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Navn  

 

Nynorsk navn 

Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale 

og emosjonelle vansker 

Spesialpedagogikk 2: Språkvanskar og sosiale 

og emosjonelle vanskar 

Engelsk navn  Special Education 2: Language impairments 

and social and emotional difficulties 

Studiepoeng  30   

Heltid / deltid  Heltid 

Type studium  Videreutdanning – masternivå  

Antall semester  1 

Startsemester  Vår 2017 

Kostnader   Se dmmh.no 

Opptak                                                   Lokalt opptak 

Faglige kontaktpersoner  Else Johansen Lyngseth 

Gjelder for studentkull  Vår 2017 

Godkjenning av studieplanen NTNU 

  

 
 
 

Om studieprogrammet  
Studiet er en fordypning i temaområdene språk- og kommunikasjonsvansker og sosiale og 

emosjonelle vansker. Det faglige innholdet består av fire temaområder.  

Tema 1:  

Innføring og overbygning 

 Sentrale utfordringer i dagens spesialpedagogiske landskap: tidlig innsats og 

oppfølging 

 Innføring i fagfeltet språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker 

 Kvalitativ metode med fokus på intervju 

 

Tema 2: 

Språk- og kommunikasjonsvansker 

 Teoretisk referanseramme og praktiske utfordringer: språk- og 

kommunikasjonsvansker  

 Språkpatologi, generelle og spesifikke språkvansker 

 Språklydsvansker  

 Lese- og skrivevansker 

 Kartlegging, observasjon og testing relatert til lek, språk- og kommunikasjonsvansker 

og lese- og skrivevansker  

 

Tema 3: 

Sosiale og emosjonelle vansker 

 Teoretisk referanseramme og praktiske utfordringer: sosiale og emosjonelle vansker 

 Ulike perspektiv på barn med sosiale og emosjonelle vansker 

 Tidlig samspill og tilknytning mellom barn med funksjonsnedsettelser og foreldre 

 Tiltak i individ- og systemperspektiv 

 Barn i utsatte livssituasjoner  
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Tema 4: 

Forebygging, rådgiving og samarbeid 

 Forebygging og tiltak i forhold til språk- og kommunikasjonsvansker på individ-, 

gruppe- og samfunnsnivå  

 Forebygging og tiltak i forhold til sosiale og emosjonelle vansker på individ-, gruppe- 

og samfunnsnivå 

 Spesialpedagogens profesjonelle og personlige kvalifikasjoner og profesjonsutøving i 

etiske perspektiv  

 Ulike rådgivingsroller og -ansvar 
 

 

Målgruppe 
Studiet henvender seg til søkere med pedagogisk og sosialpedagogisk bakgrunn, og som ønsker å 

fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i skole- og barnehagesektoren, eller innenfor 

veiledningstjenester for barn og unge 

 

Opptak og rangering 

Opptakskrav 
Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, fullført 

førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning, de tre første år av allmennlærerutdanning/ 

grunnskolelærerutdanning, barnevernspedagogutdanning, vernepleierutdanning eller bachelorgrad 

med 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning.  

I tillegg kreves bestått Spesialpedagogikk 1, 30 studiepoeng, eller tilsvarende.  

Rangering 

Rangering gjøres etter rangeringsreglene i § 2-7 i Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne 

Høgskole for barnehagelærerutdanning. 

 

Emnet kan også tas av studenter på Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, NTNU. 

For studenter som søker opptak og innpassing til Master i pedagogikk, studieretning 

spesialpedagogikk ved NTNU, gjelder egne opptaks- og rangeringsregler. For mer informasjon om 

dette, se http://www.ntnu.no/studier/msped. 

 

Øvrige krav 

Politiattest 

Politiattest er spesifikt knyttet til praksisdelen av utdanningen, men kreves allerede ved oppstart. 

Studenter skal levere politiattest ved studiestart og senest innen 14 dager etter studiestart. Studenter 

som unnlater å levere politiattest tildeles ikke praksisplass.  

Tuberkulin  

Studenter får utlevert skjema for tuberkulinstatus ved oppstart av studiet. Dette leveres ferdig utfylt 

innen 15. september. Mer informasjon om krav finnes i forskrift om tuberkulosekontroll og på 

folkeinstituttets hjemmesider wwwfhi.no/eway/.  

 

Taushetsplikt  

Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt, jf.  forvaltningsloven § 13 og universitets og 

høyskoleloven § 4-6. Gjennom å godta sin utdanningsplan del 1, gir studentene en bekreftelse på at de 

har lest og forstått innholdet i denne paragrafen, samt at de samtykker i å overholde kravet om 

taushetsplikt. 

http://www.ntnu.no/studier/msped
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Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng på masternivå, og er et heltidsstudium over ett semester.  
 

Omfang og arbeidsbelastning 
Utdanningen forutsetter aktiv studentdeltagelse, og studentene må regne med å arbeide med studiet 

gjennomsnittlig 40 timer i uken, inkludert forelesninger, selvstudium og utføring av arbeidskrav og 

veiledet praksis. Det stilles krav om 80 % obligatorisk fremmøte til undervisningen. 

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

Undervisningsform vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, veiledning og 

selvstendig arbeid med ulike oppgaver, samt veiledet praksis. 

Innpassing 

Det kan søkes om innpassing av denne studieenheten i masterstudiet i pedagogikk – studieretning 

spesialpedagogikk ved NTNU.   

 

Kvalifikasjon 

Det utstedes karakterutskrift fra DMMH etter fullført program emnekode MVSPE6200. 

Masterstudenter får utstedt vitnemål fra NTNU etter fullført masteroppgave med egen eksamen. 

 

Videre studier 

Studieprogrammet kan innpasses i Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk ved 

NTNU. Fullført mastergrad kan kvalifisere for opptak til ph.d.-studium, og for forsknings- og 

utviklingsarbeid innen dette feltet.  

For mer informasjon om dette masterprogrammet ved NTNU samt søknadsfrister og 

opptakskrav, se http://www.ntnu.no/studier/msped. 

 

Emnebeskrivelsen 

Emnekode MVSPE6200 

Emnenavn Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker 

Språkvanskar og sosiale og emosjonelle vanskar 

Language impairments and social and emotional difficulties 

Faglig nivå Videreutdanning – master nivå 

Omfang 30 sp 

Undervisningssemester Vår 

Undervisnings – og 

eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Spesialpedagogikk 1, eller tilsvarende 

Anbefalte forkunnskaper   

Emneinnhold Studiet er en fordypning i temaområdene språk- og 

kommunikasjonsvansker, og sosiale og emosjonelle vansker. 

Det faglige innholdet er nærmere beskrevet i temaområdene. 

Forventet læringsutbytte Etter gjennomført studium har studenten kunnskap, ferdigheter 

og kompetanse som gjør at studenten:  

 har inngående kunnskap om forebygging og tidlig 

innsats/tidlig intervensjon  

 har inngående kunnskap om arbeid med og samarbeid 

http://www.ntnu.no/studier/msped
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om barn med språk- og kommunikasjonsvansker i 

individ- og systemperspektiv 

 har inngående kunnskap om arbeid med og samarbeid 

om barn med sosiale og emosjonelle vansker i individ- 

og systemperspektiv 

 har kunnskap om og praktiske ferdigheter i 

rådgivingsoppgaver  

 har kunnskap om og viser evne til samarbeid med 

foreldre/foresatte, andre fagpersoner og administrative 

instanser 

 har kunnskap om relevante forskningsmetoder 

 kan gjennomføre et spesialpedagogisk FoU-arbeid i tråd 

med forskningsetiske prinsipp 

 har videreutviklet bevissthet om sin rolle som 

profesjonsutøver 

Arbeidsformer og 

læringsaktiviteter 

Undervisningsformen vil være en kombinasjon av 

forelesninger, seminarer, diskusjoner, muntlige presentasjoner, 

veiledning, praksis med for- og etterarbeid. 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende obligatoriske arbeidskrav må være gjennomført og 

godkjent før man kan framstille seg til eksamen: 

 

Arbeidskrav 1: Individuell språkobservasjon/språktest 

Arbeidskrav 2: Prosjektbeskrivelse i gruppe 

Arbeidskrav 3: 60 arbeidstimer veiledet praksis, med for- og 

etterarbeid og individuell praksisrapport 

 

Det er obligatorisk frammøte i undervisninga, og det stilles 

krav om minimum 80 % tilstedeværelse av all undervisning.  

I praksisperioden kreves det 100 % oppmøte. 

Vurderings-

ordning 

Vekting Omfang/ 

varighet 

Hjelpe-

midler 

Arbeidskrav 

pr eksamen 

Sensur Tid 

Prosjekt-

rapport i 

gruppe 

40 %  Student-

regulert  

Alle Arbeidskrav 2 Ekstern og 

intern 

sensor 

Vår  

Individuell 

skriftlig 

eksamen 

60 % 6 t  Arbeidskrav 1 

og 3, 

tilstedeværelse  

Ekstern og 

intern 

sensor 

Vår  

Karakterskala Bestått: A-E, stryk: F  

Vektingsreduksjon  Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 2 – deltid vil kunne 

utløse vektingsreduksjon for dette emnet. 

Dagens Spesialpedagogikk 2 har overlapp med tidligere 

Spesialpedagogikk 2 og 3. 

Emneansvarlig Else Johansen Lyngseth 

 

 


