
Skriftlig individuell eksamen – høst 2016 utsatt eksamen  

SPED3100 
Dato: 04.01.2017 

 

 

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

forskningsbaserte. 

Velg en (1) av to (2) lærevanskeområdene under. Deretter besvares følgende spørsmål: 

 Definer kort lærevansken. 

 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.     Lesevansker/dysleksi 

2.     Spesifikke matematikkvansker/dyskalkuli 

 

Skriftlig individuell eksamen – høst 2016     

SPED3100 
Dato: 16.11.2016 

Tid: 6 timer 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Svar på en (1) av to (2) oppgaver 

 

Oppgave 1 

Laura er en elev på 3. trinn og følger ordinær tilpasset undervisning i klasserommet. Læreren 

hennes har lagt merke til at Laura løser enkle addisjon- og subtraksjonsoppgaver sakte, og hun 

ofte bruker fingrene for å løse disse.  Hva slags kartleggingsverktøy og metoder kan Lauras 

lærer og skolens spesialpedagog bruke for å finne ut hvorvidt Lauras aritmetiske ferdigheter 



er svakere sammenlignet med jevnaldrende? Hvilke mulige faktorer kan forklare svake 

prestasjoner i aritmetiske ferdigheter? 

 

Oppgave 2 

Emil går i 4. klasse og har store vansker med å lære å lese. Gjennom småskoletrinnet har han 

strevd med å lære bokstavene og med å kople bokstavtegn og bokstavlyd. Emil kjenner nå de 

fleste bokstavene, men strever med å trekke de sammen til ord. Avkodingsstrategien er 

primært basert på gjetting. Kartlegging viser at Emil også har et svakt begrepsapparat. 

Sakkyndig vurdering fra PPT konkluderer med at Emil har dysleksi. 

Redegjør for dysleksibegrepet, kjennetegn og mulige årsaksforklaringer. Drøft forslag til 

tiltak for Emil. Tiltakene skal forankres i relevant pensumteori og forskning om språk- og 

leseutvikling. 

 

Skriftlig individuell eksamen – høst 2015 

SPED 3100           
Dato: 18.11.2015 

Tid: 6 timer 

Ingen hjelpemidler tillatt. 

 

Svar på 1 (en) av 2 (to) oppgaver 

 

Oppgave 1 

Gjør rede for det teoretiske grunnlaget for dysleksi, for eksempel med utgangspunkt i 

definisjonen til Lyon, Shaywitz og Shaywitz fra 2003. Drøft relevante tiltak for barn (1.-

4.trinn) med dysleksi og hvilken effekt disse kan ha på kort og lang sikt. 

 

Oppgave 2 

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

som har slike vansker.  

Skriftlig individuell eksamen –  høst 2014      

SPED 3100 
 

Dato: Onsdag 19. november 2014  

Tid: 09.00 – 15.00 

 



Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensoppgaver – bokmål 

 

Velg en (1) av to (2) oppgaver. 

 

  

 

Oppgave  1. 

 

 

Apel, Masterson og Brimo (2011, s. 229) viser til: ”Across multiple studies, researchers have 

reported that spelling and word-level reading are associated in children with and without 

literacy disabilities”.  

 

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

ordlesing. Drøft pedagogiske tiltak for å fremme ordlesings- og staveferdigheter.  

 

 

 

Oppgave 2. 

 
Holm (2012, s.15) poengterer: ”Det er en pedagogisk utfordring å undervise elever som har 

vansker med å lære matematikk”.  For best mulig å fremme læring hos barn og unge med 

slike vansker, er det derfor nødvendig at pedagoger har kunnskap om effektive tiltak.  

 
Gjør rede for og drøft tiltak som har vist seg å ha god effekt for elever som har vansker med å 

lære matematikk.  

 

 

Skriftlig individuell eksamen - høst 2013     

SPED 3100 - utsatt eksamen 
 

Dato: Torsdag 9. januar 2014  

Tid: 09.00 – 15.00 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

Velg en (1) av to (2) oppgaver. 

 

  

 

 

Oppgave  1. 

  



Catts, Kamhi og Adlof (2011) sier 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 hvordan denne definisjonen kan ha 

potensial til å tjene som rettesnor i pedagogisk praksis. 

 

  

 
Oppgave 2. 

 
Ostad (2013, s.69) skriver: «Fra forskerhold er det blitt hevdet at ineffektiv strategibruk blant 

elevene primært er forankret i mangelfulle strategikunnskaper blant lærerne». 

 
Gjør rede for kunnskapsområder som spesialpedagogen bør kjenne til i arbeidet med elever 

med matematikkvansker. Drøft hvordan denne kunnskapen kan komme til uttrykk i 

opplæringen.  

 

Skriftlig individuell eksamen – høst 2013      

SPED 3100 
 

Dato: Onsdag 20. november 2013  

Tid: 09.00 – 15.00 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

 

Velg en (1) av to (2) oppgaver. 

 

  

 

 

Oppgave  1. 

  
Lesevansker blir ofte delt inn i undergrupper. En slik undergruppe er leseforståelsesvansker. 

Hulme og Snowling (2009, s 127) karakteriserer denne undergruppen slik: “Many children 

with reading comprehension impairment read with normal speed and accuracy but have great 

difficulty understanding what they have  read...”.  

 

Gjør rede for mulige årsaker av språklig og kognitiv art som kan forklare at elever får vansker 

med leseforståelsen. Drøft mulige konsekvenser av leseforståelsesvansker i et 

opplæringsperspektiv. 

 

 



 

 
Oppgave 2. 

 
«Det ser ikke ut til at elever med matematikkvansker skiller seg ut fra andre elever når det 

gjelder generell kognitiv fungering, men mye tyder på at vanskene er rettet mot noen 

spesifikke funksjonsområder» (Holm, 2012, s. 22). 

 

Gjør rede for kognitive vansker som elever med matematikkvansker kan ha og hvordan disse 

vanskene kan influere på læring i matematikkfaget. Drøft sentrale momenter i opplæringen for 

elever med matematikkvansker.  

  

Skriftlig individuell eksamen –  høst 2012  - utsatt eksamen 

SPED 3100 
 

Dato: 4. januar 2013  

Tid: 09.00 – 15.00 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensoppgaver – bokmål 

 

Velg en (1) av to (2) oppgaver. 

 

 

 

Oppgave 1. 

Apel, Masterson og Brimo (2011, s. 229) skriver : ”As a language and literacy skill, spelling 

is related to other language and literacy abilities”. 

 

Gjør rede for staving som en språklig  og skriftspråklig ferdighet og for sammenhenger 

mellom staveferdigheter og andre språklige og skriftspråklige ferdigheter. Drøft deretter 

pedagogiske konsekvenser med tanke på elever med stavevansker.  

 

 

Oppgave 2. 

Catts, Kamhi og Adlof (2011, s. 60) skriver at deres valgte måte å gruppere barn med 

lesevansker på: ” involves distinguishing between poor readers who have deficits in word 

recognition, those with deficits in listening comprehension, and those who have deficits in 

both word recognition and listening comprehension”. 

 

Gjør rede for karakteristika ved hver av disse tre gruppene og drøft deretter sentrale momenter 

i opplæringen for hver av gruppene.  

 



Skriftlig individuell eksamen –  høst 2012      

SPED 3100 
 

Dato:  Onsdag 21. november 2012  

Tid: 09.00 – 15.00 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensoppgaver – bokmål 

 

Velg en (1) av to (2) oppgaver. 

 

  

 

Oppgave  1. 

 

Westby (2011, s 165) poengterer: “Once children are able to decode and read words and 

simple sentences, their focus should shift from decoding, or learning to read, to 

comprehension, or reading to learn. To read to learn, students must learn how to learn from 

reading; they must learn how to use their language, cognitive abilities, and background 

knowledge to comprehend text so they can acquire new knowledge”. 

 

Gjør rede for de sentrale komponentene i leseforståelse som Westby viser til, og drøft 

pedagogiske konsekvenser med tanke på elever med leseforståelsesvansker. 

 

 

 

Oppgave 2. 

 

I kapittelet om teoretisk forankring for opplæring i matematikk skriver Holm (2012, s. 40): 

”Forskning på konstruktivistisk læringsteori hevder at opplæring uten instruksjon fører til 

dårlig læring. I tillegg til en utforskende opplæringsmetode har elevene behov for lærerstyrt 

hjelp i opplæringsprosessen”. 

 

Gjør kort rede for kontruktivistisk læringsterori knyttet til matematikkopplæring. Drøft 

deretter sentrale momenter i opplæringen med særlig tanke på elever med matematikkvansker.  

  

 

 

Skriftlig individuell eksamen – høst 2011  

SPED 3100 
 

Dato: Tirsdag 22. november 2011  

Tid: 09.00 – 15.00 

 



Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensoppgaver – bokmål 

 

Velg en (1) av to (2) oppgaver. 

 

 

Oppgave 1. 

  

Nøyaktig og hurtig ordlesing (avkoding) er nøkkelferdigheter i leseutviklingen. For mange 

barn og unge med lesevansker er dette det primære vanskeområdet. 

 

Gjør rede for faktorer som kan forårsake avkodingsvansker og drøft deretter tiltak for å 

avhjelpe vanskene. 

 

 

 

 

Oppgave 2. 

 

Ostad (2008, s. 24) viser til økende forskningsmessig oppmerksomhet mot strategibruken til 

elever med matematikkvansker, og at i sammenligning med elever uten slike vansker , så ” 

…blir  disse elevene karakterisert som ineffektive strategibrukere”. 

 

Gjør rede for karakteristika ved stratgibruk hos elever med matematikkvansker og for faktorer 

som kan ha betydning for utviklingen av strategier. Drøft deretter tiltak for å avhjelpe 

vanskene. 

 

 

Skriftlig individuell eksamen – høst 2010  

SPED 3100 
 

Dato: Tirsdag 23. november 2010  

Tid: 09.00 – 15.00 

 

Ingen hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensoppgaver – bokmål 

 

Velg en (1) av to (2) oppgaver. 

 

 

Oppgave 1. 

 

Catts og Kamhi (2005, s. 116) poengterer det faktum at språkvansker både er en årsak til og 

en konsekvens av lesevansker, og videre at hva som er årsak og hva som er konsekvens ikke 



alltid er like lett å skille. Men, som de understreker:”Regardless of whether language 

problems are causes or consequences, they will need to be addressed in intervention”. 

 

Gjør rede for språkproblemer som elever med lesevansker kan ha, og drøft hvordan disse 

vanskene må tas hensyn til i undervisningen. 

  

 

 

Oppgave 2. 

 

”Målet med matematikkundervisningen er at elevene skal bli i stand til å løse 

matematikkoppgaver på tankeplan og være uavhengig av konkrete hjelpemidler, og etablere 

kunnskapen på et abstrakt, reflektert nivå. Her ligger den antakelig største metodiske 

utfordringen i opplæring for elever med matematikkvansker” (Holm, 2008, s. 287) 

 

Drøft hvordan lærer kan tilrettelegge for at elever med matematikkvansker bedre kan lykkes i 

å få en progresjon fra et konkret til et abstrakt og reflektert nivå. 

 

 


