
Velkomstbrev – 2. studieår, master i barnehagekunnskap og 
master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 
 
 
Kjære student 
 
Velkommen til 2. året som masterstudent ved DMMH.  
 
Du har nå fullført ett år som masterstudent og har et nytt spennende år i vente. På høsten starter 
emnene Vitenskapsteori og forskningsmetoder (MFVFM5000) og Fordypning i forskningsmetode og 
forskningsdesign (MFFMD5010). I disse emnene skal vi blant annet utforske hvordan skape kunnskap 
om virkeligheten ved bruk av teori og ulike forskningsmetoder. Du får muligheten til å fordype deg i 
selvvalgt tema og metode. Undervisningen vil være felles for studenter som tar Masterstudium i 
barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring og Masterstudium i spesialpedagogikk med 
vekt på tidlig barndom. Vårsemesteret er fullt og helt viet masteroppgaven. 
 
På grunn av covid 19 vil deler av studiet foregå digitalt. I uke 35 som er oppstartsuka for VFM5000 vil 
imidlertid all undervisning foregå på Campus. Det samme gjelder oppstarten for FMD5010 onsdag-
torsdag uke 38. Dere vil få nærmere informasjon om hvordan undervisningen er lagt opp på it’s 
learning og i Timeedit i august.  
 
 
Oppstart i emne Vitenskapsteori og forskningsmetoder er mandag 24. august, kl. 9.00 
Det vil være undervisning følgende uker/dager:  
Uke 35: mandag – torsdag  
Uke 38: mandag – tirsdag 
Uke 42: mandag – tirsdag 
Uke 45: mandag – tirsdag 
 
 
Oppstart i emne Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign er onsdag 16. september kl. 9.00 
Det vil være undervisning følgende uker/dager: 
Uke 38: onsdag – torsdag  
Uke 42: onsdag – torsdag 
Uke 45: onsdag – torsdag 
Uke 48: mandag – torsdag 
 
 
Sted for oppmøte finner du i timeplanen ved semesterstart: https://dmmh.no/studentliv/praktisk-
informasjon/timeplan  
 
Du vil møte emneansvarlige og resten av lærerteamet for mer informasjon, og undervisningen 
starter. Vennligst gi beskjed til mdb@dmmh.no eller kfr@dmmh.no innen 20. august hvis du ikke har 
anledning til å møte på denne første samlingen.  
 
På nettsiden «Ny student» finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart: 
https://dmmh.no/for-studenter/ny-student/dette-ma-du-huske 
Semesterregistreringen på Studentweb åpner 15. juli. 
 
Informasjon om studieplan, pensum, samlingsuker osv. finner du her: https://dmmh.no/studier  
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På vegne av faglærerteamet ønsker vi deg velkommen som 2.års masterstudent ved DMMH. 
 
 
Karianne Franck     
Førsteamanuensis i pedagogikk 
E-post: kfr@dmmh.no 
 
Mirjam Dahl Bergsland 
Førsteamanuensis i pedagogikk 
E-post: mdb@dmmh.no 
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