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Studieplan 2013/2014

Utredning av lese- og skrivevansker

Studiepoeng: 10

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet består av et emne på 10 sp og går over 1 semester.

Innledning

Med innføringen Kunnskapsløftet vektlegges et sterkere fokus på individualisering, tidlig innsats,
bedre vurderingskultur og tilpasset opplæring for å øke elevenes læringsutbytte.  Dette innebærer at
læreren må ha kompetanse til å vurdere elevenes kunnskaper og ferdigheter for å gi elevene et
undervisningstilbud i samsvar med evner og forutsetninger, for å øke deres læringsutbytte. Dette har
ført til at flere kommuner satser lokalt på en felles kartlegging og oppfølging av sine elever, for å øke
deres læringsutbytte i basisfagene. Likeledes medfører dette et økt behov for lærere med
utredningskompetanse, både for å kartlegge elevenes kompetanse, men også for å nyttegjøre seg
informasjonen fra utredninger foretatt av eksternt hjelpeapparat som for eksempel PP-tjenesten.
Høgskolen i Hedmark tilbyr derfor et studie på masternivå,  der målet er å gi studentene en utvidet
utredningskompetanse med spesielt fokus på utredning av lese- og skrivevansker. I tillegg er det mulig
for studenter som tar denne valgmodulen, og ta egen testsertifisering på en av testene som behandles i
dette studiet.

I tillegg har emnet en klar profesjonsorientert profil, som ivaretar de etiske forpliktelsene til
profesjonen og som samtidig gir læreren kompetanse til å innfri samfunnets krav og forventninger til
profesjonen ved å øke elevenes læringsutbytte. Dette emnet er etterspurt av både lærere og studenter.

Læringsutbytte

Se nærmere beskrivelse i emneplanene. 

Målgruppe

Lærere som ønsker økt kompetanse innen utredning.

Kompetanse

Studiet gir kompetanse i utredning og beskrivelse av dysleksi og andre lesevansker, samt tilrettelegging
for videre utvikling av leseferdigheter.  

Opptakskrav

 Fullført 3 årig lærerutdanning og minst 30 sp spesialpedagogikk eller tilsvarende.
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Undervisnings- og læringsformer

Se nærmere beskrivelse i emneplanene.

Vurderingsformer

Se nærmere beskrivelse i emneplanene.

Internasjonalisering

Studiet har et internasjonalt perspektiv i kraft av faglig innhold.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Se nærmere beskrivelse i emneplanene.

Emnetabell 

Emner

 Studiepoeng År 1

Utredning av lese- og skrivevansker

 10 studiepoeng  Høst

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/42766


3 / 4

Emneoversikt

2UTLESKV1 Utredning av lese- og skrivevansker

Emnekode: 2UTLESKV1

Studiepoeng: 10

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskaper

 spesialiserte kunnskaper om utviklingen av lese- og skriveferdigheter samt kunnskaper om
årsaker til lese- og skrivevansker
 inngående kunnskaper om hvordan læringsmiljøet kan tilrettelegges ut fra elevenes individuelle
forutsetninger for å øke sine lese- og skriveferdigheter  

 

Ferdigheter

ferdigheter i å kunne bruke og vurdere tester, samt  kritisk kunne reflektere og analysere
testresultatene i forhold til nyere forskning om lese- og skrivevansker, også når det gjelder to-
eller flerspråklige elever
kunne forstå og vurdere forhold i læringsmiljøet som hemmer og fremmer en elevs leseutvikling,
samt kunne skrive en rapport etter en utredning  

 

Generell kompetanse

kan kartlegge, vurdere og evaluere elevens lese- og skriveferdigheter, samt tilrettelegge
undervisningen for videre utvikling

Innhold
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Forskningsbaserte kunnskaper om lese- og skriveutvikling 
Forskningsbaserte kunnskaper om videreutvikling av lese- og skriveferdigheter
Kartlegging og vurdering av elevenes lese- og skriveferdigheter
Tilrettelegging av undervisning for elever med lese- og skrivevansker

Organisering og arbeidsformer

Studiet går over ett semester og er samlingsbasert. Emnet vil alternere med andre valgemner på
masterstudiet.
Forelesninger
Praktisk bruk av tester; refleksjonsoppgaver og  gruppearbeid.
Det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisninga

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Gjennomføring av en test
En refleksjonsoppgave om bruk av tester

Vurderingsordning

Individuell hjemmeeksamen over en uke.

Vurderes til bestått/ ikke bestått.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap


