
dmmh.no 

 

 

 

 

 

 

 

Studieplan 
 

Spesialpedagogikk 1  
Generell innføring i spesialpedagogiske emner  
Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 

 

30 studiepoeng - Heltid 
Videreutdanning på masternivå 

 

 
2016 Høst 

 
Revidert februar 2016 
Sist endret 15.04.16  

 
  



2 

 

 

Navn Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner 
Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emne  
Special Education 1: General introduction to the field of Special Education 

Studiepoeng 30 stp 
Heltid/deltid Heltid 
Type studium Videreutdanning på masternivå  
Antall semester 1 
Startsemester Høst 2016 
Kostnader Se dmmh.no 
Opptak Lokalt opptak 
Faglige 
kontaktpersoner 

 
Bodil Mørland 

Gjelder studentkull 2016 
Godkjenning av 
studieplanen 

NTNU 

  
 
 
 

 

 

Om studieprogrammet 

Studiet skal ivareta en breddeorientering innen det spesialpedagogiske arbeidsfeltet med vekt på 
barn under opplæringspliktig alder. Studiet er inndelt i tre tema. 

 
Tema 1:  
Administrative og organisatoriske perspektiv på tiltak for barn med funksjonsnedsettelser 

 Spesialpedagogikk som fag 

 Ansvar, rettigheter og muligheter som gjelder barn og unge med funksjonsnedsettelser og 
deres familier 

 Forvaltning på ulike nivå 

 Hjelpe- og støtteinstanser, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid  

 Etiske utfordringer i spesialpedagogisk arbeid 

 Spesialpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 

 

Tema 2:  

Funksjonsnedsettelser og lærevansker 

 Utviklingshemning 

 Vansker innen autismespekteret  

 Sosiale og emosjonelle vansker 

 Syns- og hørselsvansker  

 Sansemotoriske vansker 

 Språk- og kommunikasjonsvansker 

 Lese- og skrivevansker 

 Omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn 
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Tema 3:  

Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv  

 Familier med barn som trenger særskilt hjelp og støtte 

 Tidlig innsats og forebyggende muligheter 

 Didaktisk planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av pedagogiske hjelpetiltak  

 Individuell opplæringsplan og Individuell plan  

 Lek i spesialpedagogisk arbeid  

 

 

Videre studier 

Studieprogrammet kan innpasses i Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk ved NTNU. 
Fullført mastergrad kvalifiserer 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. 

 

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

fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, eller innenfor 

veiledningstjenester for barn og unge. 

 

Opptak og rangering 

Opptakskrav 
Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, fullført førskolelærer-
/barnehagelærerutdanning, de tre første år av allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning, 
barnevernspedagogutdanning, vernepleierutdanning eller bachelorgrad med 1-årig praktisk-
pedagogisk utdanning. 

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

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

 

Generell studieinformasjon 

For å holde seg orientert underveis i studiet er det viktig å holde seg oppdatert. Studentene har 

ansvar for å følge med på følgende informasjonskanaler som DMMH benytter: DMMHs nettsider, 

StudentWeb, itslearning og elektronisk time- og romplan. Videre forventes det at studenter benytter 

sin studentmail. 

Studieplanen er det mest sentrale informasjonsdokumentet for alle som er tatt opp på studiet, og 
alle studenter er forpliktet til å gjøre seg godt kjent med studieplanen for sitt studieprogram. 

 
 

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er et heltidsstudium på masternivå over ett 
semester. Studenter som har fullført Spesialpedagogikk 1 og 2 kan søke opptak og innpassing ved 
Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, NTNU. 
 

Omfang og arbeidsbelastning 

Utdanningen forutsetter aktiv studentdeltagelse. Studentene må regne med å arbeide 

gjennomsnittlig ca 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, selvstudium og utføring av 

arbeidskrav. Det stilles krav om minimum 80 % obligatorisk fremmøte i undervisningen. 

 

 

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminarer, diskusjoner, studiebesøk, 
veiledning, selvstendig arbeid med ulike oppgaver, muntlige presentasjoner og veiledet praksis med 
for- og etterarbeid. Det gjennomføres to eksamener ved semesterets slutt, en individuell 
fordypningsoppgave og en skriftlig eksamen á 6 timer. Disse teller henholdsvis 40% og 60% av samlet 
karakter.   

 

 

Kvalifikasjon 
Det utstedes karakterutskrift etter fullført program. Masterstudenter får utstedt vitnemål fra NTNU 
ved fullført mastergrad.  
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Emnebeskrivelsen 

Emnebeskrivelsen gjelder både for studenter som er tatt opp på videreutdanning i spesialpedagogikk 
og for studenter ved Master i pedagogikk – studieretning spesialpedagogikk. 

Emnekode MVSPE6100 

Emnenavn Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner  
Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emne  
Special Education 1: General introduction to the field of Special 
Education. 

Faglig nivå Videreutdanning på masternivå 

Omfang 30 stp 

Undervisningssemester Høst  

Undervisnings – og 
eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Se opptakskrav 

Anbefalte forkunnskaper  

Emneinnhold Emnet skal ivareta en breddeorientering innen det 

spesialpedagogiske arbeidsfeltet med vekt på barn under 

opplæringspliktig alder. 

Forventet læringsutbytte Etter gjennomført studium har studenten utviklet kunnskap, 
ferdigheter og kompetanse som gjør at studenten:  

 har omfattende kunnskap om rettigheter, ansvar, hjelpe- og 
støtteapparat og muligheter som gjelder barn og unge med 
funksjonsnedsettelser og deres familier 

 har grundig kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og 
samspills- og lærevansker som kan oppstå i tilknytning til 
disse 

 har kunnskap om, og praktiske ferdigheter i didaktisk 
planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av 
spesialpedagogiske tiltak for barn og unge som trenger 
særskilt hjelp og støtte  

 har grundig kunnskap om samarbeidsforhold som gjelder 
barn med særskilte behov og deres familier, kolleger, andre 
faggrupper og institusjoner 

 har gode ferdigheter når det gjelder planarbeid og 
rapportering 

 har videreutviklet etisk bevissthet i arbeid med barn, unge 
og voksne med funksjonsnedsettelser, deres foresatte og 
andre samarbeidsparter 

 har videreutviklet kunnskap om og ferdigheter i bruk av 
forskningsmetoder 

 har videreutviklet respekt for vitenskapelige og 
profesjonsetiske verdier  

Arbeidsformer og 
læringsaktiviteter 

Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, 
seminarer, diskusjoner, studiebesøk, veiledning, selvstendig arbeid 
med ulike oppgaver, muntlige presentasjoner og veiledet praksis 



6 

 

 

med for- og etterarbeid. 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man 
kan framstille seg til eksamen: 
 

Arbeidskrav 1: Feltstudium i gruppe med skriftlig rapport og muntlig 

presentasjon 

Arbeidskrav 2: 45 arbeidstimer veiledet praksis med for- og 

etterarbeid og praksisrapport  

 

Det stilles krav om minimum 80 % obligatorisk fremmøte i 

undervisningen 

 

Det stilles krav om 100 % oppmøte i praksis 

Vurderings-
ordning 

Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Arbeidskrav pr 
eksamen 

Sensur Tid 

Individuell 
fordypningsopp
gave  

 

Individuell 
skriftlig 
eksamen 

40 % 
 
 
 
60 % 

2500-3000 
ord 
 
 
 
6 t 

Alle 
 
 
 
Ingen 

 
 
 
 
Alle 

Ekstern og 
intern 
sensor 
 
Ekstern og 
intern 
sensor 

Høst 
 
 
 
Høst 

Karakterskala Bestått: A-E, stryk: F  

Emneansvarlig Bodil Mørland 

Vektingsreduksjon  Beståtte emner innen Spesialpedagogikk 1 – deltid vil kunne utløse 
vektingsreduksjon for dette emnet. 

 


