
 

 

DMMH, juni 2016 

Kjære nye student! 
 

 

Velkommen som student ved DMMH og studiet MVSPE6100 Spesialpedagogikk 1 heltid. 

Studiet er godkjent som første del av master i spesialpedagogikk. Du anbefales imidlertid å 

sjekke opptakskravene ved NTNU: www.ntnu.no/studier/msped/opptak. Studieplanen og 

pensumliste for studiet Spesialpedagogikk finner du på www.dmmh.no. Siden planen gir 

begrenset informasjon, sender vi dette brevet for at du skal være best mulig forberedt ved 

studiestart. Vi ber om at du setter deg godt inn i planer og andre forhold ved DMMH før 

oppstart, slik at vi kan komme i gang med undervisningen allerede første dag. Det anbefales å 

repetere boka Sjøvik, P. (2014). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i 

barnehagelærerutdanningen. Oslo: Universitetsforlaget. Den gir et godt grunnlag for videre 

studier i spesialpedagogikk. Mange av dere har nok hatt denne eller tidligere utgaver som 

pensum ved bachelorstudiet. 

 

Det forventes at studentene har god kjennskap til - og kan anvende Bibliotekets tjenester og 

læringsplattformen itslearning. Spesialpedagogikk er et profesjonsstudium. Derfor vektlegges 

aktiv tilstedeværelse og varierte undervisnings- og arbeidsformer som kan bidra til å styrke 

både kunnskap, relasjons- og handlingskompetanse, samt utfordre egne holdninger, verdier og 

menneskesyn. 

 

Undervisningsformer 
Det vektlegges bruk av ulike undervisningsformer som selvstudium, aktiv deltakelse i grupper 

og i klassen, arbeidskrav, forelesninger med interne og noen eksterne lærere, veiledet praksis, 

studiebesøk, mm. De varierte undervisningsformene søker vi å tilpasse best mulig til tematikk 

og mål for studiet. All timeplanfestet undervisning er obligatorisk. De dagene det ikke er 

organisert fellesundervisning, forventes det selvstudium og arbeid med gruppevis - og 

individuelle arbeidskrav. 

 

Veiledet praksis 
45 timer veiledet praksis gjennomføres i løpet av ukene 39,40 og 41. Mulige praksissteder for 

Spesialpedagogikk 1 er først og fremst barnehager og skoler som har ansatt spesialpedagog. 

Høgskolen har ansvar for tildeling av praksisplass, men studentene kan fremme egne ønsker 

utenfor Trondheim og randkommuner. 

 

Arbeidskrav 
Praksisrapport skrives individuelt i forbindelse med veiledet praksis. Feltstudium er en 

gruppebasert undersøkelse blant barnehagers/skolers aktuelle samarbeidspartnere. 

Arbeidskravet har oppstart i løpet av første ukesamling. I uke 35 er det ikke ført opp 

forelesninger fordi det forventes at studentene denne uken arbeider med feltstudiet. Gruppene 

får veiledning av faglærer. Vurderingsgrunnlaget er en kort skriftlig rapport og muntlig 

presentasjon for klassen. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

http://www.ntnu.no/studier/msped/opptak
http://www.dmmh.no/


 

 

Grundigere informasjon om innhold og tidsfrister følger ved oppstart og i 

presiseringsinstruksen. 

 

Eksamen 
Avsluttende individuell skriftlig 6 timers eksamen teller 60% og arrangeres medio desember. 

Individuell fordypningsoppgave leveres i slutten av november, etter en gruppe- og individuell 

veiledning med faglærer. Denne eksamen vekter 40%. Begge eksamensformene må være 

bestått for å kunne studere videre på Spesialpedagogikk 2. 

 

Pensum 
I studieplanen er pensumlitteratur sortert under tre ulike temaer. Vi gjør oppmerksom på at det 

kan skje justeringer underveis, og anbefaler derfor å avvente innkjøp av litteratur til oppstart 

av studiet. Vi anbefaler likevel å starte med lesing før oppstart. Følgende litteratur er særlig 

relevant ved oppstart: Befring, E. & Tangen, R. (red.)(2012). Spesialpedagogikk. Oslo: 

Cappelen Akademisk og Groven, B. (2013). Spesialpedagogen i endringstider. Oslo: 

Universitetsforlaget. Flere av kapitlene i bøkene er pensum enten på Spesialpedagogikk 1 

eller 2. Et kompendium er under trykking og kan kjøpes i bokhandelen Akademika før 

studiestart. 

 

I tillegg til oppgitt pensum søker den enkelte student ca. 300 sider selvvalgt pensum, som 

knyttes til den individuelle fordypningsoppgaven. 

 

Generelt 
Vi gjør oppmerksom på at omfanget av arbeidskrav og undervisningsformer er tilpasset et 30 

studiepoeng heltidsstudium. Ved oppstart gis nærmere informasjon om undervisningsplan, 

tidsfrister, forventninger, mm. 

 

Informasjon om Spesialpedagogikk 2 vil bli gitt i løpet av høstsemesteret. 

 

 

På vegne av alle faglærere og resten av høgskolen ønsker vi deg velkommen til et interessant 

og utfordrende studium! 
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