
 

 

          DMMH, juli 2016 

 

 

Kjære nye student! 
 

 

Velkommen som student til DMMH og studiet Spesialpedagogikk 2 deltid - MVSPE6300.  

Noen av dere har vært student ved DMMH tidligere, andre er helt nye. Uansett 

bakgrunn er det viktig at du setter deg godt inn i studieplanen før studiestart. Studieplanen 

finner du på www.dmmh.no. Siden planen gir begrenset informasjon, sender vi nå dette brevet 

for at du skal være best mulig forberedt til studiet. I tillegg til planer, ber vi om at du setter 

deg godt inn i andre planer, studieadministrative og praktiske forhold ved å være student ved 

DMMH, slik at vi kan komme raskt i gang med undervisningen.  

Det forventes at du som student har god kjennskap til - og kan anvende bibliotekets 

tjenester og læringsplattformen itslearning. Siden spesialpedagogikk er et profesjonsstudium 

vektlegges aktiv tilstedeværelse, varierte undervisnings- og arbeidsformer som sammen vil 

bidra til å styrke både kunnskap, relasjons- og handlingskompetanse, samt utfordre egne 

holdninger, verdier og menneskesyn. Studiet Spesialpedagogikk tilbys ved ulike høgskoler og 

universitet i landet. Ved DMMH har vi særlig kompetanse på de yngste barna og barnehage. 

Samtidig er Spesialpedagogikk et livsløpsfag, slik at undervisning og pensum også vil berøre 

mennesker i andre kontekster. 

Spesialpedagogikk 2 er sammen med spesialpedagogikk 1 godkjent som første del av 

master i spesialpedagogikk. De som ønsker å gå videre på andre del, søker innpass via 

www.ntnu.no. Det blir gitt mer informasjon om masterstudiet i løpet av studieåret. 

 

Undervisningsformer 
I studiet anvendes ulike undervisningsformer, som selvstudium, aktiv deltakelse i grupper og i 

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

De varierte undervisningsformene søker vi å tilpasse best mulig til tematikk og mål. All 

timeplanfestet undervisning er obligatorisk. Tidspunkt det ikke er lærerstyrt undervisning, 

forventes det selvstudium og arbeid med gruppevise og individuelle arbeidskrav. 

 

Veiledet praksis 
I tillegg til de timefestede 5 ukesamlinger kommer 60 timer veiledet praksis, som legges til 

tidsrommet mellom ukesamlingene uke 46, 2016 og 3, 2017. Mulige praksissteder for 

Spesialpedagogikk 2 er barnehager, skoler, PPT, sykehus, habiliteringstjeneste o.l. 

Praksislærer må ha utdanning som spesialpedagog. Høgskolen har ansvar for tildeling av 

praksisplass, men studentene kan fremme egne ønsker utenfor Trondheim og randkommuner. 

Mer informasjon etter studiestart. 

 

Arbeidskrav 
Det er tre arbeidskrav fordelt i løpet av studieåret: Gjennomføring av en individuell 

språkobservasjon/språktest, en prosjektbeskrivelse i gruppe og 60 timer veiledet praksis, med 

for- og etterarbeid og individuell praksisrapport. Disse arbeidskravene er ment å bidra til at du 

som student oppnår forventet læringsutbytte. For å støtte opp under profesjonsutdanningen er 

http://www.dmmh.no/
http://www.ntnu.no/


 

 

det 80 % obligatorisk tilstedeværelse til undervisning og 100 % tilstedeværelse til veiledet 

praksis.  

Vi gjør oppmerksom på at omfanget av arbeidskrav og undervisningsformer er 

tilpasset et 30 studiepoeng deltidsstudium over ett år. Alle arbeidskravene må være godkjent 

for å kunne gå opp til eksamen. Grundigere informasjon om innhold, tidsfrister og 

forventninger får du mer informasjon om ved studiestart. 

 

Eksamen 
Prosjektrapport i gruppe er ledd i eksamen og teller 40 %. Avsluttende individuell skriftlig 6 

timers eksamen teller 60 %. I løpet av siste ukesamling arrangeres eksamensseminar, der vi 

sammen forbereder ulike sider ved eksamen. 

 

Pensum 
I studieplanen (www.dmmh.no) er pensumlitteratur sortert under fire ulike tema. Vi gjør 

oppmerksom på at det kan skje endringer underveis, og anbefaler derfor å avvente innkjøp av 

litteratur til oppstart av studiet. Et kompendium er under utarbeiding og kan kjøpes på 

Akademika fra ca. uke 32. 

 

 

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

og utfordrende studium! 

 

 

 

 

 

Ingvild Åmot      Monica Bjerklund 
førsteamanuensis, emneansvarlig,    førstelektor, emneansvarlig 

emnekode MVSPE6300     emnekode MVSPE6300 

iam@dmmh.no      mbj@dmmh.no 
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