsmønstre mellom små barn og deres foreldre. Drøft risiko- og beskyttelsesfaktorer for 

utviklingen av uheldige tilknytningsmønstre. 

 

Oppgave 2a 

Redegjør for hva som menes med leseforståelse og drøft risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til 

leseforståelsesutviklingen hos minoritetsspråklige elver. 

 

Oppgave 2b 



Redegjør for begrepet minoritetselev og drøft pedagogiske utfordringer i opplæringen av språklige og kulturelle 

minoritetselever. 

 

Skriftlig individuell eksamen SPED 3000 – vår 2016                                                       

Dato: 02.06.2016 

Kl. 09.00-15.00 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Svar på 2 (to) av 4 (fire) oppgaver: 1a eller 1b og 2a eller 2b 

 

Oppgave 1a 

Gjør rede for begrepet sosial kompetanse og drøft hvordan sosial kompetanse kan være en 

beskyttende faktor i arbeidet med risikoutsatte elever. 

 

Oppgave 1b 

Gjør rede for begrepet selvoppfatning og drøft hvordan skolen kan virke inn på elevers 

selvoppfatning. 

 

Oppgave 2a 

Drøft med utgangspunkt i aktuell pensumlitteratur, betydningen av morsmålsferdigheter for 

utviklingen av leseforståelse. 

 

Oppgave 2b 

Diskuter med utgangspunkt i aktuell pensumlitteratur, utfordringer knyttet til kartlegging av ulike 

vanskeområder hos tospråklige barn og unge. 

 

Skriftlig individuell eksamen –  konteeksamen høst 2015 

SPED 3000           
Dato:  08.06.2016 

Tid: 09.00-15.00 

Ingen hjelpemidler tillatt. 



 

Svar på 2 (to) av 4 (fire) oppgaver: 1a eller 1b  og  2a eller 2b 

 

Oppgave 1a 
Drøft risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av spesifikke lesevansker. Drøft deretter relevante forebyggende 
tiltak for barn som er i risiko for å utvikle slike vansker. 

 

Oppgave 1b 
Gjør greie for årsaker og kjennetegn ved spesifikke vansker med matematikk.  
Drøft deretter relevante tiltak, på individ og systemnivå, for barn som har slike vansker.   

 

Oppgave 2a 

Beskriv kort kjennetegn ved nonverbale lærevansker og drøft aktuelle tiltak i barnehage eller skole 

for barn med slike vansker.  

 

Oppgave 2b 

Gjør greie for årsaker og kjennetegn ved utviklingshemming og drøft hjelpebehov for barn/elever 

med denne diagnosen.  
 

Skriftlig individuell eksamen SPED 3000  – utsatt høst 2015     
Dato: 08.01.2016 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Svar på 2 (to) av 4 (fire) oppgaver: 1a eller 1b og 2a eller 2b 

 

Oppgave 1a 

Gjør rede for det teoretiske grunnlaget for dysleksi. Drøft relevante spesialpedagogiske tiltak for barn med dysleksi og 

hvilken effekt disse kan ha på kort og lang sikt. 

 

Oppgave 1b 

Gjør rede for det teoretiske grunnlaget for matematikkvansker og drøft deretter relevante tiltak for 

elever som har slike vansker.  

 

Oppgave 2a 

Gjør rede for språkvansker hos barn og unge med ASD, og drøft aktuelle spesialpedagogiske tiltak 

for elever med ASD som har slike vansker 

 

Oppgave 2b 

Gjør rede for symptomer hos barn med nonverbale lærevansker, og drøft deretter relevante 

spesialpedagogiske tiltak for elever med slike vansker. 

 



Skriftlig individuell eksamen SPED 3000  – høst 2015     
Dato: 11.12.2015 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Svar på 2 (to) av 4 (fire) oppgaver: 1a eller 1b og 2a eller 2b 

 

Oppgave 1a 

Gjør rede for de underliggende komponentene som ligger til grunn for leseforståelse. Drøft 

deretter hvilke undervisningsmessige konsekvenser en svikt i en eller flere av disse kan ha for en 

elev, og hvilke tiltak som bør iverksettes.  

Oppgave 1b 

Gjør rede for symptomer på matematikkvansker og drøft deretter relevante tiltak for elever som har 

slike vansker.  

 

Oppgave 2a 

Gjør rede for sosiale vansker hos barn og unge med ASD, og drøft aktuelle tiltak for elever med 

ASD som har slike vansker 

Oppgave 2b 

Gjør rede for en vanlig utviklingsprofil hos barn med nonverbale lærevansker, og drøft deretter 

relevante tiltak for elever med slike vansker. 

Skriftlig individuell eksamen – vår 2015 utsatt 

SPED 3000           
Dato:  03.09.2015 

Tid: 09.00-15.00 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Svar på 2 (to) av 4 (fire) oppgaver: 1a eller 1b  og  2a eller 2b 

 

Oppgave 1a 
Drøft risiko- og beskyttelsesfaktorer for psykososial skjevutvikling. Drøft deretter relevante tiltak i barnehage/ skole 
for å forebygge en slik utvikling. 

 

Oppgave 1b 

Drøft ulike tilknytningsmønstre mellom små barn og deres foreldre. Drøft kort hvilke utfordringer 

uheldige tilknytningsmønstre kan gi i barnehage/skole. 

 

Oppgave 2a 

Redegjør for utfordringer i barnehage eller skole for tokulturelle elever. Drøft deretter ulike tiltak 

barnehagen/skolen kan iverksette for å forebygge slike utfordringer.  

 

Oppgave 2b 



Redegjør for og drøft pedagogiske utfordringer i norskopplæringen for språklige og kulturelle 

minoritetselever.  
 

 

Skriftlig individuell eksamen – vår 2015 

SPED 3000           
Dato: 5.juni 2015 

Tid: 09.00-15.00 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Svar på 2 (to) av 4 (fire) oppgaver: 1a eller 1b   og    2a eller 2b 

Oppgave 1a 

Gjør rede for teorier om utvikling av atferdsproblemer og drøft aktuelle tiltak for å forebygge 

alvorlige atferdsproblemer.  

Oppgave 1b 

Gjør rede for ulike tilknytningsmønstre og strategier mellom små barn og deres foreldre. Drøft kort 

hvordan uheldige tilknytningsmønstre kan gi utfordringer i barnehage og skole.  

 

Oppgave 2a 

Redegjør for og drøft utfordringer i skolen for tokulturelle elever. Drøft deretter kort skolens rolle i 

et forebyggende perspektiv.  

Oppgave 2b 

Redegjør for og drøft pedagogiske utfordringer i opplæringen av språklige og kulturelle 

minoritetselever. 
 

Skriftlig individuell eksamen –  høst 2014  - utsatt eksamen    

SPED 3000 
 

Dato: onsdag 7. januar 2015  

Tid: 09.00 – 15.00 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

Svar på to (2) av fire (4) oppgaver:  1a eller 1b  og  2a eller 2b. 

 

 Oppgave 1a 

Lesevansker kan deles inn i grupper. En ofte brukt inndeling tar utgangspunkt i The Simple View 

of Reading (L= A x F). 

 

Gjør rede for grupper av lesevansker delt inn etter The Simple View of Reading. 

 

Oppgave 1b 

Flere forskere peker på at morfologisk kunnskap (morfologisk bevissthet) har en sentral rolle i 

utvikling av språk-, lese- og skriveferdigheter.  

 

Gjør rede for hvordan morfologisk kunnskap kan påvirke utviklingen av språklige og 

skriftspråklige ferdigheter. 

 

 



Oppgave 2a 

Det finnes ikke én kognitiv teori om autisme, men derimot flere kognitive forklaringsmodeller. 

”Det er likevel viktig å understreke at selv om den perfekte teori ikke er lansert, treffer de 

eksisterende forklaringene sentrale forhold for denne gruppen” (Tellevik, Martinsen, Nærland & 

Tetzchner, 2007 s.184). En av disse forklaringene er Eksekutive funksjonsvansker. 

 

Gjør rede for eksekutive funksjonsvansker og for vansker denne modellen kan bidra til å forklare 

hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser. 

 

Oppgave 2b 

Helverschou, Martinsen, Nærland og Steindal (2007, s.308) poengterer: ”I tillegg til å være en 

funksjonshemning og en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse innebærer Asperger-syndrom 

utviklingsmessig risiko for skjevutvikling og tilpasningsproblemer senere i livet”. 

 

Gjør rede for grunner til at Asperger-syndrom innebærer en slik utviklingsmessig risiko. Gjør 

deretter kort rede for hvordan en i skolen kan legge til rette med tanke på forebygging. 

 

 

 

Skriftlig individuell eksamen –  høst 2014        

SPED 3000 
 

Dato: Onsdag 17. desember 2014  

Tid: 09.00 – 15.00 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

Svar på to (2) av fire (4) oppgaver: 1a eller 1b  og  2a eller 2b. 

 

 Oppgave 1a 

I nyere definisjoner av dysleksi (for eksempel IDA’s fra 2003) blir vansker med ordlesing og 

staving sett på som de primære skriftspråklige vanskene. 

 

Gjør rede for språklige og kognitive faktorer som er sentrale for utvikling av ordlesing og staving. 

Gjør videre kort rede for pedagogiske tiltak for å fremme ordlesings- og staveferdigheter.   

 

Oppgave 1b 

Det blir brukt ulike betegnelser for å vise til grupper av mennesker som har vansker med å lære 

matematikk.  

Gjør rede for disse gruppene og for forskjeller og fellestrekk mellom gruppene. 

 

 

 

 

 

Oppgave 2a 

Så langt finnes det ikke én kognitiv teori om autisme, men derimot flere kognitive 

forklaringsmodeller. ”Det er likevel viktig å understreke at selv om den perfekte teori ikke er 

lansert, treffer de eksisterende forklaringene sentrale forhold for denne gruppen” (Tellevik, 



Martinsen, Nærland & Tetzchner, 2007 s.184). En av disse modellene er Theory of Mind. 

 

Gjør rede for Theory of Mind og for vansker denne modellen kan bidra til å forklare hos barn og 

unge med autismespekterforstyrrelser.             

 

Oppgave 2b 

Tellevik, Martinsen, Nærland og Tetzchner (2007, s.263) poengterer: ”Kjernen i problemene som 

farger dagliglivet til mennesker med Asperger-syndrom, er deres omfattende forståelsesvansker. I 

praksis er de spesielle forståelsesproblemene det viktigste kjennetegnet til gruppen” 

 

Gjør rede for forståelsesvansker hos elever med Asperger-syndrom.  

 

 

 

 

Skriftlig individuell eksamen –  utsatt vår 2014       

SPED3000 
 

Dato: 7. august 2014  

Tid: 09.00 – 15.00 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

Svar på to (2) av fire (4) oppgaver:  1a eller 1b  og  2a eller 2b. 

 

Oppgave 1a 

Berg (2005, s.73) poengterer: “Gode sosiale ferdigheter skaper også gode betingelser for sosial 

læring og personlighetsutvikling, og derved også for den psykiske helsen”.   

 

Gjør rede for hvordan gode sosiale ferdigheter skaper gode betingelser for den psykiske helsen. 

Drøft deretter kort hvordan skolen eller barnehagen kan bidra til å fremme god psykisk helse. 

 

Oppgave 1b 

Ogden (2009, s.53) skriver om barn og unge med antisosial atferd: ”Selv om antisosial atferd er en 

betydelig risikofaktor, utvikler færre enn halvparten det en vil omtale som en antisosial voksen 

personlighet ….”. 

  

Gjør rede for antisosial atferd hos barn og unge og for faktorer som kan bidra til en slik utvikling. 

Drøft deretter kort hvordan skolen eller barnehagen kan utgjøre en beskyttende faktor.  

 

 

 

 

 

 

Oppgave 2a 

Wold (2008, s. 197) skriver: “Om man allerede har lært et begrep på morsmålet, har man mindre å 

lære på andrespråket enn om man skal lære både begrepet og ord man kan bruke om det”.  

 



Gjør rede for teori som kan begrunne utsagnet. Drøft deretter kort pedagogiske konsekvenser. 

 

Oppgave 2b 

Raundalen og Schultz (2006, s. 31) skriver om barn med opplevelser fra krig og flukt: “Skolen 

representerer selve fredshåpet for krigsbarna i fredslandet, og det å hjelpe dem til å få håp og tro på 

at det kommer til å gå dem bra, er en stor og viktig krisepedagogisk oppgave”. 

 

Gjør rede for krisepedagogikk. Drøft deretter kort hvordan skolen kan hjelpe disse barna. 

Skriftlig individuell eksamen –  vår 2014        

SPED3000 
 

Dato: Onsdag 14. mai 2014  

Tid: 09.00 – 15.00 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

Svar på to (2) av fire (4) oppgaver:  1a eller 1b  og  2a eller 2b. 

 

Oppgave 1a 

Killén (2013 s. 52) skriver: “Tilknytningsteori har bidratt til vår forståelse av hvordan barn 

forsøker å forstå seg selv, den voksne verden og sin egen rolle i den”. 

Gjør rede for tilknytningsteori, for mulige konsekvenser av ulike tilknytningsmønstre og -

strategier. Drøft deretter kort skolens rolle i et forebyggende perspektiv. 

 

 

Oppgave 1b 

Ogden (2009, s. 39) skriver: “Flere studier har vist at det er en systematisk sammenheng mellom 

atferdsproblemer og sosial kompetanse …”. 

Gjør rede for denne sammenhengen. Drøft deretter kort skolens rolle i et forbyggende perspektiv. 

 

 

 

 

 

Oppgave 2a 

Øzerk (2008, s. 142) viser til Vygotskys argumentasjon når han poengterer: “Det er snakk om et 

gjensidig påvirkningsforhold mellom individets morsmålsspråklige utvikling og innlæringen av et 

annet språk”. Cummins aktualiserte denne argumentasjonen videre. 

Gjør rede for dette gjensidige påvirkningsforholdet. Drøft deretter kort pedagogiske konsekvenser.  

 

 

Oppgave 2b 
Sand (2008, s.40) skriver: “Å bli funksjonelt tokulturell betyr å mestre to kulturelle repertoar og få 

en identitet som en som behersker kodene i begge sfærene og man kan velge når og hvor man 

bruker hvilke koder”.  

Gjør kort rede for hva det vil si å være funksjonelt tokulturell og drøft hvordan skolen kan hjelpe 

barna til å bli funksjonelt tokulturelle. 

 

 



Skriftlig individuell eksamen - høst 2013      

SPED3000 - utsatt eksamen 
 

Dato: Torsdag 9. januar 2014  

Tid: 09.00 – 15.00 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

Svar på to (2) av fire (4) oppgaver:  1a eller 1b  og  2a eller 2b. 

 

 Oppgave 1a 

Catts, Kamhi og Adlof (2011) poengterer at nyere definisjoner av dysleksi fokuserer på hva 

dysleksi er og på de inkluderende karakteristika som definerer vansken. De hevder videre at den 

nyeste definisjonen som The International Dyslexia Association (IDA) har foreslått, har en 

fremtredende posisjon blant disse mer inkluderende definisjonene. IDA definisjonen ble formulert 

av Lyon, Shaywitz og Shaywitz i 2003.  

 

Gjør rede for dysleksi ut fra denne definisjonen. Drøft kort hvordan denne definisjonen kan ha 

potensial til å være rettesnor for pedagogisk praksis. 

 
 

Oppgave 1b 

Hulme og Snowling (2009) viser til at det er gjort flere oppfølgingsstudier av barn med spesifikke 

språkvansker. Noen av disse studiene har et kort tidsspenn og andre et lengre.  

 

Gjør kort rede for spesifikke språkvansker og for vansker som disse barna kan få både på kort og 

lang sikt. Gjør så kort rede for og drøft relevante tiltak. 

 

 

Oppgave 2a 

Sosiale problemer er et av de diagnostiske kjennetegnene på Asperger-syndrom. Og, som 

Helverschou, Hjelle, Nærland og Martinsen (2007, s. 227) understreker: «Alle de vansker som barn 

og unge med dette syndromet har, påvirker deres sosiale fungering på negative måter». 

 

Gjør kort rede for sentrale kunnskapsområder som kan bidra til å forstå sosiale vansker hos barn og 

unge med Asperger-syndrom. Gjør deretter kort rede for og drøft relevante tiltak. 

 

 

Oppgave 2b 

Handorff (2009, s. 43) skriver: «Symptomene på nonverbale lærevansker er ofte lite synlige i tidlig 

barnealder». Han slår videre fast at «Konturen av de typiske sterke og svake funksjonene er som 

regel ikke tydelige før ved 7-8 års alder». 

 

Gjør kort rede for nonverbale lærevansker og typisk sterke og svake funksjoner hos barn og unge 

med nonverbale lærevansker. Gjør deretter kort rede for og drøft relevante tiltak.  

 



Skriftlig individuell eksamen – høst 2013       

SPED3000 
 

Dato: Onsdag 11. desember 2013  

Tid: 09.00 – 15.00 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

Svar på to (2) av fire (4) oppgaver:  1a eller 1b  og  2a eller 2b. 

 

 Oppgave 1a 

Westby (2011, s.214) understreker: «We cannot teach comprehension unless we understand what 

cognitive and linguistic abilities underlie the comprehension process». 

 

Gjør rede for kognitive og språklige faktorer som kan føre til leseforståelsesvansker. Gjør deretter 

kort rede for og drøft relevante tiltak for denne elevgruppen. 

 

 

Oppgave 1b 

Ostad (2013, s. 69) skriver: «En av de viktigste forutsetningene for effektiv strategiopplæring, er 

knyttet til lærerens egne kunnskaper om strategier i matematikk,…». 

 

Gjør rede for kunnskapsområder som spesialpedagogen bør ha i arbeidet med elever med 

matematikkvansker. Gjør så kort rede for og drøft opplæringsmetoder.  

 

 

 

 

Oppgave 2a 

Martinsen, Nærland, Steindal & Tetzchner (2006, s. 195) viser til at det er flere grunner som gjør at 

«… narrativer er av spesiell interesse for opplæring av barn og unge med Asperger-syndrom». 

 

Gjør rede for grunner til at narrativer har en så sentral plass i opplæringen. Gi deretter eksempler 

på og drøft bruk av narrativer i praksis.  

 

 

Oppgave 2b 

Martinsen, Nærland, Steindal & Tetzchner (2006, s. 246) skriver: «Det er mange kilder til stress i 

livet til barn og ungdommer med Asperger-syndrom».  

 

Gjør rede for sentrale kilder til stress hos denne gruppen barn og unge. Gjør deretter kort rede for 

og drøft tiltak som har som mål å skjerme eleven for stress.  

 

 
 


