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Document 1
Attached



Institutt for spesialpedagogikk  

Retningslinjer for hjemmeeksamen i 
SPED4400 Våren 2020  

9. juni kl. 09.00 til 11. juni kl. 14.00  

Hensikt 

Gjennom hjemmeeksamen skal du utforme en selvstendig, avgrenset besvarelse innenfor 
temaområdene: lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker ved å ta 
utgangspunkt i aktuell faglitteratur. Eksamen skal gi deg mulighet til å dokumentere din faglige 
kunnskap, innsikt og vurderingsevne gjennom å belyse og drøfte en faglig problemstilling.  

Oppgaven  
● Eksamensoppgaven legges ut i Inspera https://uio.inspera.no/, tilgjengelig fra  

den 9. juni kl. 09.00.  
● Som grunnlag for besvarelsen vil det bli gitt tre oppgaver som alle skal besvares. 

Alle tre oppgavene må være bestått for å bestå eksamen.  
● Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis veiledning under hjemmeeksamen.  

 
Omfang  

● Hver av de tre oppgavene har begrensinger på antall ord. Oppgaver som ikke 
er innenfor oppgitt omfang, vil kunne underkjennes på dette grunnlaget. 
Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Antall ord 
skal skrives på forsiden.  

● Vi anbefaler å bruke ISPs oppgavemal, men det er ikke obligatorisk. Malen ligger på 
emnets semesterside. Malen er et ”tomt” Word-dokument med definerte stiler for 
forside, innholdsfortegnelse, etc. Brødtekst er 12 pkt. skriftstørrelse; linjeavstand 1,5; 
Times New Roman.  

Referanser og litteraturliste  
● Du skal følge reglene for American Psychological Association (APA-stilen): 

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/  
● Oppi alltid referanser. Det vil si at du alltid skal opplyse om kildene dine. Du skal 

henvise til litteratur du har brukt fordi leseren skal kunne gå tilbake til kildene dine og 
undersøke dem – enten for å lese mer eller for å sjekke om du har brukt kilden riktig.  



● Henvisninger i teksten kan gjøres på to måter. Enten ved fri gjengivelse av deler av en 
tekst eller ved direkte sitat fra en tekst. I det første tilfellet (fri gjengivelse) vises det 
normalt bare til forfatter og årstall, f.eks.: (Befring, 2006). I det andre tilfellet (direkte 
sitat) skal både forfatter, årstall og sidetall tas med i henvisningen, for eksempel: 
(Befring, 2006, s. 35).  

● Bare forfattere og verker det er henvist til i teksten (dvs. referert litteratur) skal med i 
litteraturlisten. Husk å få med all litteratur du har henvist til.  

Kandidatnummer  
● Kandidatnummer for hjemmeeksamen finner du i StudentWeb etter trekkfristen. 
● Alle sidene i besvarelsen må dessuten merkes med kandidatnummer oppe i høyre 

hjørne eller nede til venstre.  
● Du skal ikke skrive navn eller noe annet som kan identifisere deg, verken på 

forsiden eller i oppgaven.  
● Studentene er selv ansvarlig for å ha et gyldig brukernavn/passord ved UiO når 

eksamen starter.  

Innlevering  
● Besvarelsen lastes opp i Inspera https://uio.inspera.no/ i formatet PDF senest kl. 

14:00 torsdag 11. juni.  

Sensur  
● Sensuren er tilgjengelig i StudentWeb etter tre uker. Evalueringen foretas av flere  

sensorer og besvarelsen blir drøftet av mer enn en sensor.  

Fusk  
● Universitetet ser alvorlig på forsøk på fusk. Spørsmål om fusk i forbindelse med 

hjemmeeksamener kan dreie seg om at en innlevert oppgave  
○ er brukt av studenten til en tidligere eksamen  
○ er brukt av en annen person til en tidligere eksamen  
○ er utarbeidet av en annen person for studenten  
○ har gjengivelse eller sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver 

osv. uten kildehenvisning.  
 
Avskrift i mindre omfang eller lett omskriving av alminnelig kjente lærebøker uten 
kildehenvisning betraktes ikke uten videre som fusk/forsøk på fusk, men ansees etter 
omstendighetene som en faglig umoden og uselvstendig besvarelse. Avskrift eller lett 
omskriving av mer "ukjente" publikasjoner eller andres oppgaver uten 
kildehenvisning kan betraktes som fusk/forsøk på fusk. Studentene skal lære hvordan 



de skal bruke kilder og referanser. For korrekt bruk av kilder og 
litteraturhenvisninger, se Referanser og litteraturliste  

Reaksjonen ved fusk/forsøk på fusk kan være at eksamensoppgaven annulleres og evt. at 
studenten i tillegg utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved 
UiO i inntil ett år.  



Question 1
Attached



Hjemmeeksamen SPED4400, våren 2020 
 
Alle oppgavene skal besvares. Alle tre oppgavene må være bestått for å bestå eksamen. 
         
    
Oppgave 1: Språk 

Omfang av besvarelsen: 400–600 ord  

Jonas er fire (4) år gammel og går i den lokale barnehagen. Han er henvist til PPT for 
utredning fordi han har fått et resultat som ligger under 8 persentil på helsestasjonens 
obligatoriske språkkartlegging av fireåringer. Foreldrene er overrasket over dette resultatet, 
og kan fortelle at Jonas er en sosial gutt som snakker mye. Han er i barnehagen hver dag. 
Selv om han blir beskrevet som å være veldig aktiv og ikke spesielt interessert i bøker og 
historier, så har han venner og liker å fortelle de ansatte i barnehagen om lekene sine og 
favorittkarakterene fra ulike tegnefilmer. Begge foreldrene er i arbeid, men ingen av dem har 
høyere utdanning. Ingen av foreldrene har hatt noen form for vansker med språk eller lesing 
og skriving i egen oppvekst. Under møtet hos PPT følger han greit enkle instruksjoner, han er 
opptatt av å vise frem ulike leketøy til foreldrene og PP-rådgiveren, og han gir en 
sammenhengende fortelling om hva han gjorde da familien var på ferie.  På «the Expressive 
One Word Picture Vocabulary Test» får Jonas en standardskåre på 88. 

a) Hvordan vil du beskrive Jonas sine resultater til barnehagelæreren hans? 

b) Hva annet ville du som spesialpedagog gjerne visst om Jonas og hvorfor? 

 
 
Oppgave 2: Lesing 

Omfang av besvarelsen: 2000–2500 ord inkludert bruk av tabell 

Sara går i 3. klasse på barneskolen, og ble henvist til PP-tjenesten av skolen og foreldrene 
sine. Bakgrunnen for henvisningen er at Sara gjør mange feil når hun leser og at hun leser 
sakte. Det bemerkes også at hun gjør mange stavefeil når hun skriver. 
 
Med bakgrunn i utredningen sin konkluderer PP-rådgiveren at Sara har en spesifikk vanske 
med lesing (avkoding og leseflyt) og skriving (ved staving), det vil si dysleksi. 
 
Utredningen av Sara sine leseferdigheter viser at lesingen hennes er klart under 
gjennomsnittet for aldersgruppa med hensyn til nøyaktighet, klart under gjennomsnittet for 
aldersgruppa med hensyn til leseflyt, mens leseforståelsen hennes er beskrevet som 
gjennomsnittlig for aldersgruppa. 
 
Videre viser kartleggingen av fonologisk bevissthet at Saras evne til å identifisere og 
manipulere fonologiske strukturer på ordnivå er klart under gjennomsnittet for alderen. I 



tillegg ligger resultatet på Tallhukommelse i nedre del av gjennomsnittet for alderen. 
Resultatet på Hurtig benevnelse av kjente gjenstander/RAN (Rapid Automatized Naming) er 
klart under gjennomsnittet. 
 
Utredningen viser at Saras staveferdigheter er klart under gjennomsnittet i forhold til 
alderen.  Hun har mange fonologiske og ortografiske stavefeil når hun skriver. Feiltypene ble 
identifisert med utgangspunkt i Finbak (2005).  
 

Kartleggingsverktøy Resultater  
Prosentiler Beskrivelse Feil analyse 

Leseflyt 
(LOGOS) 

6 Klart under 
gjennomsnittlig 

 

Avkoding 
(LOGOS) 

8 Klart under 
gjennomsnittet 

 

Fonologisk bevissthet 
(LOGOS) 

7 Klart under 
gjennomsnittet 

 

Hurtig benevnelse av 
kjente gjenstander 
(LOGOS) 

8 Klart under 
gjennomsnittet 

 

Tallhukommelse 
 (WISC-V) 

19 Gjennomsnittet 
nedre del 

 

Leseforståelse 
(Norwegian Learning 
Centre test) 

42 Gjennomsnittet 
 

Ordforståelse 
(WISC-V) 

47 Gjennomsnittet 
 

Staving (LOGOS) 8 Klart under 
gjennomsnittet 

Fu2  
Eksempler: forberedet, feomenal 
(forberedt, fenomenal).  
Fu3 
Eksempler: skjemear, senie, 
væresler (skjemaer, seine, 
værelser).  
Fn1  
Eksempler: ponktet, sej, gjærne, 
selvsakt (punktet, seg, gjerne, 
selvsagt). 
Fn2 
Eksempler: gjere, vem, ekspertne 
(gjerde, hvem, ekspertene). 
Dn  
Eksempler: posst, nokk. 
Fnh  
Eksempler: hær, midt, vært (her, 
mitt, hvert).  

 
 
 



a) Basert på informasjon fra Saras PP-rapport skal du identifisere og beskrive styrkene 
og svakhetene/behovene hennes og sett dette inn i en individuell opplæringsplan 
(Individualized Education Program). 
 

b) Basert på de styrkene og svakhetene du har identifisert, skal du formulere en årsplan 
hvor det framgår hvordan det bør jobbes med de ulike vanskene hver for seg. Hvert 
hovedmål og delmål skal beskrives, herunder tidsbruk og organisering. Det skal gå 
tydelig frem hvordan delmål er relatert til, og kan realisere, overordnede mål. Både 
hovedmål og delmål skal være målbare på slutten av skoleåret. 
 

c) Beskriv den evidensbaserte metoden/strategiene og/eller intervensjonsprogrammet 
som spesialpedagogen bør bruke for å gjennomføre korttidsmålene for å kunne oppnå 
det langsiktige målet. 

 
 
Oppgave 3: Matematikk 

Omfang av besvarelsen: 2000–2500 ord 

Les følgende utdrag fra avisartikkelen (2018) og svar på begge spørsmålene, både a og b. De 
to delene av eksamensoppgaven vektes likt. 
 

a) Hva slags utredningsprosess kunne ha funnet sted for å identifisere Selma’s 
dyskalkuli på et tidlig stadium ved bruk av Response to Intervention-rammeverket 
(RTI), og hvilke kartleggingsverktøy kunne lærere og PPT-rådgivere benyttet seg av? 
 

b) Hvilke forskningsbaserte metoder og intervensjoner kunne ha vært nyttige for å støtte 
Selma’s læring? Beskriv og evaluer slike tilnærminger for én av de følgende 
kjerneferdighetene: 

 
● tidlige matematiske ferdigheter (early mathematical skills) 
● regneflyt (arithmetic fluency) 
● tekstoppgaver (word problems)  



Jeg hadde tallforståelsen til en fireåring, 
men ble vurdert i potenser og 

andregradsligninger 
Jeg har brukt store deler av livet mitt på å tro at jeg er dum. Men hvis det er noe 

som er dumt, er det reglene for fritak på videregående.  
 

Selma Moren (22) journalist i Si ;D-redaksjonen Aftenposten 2. sep. 2018 (utdrag) 
 

 
Jeg er dårlig i matte. Ikke litt, men veldig. Jeg sliter med ting du sikkert ikke tenker over at er 
matte engang. 

Når jeg sjekker saldoen min, for eksempel, må jeg alltid se to ganger. Er det tre tusen eller er 
det tre hundre jeg har på konto? 

Hvis toget mitt går kvart over fem, ringer jeg kjæresten min og spør: Hva er det i digitaltid 
igjen? 

Dyskalkuli er vansker i mattefaget som ikke skyldes evner eller dårlig opplæring. Det varer 
hele livet, og i motsetning til matteangst, handler det ikke om psykiske sperrer. 

Det er rett og slett en svikt mellom hjernens funksjoner. At jeg har svekket retningssans og 
kan gå meg vill i nabolaget mitt. Til felles med mange med diagnosen, har jeg også lav 
selvfølelse og mestringsfølelse. 

Dårlig i matte, ikke i alt 

På ungdomskolen, da vi skulle begynne med karakterer, fikk jeg fritak fra vurdering i matte 
og tilrettelagt undervisning med en egen mattelærer, noe jeg var veldig heldig med. Den 
matten jeg lærte, var matte som skulle hjelpe meg i hverdagen. 

Så mens de andre i klassen gjorde algebra, bakte jeg boller for å lære meg å bruke 
desilitermål. Det gjorde meg kanskje ikke til dronningen på ungdomskolen, men jeg lærte 
meg i alle fall å handle på butikken selv. 

 


