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Studieretning Spesialpedagogikk (60 studiepoeng)  

Master`s programme in Special Needs Education  

Masterstudiet i spesialpedagogikk gir en innføring i flere ulike spesialpedagogiske emner. 

Studiet er forankret i FNs barnekonvensjon og i nasjonale prinsipp for læring og utvikling 

i barnehage og skole: tilpasning, likeverd og inkludering. Spesialpedagogikk som fag har 

sin opprinnelse og begrunnelse i å forebygge og avhjelpe utviklings- og lærevansker hos 

barn, unge og voksne med særlige behov og er rettet både mot et individ- og et 

systemperspektiv. Spesialpedagogikk har basis i fagområder som medisin, psykologi, 

psykiatri, filosofi, juss, allmennpedagogikk og lingvistikk. 

Etter intensjonene i FNs barnekonvensjon og ifølge norsk lovverk har barn, unge og 

voksne med ulike forutsetninger for læring og utvikling samme rettigheter med hensyn til 

opplæring og undervisning. Masterstudiet i Spesialpedagogikk er et ledd i oppbyggingen 

av spesialpedagogisk kompetanse for førskolelærere og allmennlærere for å ivareta 

retten til likeverdige opplærings- og utviklingsmuligheter som barn med ulike 

funksjonsnedsettelser har krav på. 

Formålet med Masterstudiet i pedagogikk, studieretning Spesialpedagogikk, er å gi 

studentene en oversikt over rettigheter og retningslinjer for barn med 

funksjonsnedsettelser i Norge, kunnskap om nyere forskning og teoretiske perspektiv 

innen spesialpedagogisk arbeid. Studentene skal bli i stand til å løse viktige 

spesialpedagogiske arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike hjelpeinstanser og 

administrasjon, kunne vurdere vitenskapelig arbeid samt selv kunne gjennomføre 

forsknings- og utviklingsarbeid gjennom arbeid med prosjektoppgaver og 

masteravhandling. 

Masterstudiet kvalifiserer for: 

 spesialpedagogiske oppgaver i skole- og barnehagesektoren på enhets-, 

kommune- og fylkesnivå  

 konsulent-, rådgivnings- og veiledningsoppgaver innenfor PP-tjenesten, 

spesialpedagogiske kompetansesentra, BUP, barnehage og skole 

 undervisning i videregående skole, høgskole- og universitet 

 opptak til PhD-studium.  

Studiet henvender seg til studenter med barne- og oppvekstfaglig bakgrunn, som 

førskolelærere, lærere, barnevernspedagoger, og studenter med bachelorgrad i 

pedagogikk eller spesialpedagogikk eller tilsvarende.  

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

veiledning, veiledet praksis, ekskursjoner og selvstendig arbeid med ulike oppgaver.  

Læringsutbytte  

Studenten skal gjennom studiet utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør 

at studenten:  

 har inngående kunnskap innenfor fagområdet spesialpedagogikk og fagets 

skiftende paradigmer 

 har kunnskap om og evne til å løse sentrale spesialpedagogiske oppgaver i 

barnehage og skole 

 har kunnskap om og evne til å planlegge og gjennomføre tiltak for barn med 

funksjonsnedsettelser i et forebyggende perspektiv 

 har inngående kunnskap om og forståelse for hvordan individuelle tilpasninger og 

systemrettede tiltak gir mulighet for reell inkludering 

 har grundig kjennskap til temaene foreldresamarbeid og tverrfaglig og tverretatlig 

samarbeid 
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 har kunnskap om spesialpedagogisk FOU- arbeid og evne til å se sammenhengen 

mellom teoretisk og praktisk-pedagogisk kunnskap 

 har videreutviklet etisk bevissthet og handlemåte i arbeid med ulike aktører i det 

spesialpedagogiske arbeidsfeltet.  

Opptakskrav 

Opptaksgrunnlaget til Masterstudiet i pedagogikk, studieretning Spesialpedagogikk, er 

bachelor i førskole- eller allmennlærerutdanning, eller tilsvarende og som har 

sluttkarakter C eller bedre.  

Internasjonalisering  

Det er mulighet for å søke om praksisperiode i utlandet.  

Studiets oppbygning 

Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning for Spesialpedagogikk, er et samarbeid 

mellom NTNU, HiNT, HiST og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH). 

Masterprogrammet er delt i tre deler.  

Etter første del (60 studiepoeng) har studenten inngående kunnskaper om rettigheter, 

samarbeid, tilrettelegging, didaktiske arbeidsmåter og nyere forskning om barn med 

funksjonsnedsettelser i barnehage og skole, deres utvikling, læring og samspill med 

andre. Studenten har gjennomstudiet videreutviklet praktisk-pedagogiske ferdigheter og 

profesjonsetiske holdninger. Første del av masterstudiet gjennomføres ved DMMH og er 

delt i to enheter: Spesialpedagogikk 1 (30 stp), Generell innføring i spesialpedagogiske 

emner. Spesialpedagogikk 2 (30 stp): Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker. 

Andre del (30 studiepoeng) har som mål å gi innsikt, kunnskaper og ferdigheter i 

pedagogiske forskningsmetoder og statistikk. Ansvarlig: NTNU. 

Tredje del (30 studiepoeng) er et selvstendig arbeid med masteroppgaven med oppnevnt 

veileder. Målet med dette arbeidet er å gjøre studenten i stand til å anvende relevant 

kunnskap innen det spesialpedagogiske arbeidsfeltet for å planlegge, gjennomføre og 

evaluere et forsknings- og utviklingsarbeid. Ansvarlig: NTNU.  


