
Skriftlig individuell eksamen – høst 2016 konteeksamen  

SPED3200 
Dato: 09.01–16.01.2017 

 

 

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.     Nonverbale lærevansker 

Hjemmeeksamen – høst 2016 

SPED3200 
 

 

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

 

 

Oppgave 1 

Beskriv vansker som er typiske for barn med autismespekterforstyrrelser. 

Drøft deretter hvordan man best kan tilrettelegge opplæringen for barn med 

autismespekterforstyrrelse som går i barnehage eller i skole og som har slike vansker. 

 

 

Oppgave 2  

Redegjør for hva ASK er og diskuter hvordan ASK kan være tilnytte for  

elever som har både utviklingshemming og kommunikasjonsvansker. 



 

Skriftlig individuell eksamen (hjemmeeksamen) – høst 2015 

SPED 3200          
Dato:  03.11.2015  

Varighet: 7 dager 

 

Svar på 1 (EN) av 2 (TO) oppgaver. 

Oppgave 1 

Beskriv sosiale vansker som er typiske for barn og unge med autismespekterforstyrrelser. 

Drøft deretter hvordan man best kan tilrettelegge opplæringen for barn med 

autismespekterforstyrrelse som går i barnehage/skole og som har slike vansker.  

 

Oppgave 2 

Beskriv hva utviklingshemming er samt relevante årsaksforklaringer. Drøft deretter ulike 

læringsbetingelser for barn/elever med denne diagnosen. 

 

 

Hjemmeeksamen – høst 2014        

SPED 3200 
  

 

 

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

  

 

 

Oppgave 1. 

 

Duvold og Sponheim (2002, s. 269) sier: ”På veien til å skape en kognitiv teori om autisme 

må en ha modeller som utgangspunkt for å komme fram til testbare hypoteser”. En av disse 

modellene omhandler eksekutive funksjonsvansker. Dette er en modell som også kan bidra til 

å forstå vansker som andre utviklingsforstyrrelser og lærevansker kan medføre. Og, som 

Urnes (2009, s. 71) påpeker: ”Dermed blir noe generell kunnskap om og forståelse av hva 

eksekutive funksjonsvansker kan innebære nyttig som en bakgrunn for forståelse og tiltak”.  

 

Gjør rede for eksekutive funksjoner og for utfordringer eksekutive funksjonsvansker kan 

medføre for barn og unge med innen autismespekteret og for barn og unge med nonverbale 



lærevansker. Drøft hvordan en kan ta hensyn til disse vanskene i den pedagogiske 

tilretteleggingen.   

 

 

Oppgave 2.  

 

Grimsmo og Tetzchner (2007, s. 274) sier at stress først og fremst kan ses som et resultat av 

sosialt skapte forhold, og påpeker videre: ”Det er ytre forhold i situasjonen, indre forhold i 

personen og forhold ved sosiale relasjoner som sammen skaper eller motvirker stress. Spesielt 

viktig er likevel den grunnleggende forståelsen av hvorfor andre mennesker tenker, føler og 

handler som de gjør”.  

 

 

Gjør rede for forhold som kan bidra til å forstå at barn og unge med Asperger-syndrom er mer 

sårbare for stress enn de fleste andre. Drøft deretter pedagogiske tiltak som kan motvirke 

stress. 

 

 

Hjemmeeksamen – høst 2013   

SPED3200 – utsatt eksamen 
  

 

 

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

  

 

 

Oppgave 1. 

 

Det finnes ikke én kognitiv teori om autisme, og litteraturen er dominert av forskjellige 

kognitive teorier. Men, som Hulme og Snowling (2009 p. 323) poengterer: “It would seem 

unlikely that a single underlying cognitive cause could ever explain the diversity of symptoms 

that are observed in autism”. Men, de eksisterende teoriene kan forklare noen av de sosiale 

vanskene ved autismespekterforstyrrelser.  

 

Gjør rede for kognitive teorier/modeller som kan forklare sosiale vansker som er typiske for 

barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Drøft deretter hvordan en kan ta hensyn til 

disse vanskene i den pedagogiske tilretteleggingen.   

 

 

 

  

Oppgave 2.  

 

Kommunikasjonsvansker er ett av særtrekkene i den autistiske triaden, og karakteristisk for 

mennesker med Asperger-syndrom. Men, som Martinsen og von Tetzchner (2007, s. 5) sier i 

forordet til boka: ”…man kan ikke forstå barn og ungdommer med Asperger-syndrom – eller 



legge til rette fullgode tiltak for dem – utelukkende ut fra de trekkene som definerer 

syndromet. Det må en bredere kunnskap til….”. Det er med andre ord nødvendig å ha 

teoretisk kunnskap. 

 

Gjør rede for sentrale kunnskapsområder som kan bidra til å forstå kommunikasjonsvansker 

og mulige tilleggsvansker hos barn og unge med Asperger-syndrom. Drøft deretter hvordan 

skolen kan legge til rette med tanke på relevante tiltak. 

 

Hjemmeeksamen – høst 2013        

SPED3200 
  

 

 

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

  

 

 

Oppgave 1. 

 

Hulme og Snowling (2009, s. 323) viser til Hobson og kollegaers teori som hevder at: “Social 

referencing in triadic interaction – the relationship between the child, the other and their joint 

attention – plays a vital role in the development of self-awareness, creativity (imagination), 

and investigation”. Hulme og Snowling sier videre: “A lack of social referencing affects the 

development of a sense of self and self-control….”.  

 

Gjør rede for en mulig sammenheng mellom Hobson og kollegaers teori og sentrale kognitive 

teorier/modeller som kan forklare vansker på områder som: forståelse av seg selv og andre, 

språk og kommunikasjon og sosial fungering.  

 

Drøft deretter hvordan en gjennom pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med 

autismespekterforstyrrelser kan fremme fungering på de nevnte vanskeområdene.   

 

 

 

 

Oppgave 2.  

 

Ett av særtrekkene hos mennesker med Asperger-syndrom er sosiale vansker. Men, som 

Martinsen og von Tetzchner (2007, s. 5) sier i forordet til boka: ”…man kan ikke forstå barn 

og ungdommer med Asperger-syndrom – eller legge til rette fullgode tiltak for dem – 

utelukkende ut fra de trekkene som definerer syndromet. Det må en bredere kunnskap til….”. 

Det er med andre ord nødvendig å ha teoretisk kunnskap. 

 

Gjør rede for sentrale kunnskapsområder som kan bidra til å forstå sosiale vansker og mulige 

tilleggsvansker hos barn og unge med Asperger-syndrom. Drøft deretter hvordan skolen kan 

legge til rette med tanke på relevante tiltak. 

 



Hjemmeeksamen – høst 2012        

SPED 3200 
  

 

 

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

  

 

 

Oppgave 1. 

  

Grimsmo og Tetzchner (2007, s. 257) innleder sitt kapittel med å fokusere på at elever med 

Asperger-syndrom er en stressutsatt gruppe – og sier: ”… på grunn av de for dem nesten 

uovervinnelige kravene til sosial mestring som livet på skolen stiller, opplever barn og 

ungdommer med Asperger-syndrom stress i betydelig større grad enn andre barn og 

ungdommer – ofte fra de er helt små”.  Videre påpeker Helverschou, Martinsen Nærland og 

Steindal (2007, s.305) skolen sine muligheter gjennom tiltak: ”… å dempe stress og 

tapsopplevelser slik at skolen i større grad blir et beskyttende miljø som forebygger psykiske 

vansker”.  

 

Gjør rede for grunner til at elever med Asperger-syndrom er en stressutsatt gruppe.    

 

Drøft relevante tiltak. 

 

 

 

 

 

Oppgave 2  

 

Flere forfattere viser til at det så langt ikke finnes 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). 

 

Gjør rede for kognitive modeller som kan forklare vansker som er typiske for barn og unge 

med autismespekterforstyrrelser. Drøft deretter hvordan en kan ta hensyn til disse vanskene i 

den pedagogiske tilretteleggingen.   

 

Hjemmeeksamen – høst 2011  

SPED 3200 
  

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

  

 

 



Oppgave 1. 

 

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. Drøft 

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

  

 

 

Oppgave 2.  

 

Ett av særtrekkene hos mennesker med Asperger-syndrom er språk- og 

kommunikasjonvansker. Men, som Martinsen og von Tetzchner (2007, s. 5) sier i forordet til 

boka: ”…man kan ikke forstå barn og ungdommer med Asperger-syndrom – eller legge til 

rette fullgode tiltak for dem – utelukkende ut fra de trekkene som definerer syndromet. Det 

må en bredere kunnskap til….”. 

 

Gjør rede for sentrale kunnskapsområder for å forstå språk- og kommunikasjonsvansker hos 

barn og unge med Asperger-syndrom. Drøft deretter hvordan skolen kan legge til rette med 

tanke på relevante tiltak. 

 

Hjemmeeksamen – høst 2010        

SPED 3200 
  

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

  

 

 

Oppgave 1. 

Tellevik, Martinsen, Nærland og Tetzchner (2007, s.163) 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.  

Drøft hvordan skolen kan ta hensyn disse vanskene i sin tilrettelegging. 

 

 

 

Oppgave 2. 

Narrativer er sentrale for mennesker i det å forstå seg selv og andre. Og, som Mæhle og 

Martinsen (2007, s. 195) påpeker: ”Narrativer kan bidra til å gi elever med Asperger-syndrom 

innsikt i egen og andres sosiale fungering i og utenfor klasserommet”.  

 

Drøft hvorfor narrativer kan styrke selvforståelse og sosial fungering i og utenfor 

klasserommet.  



 


