
Studiet i Alternativ og supplerende kommunikasjon gir deg en innføring i alternative 
måter å kommunisere på for mennesker med redusert mulighet til å uttrykke seg 
ved hjelp av tale.

Studiet er en videreutdanning for lærere, logopeder, ingeniører, ergoterapeuter, 
fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, ansatte i 
barnehage og skole, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ ASK-konsulenter. 
Foreldre kan også ha godt utbytte av studiet.

Alternativ og supplerende kommunikasjon

(ASK1) 30 stp
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Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK1)
-30 studiepoeng over 2 semester

Individuell hjemmeeksamen over 10-12 dager. 
Eksamen vurderes av faglærer og ekstern 
sensor. Det benyttes graderte bokstav-
karakterer, A-F.

Undervisning, arbeidsform og arbeidskrav

Studiet i Alternativ og supplerende kommunika-
sjon (ASK) handler om hvordan man kan legge til 
rette for å fremme kommunikasjon hos 
mennesker med kommunikasjonsvansker. 

Studiet skal gi innsikt i aktuell pedagogisk teori, 
forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til 
fagfeltet.  Læringsutbyttet vil fokusere på Ask-
løsninger, ASK-brukeren og kommunikasjons-
partnere og ulike måter å kommunisere på, både 
med høyteknologiske og lavteknologiske ASK-
hjelpemidler. 

Studiet er samlingsbasert, med mulighet for 
nettoverføring. Det er seks samlinger, hvorav tre
kan følges over nett. Alle må møte på første, 
tredje og siste samling på Campus Vestfold.

Studentene skal I løpet av studietiden
gjennomføre et praksisrelatert prosjektarbeid. 
Prosjektet godkjennes av faglærere og legges
frem for medstudenter på siste samling.

Opptakskrav

Emnet er på bachelornivå. Opptakskrav er 
generell studiekompetanse (videregående skole) 
eventuelt realkompetanse.

Søknadsfrist: 15. april 2018

Antall studieplasser: 50

http://www.usn.no/studier/videreutdanning/barnehage-og-skole/

• Studieavgift kr 30 500,- , fordelt på 2 
semester

• Semesteravgift p.t. kr 792,- per semester

Studiested:

Campus Vestfold, Horten

Kostnader:

www.usn.no/videreutdanning

I studiet vil du lære om alternative muligheter for kommunikasjon, tilegne deg kunnskaper og 
ferdigheter for å fremme kommunikasjon for mennesker med kommunikasjonshemminger, 
samt lære om ulike metodiske tilnærmingsmåter. Du skal også lære om kartlegging av ASK-
bruker og tilrettelegging av miljøet rundt.

Eksamen

Samlingene er lagt til torsdag ettermiddager og 
fredager.

Høsten 2018:
Oppstart  6. og 7. september 2018
18. og 19. oktober 2018
29. og 30. november 2018

Våren 2019:
10. og 11. januar 2019
28. Februar og 1. mars 2019
25. og  26. april 2019

Det er bindende påmelding til studiet. Vi 
praktiserer løpende opptak og tar opp 
kvalifiserte søkere fortløpende frem til 
søknadsfristen. Ved fortsatt ledige plasser 
utvides søknadsfristen.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere 
for å kunne starte opp.

Samlinger


