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1. Innledning 
 

Institutt for spesialpedagogikk har sin tyngde i Fakultetets forskningsprioritering 
nr 8: Spesialepedagogisk forskning med vekt på tilpasset opplæring og elever med 
særskilte behov.  ISP vil konkretisere denne ved å prioritere følgende 4 
forskningsområder i årene som kommer: 
 

Språkutvikling og språkvansker 
Dette er et forskningsfelt som forsker på språkutvikling og språkvansker hos 
ulike grupper elever. Forskningen rettes særlig mot tidlig satsning og 
forebyggende tiltak, og forskningen inkluderer følgende grupper av elever 
med særskilte behov: 

- elever med spesifikke språkvansker (dysleksi) 
- elever som har språkvansker på grunn av hørselshemming 
- elever som har forsinket språkutvikling og som trenger særskilte 

tiltak i opplæringen 
- elever med språkvansker på grunn av utviklingshemming (elever 

med Downs syndrom) 
Dette feltet forsker på temaer som er sentrale i 3 av studieretningene på 
masterprogrammet: studieretning i logopedi, audiopedagogikk og spesifikke 
lærevansker. Språkutvikling og språkvansker er store temaer på disse tre 
studieretningene der studentene fordyper seg i dette gjennom både 
forelesninger, PBL-virksomhet, semesteroppgaver og eksamener. Disse tre 
retningene har en god forskningstilknytning på dette sentrale området i 
studiet. Utviklingshemming er et eget forskningsområde, men samarbeider 
med ovennevnte forskningsfelt om språkutvikling. 

 
Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. 
Dette forskningsfeltet er rettet mot kvalitetsutvikling for tilpasset opplæring 
i et bredt perspektiv, der det fokuseres på både læreplanarbeid, lærerrollen, 
inkludering og skoleledelse. 
Denne forskningen er spesielt rettet mot opplæringen av elever med 
særskilte behov i normalskolen. 
 
Dette forskningsområdet er sentralt for studieretningen som har betegnelsen 
spesifikke lærevansker og som er rettet mot opplæring av elever med 
særskilte behov i skolen. Studiet ivaretar de tre store vanskeområdene som 
læreren møter i normalskolen: lese- og skrivevansker, matematikkvansker 
og atferdsvansker og belyser dette i forhold til tilpasset opplæring i et 
inkluderende perspektiv. Studiet retter seg derfor mot lærere og vil kunne 
tilbys som en mastergrad i en 5-årig lærerutdanning. Dette studiet har en 
god tilknytning til forskningsområdet tilpasset opplæring. 
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Utviklingshemming 
Dette forskningsområdet er rettet mot personer med utviklingshemming på 
individ og systemnivå. Det forskes på ulike grupper med utviklingshemming 
med fokus på både opplæring, habilitering og rehabilitering. Språkutvikling, 
forebygging av språkvansker og språkopplæring er sentrale områder i 
forskningen rettet mot elever med utviklingshemming. 
 
Dette forskningsområdet er sentralt i studieretningen utviklingshemming, og 
denne studieretningen har derfor en god tilknytning til forskning på dette 
området. 

 
 

Atferdsrelaterte lærevansker. 
Dette forskningsområdet er rettet mot læring og mestring hos elever med 
atferdsvansker i skolen. Det forskes på samspills- og atferdsvansker i 
barnehage og skole med fokus på både tidlig intervensjon og forebygging av 
slike vansker. Dette forskningsfeltet omfatter forskning på atferdsvansker, 
som bl.a. kan skyldes mobbing, omsorgssvikt, emosjonelle vansker og store 
oppmerksomhetsvansker på grunn av for eksempel ADHD og lignende 
vansker. Denne forskningen har fokus på både individ – og systemnivå. 
 
Dette forskningsområdet omfatter store deler av studieretningen 
psykososiale vansker, og denne studieretningen har derfor en god 
forskningstilknytning ved ISP. 
 

 

Det er pr i dag 60 vitenskaplige tilsatte ved ISP. Disse er fordelt på 13 fast tilsatte 
professorer, 4 midlertidige tilsatte professor, 11 fast ansatte og 1 midlertidig ansatt 
førsteamanuensis, 3 fast ansatte amanuensis, 6 fast og en midlertidig ansatt 
lektorer, 3 midlertidige ansatte post.doc/forsker  og 18 stipendiater.  
 
Å konkretisere dagens vitenskaplige ansatte sin virksomhet etter de fire prioriterte 
områdene er vanskelig, og mange knytter sin forskning bredt og over flere 
områder.  Men en rask oppsummering viser at rundt 23 vitenskaplige ansatte 
(medregent stipendiater) er pr i dag tilknyttet Språkutvikling hos elever med 
særskilte behov, 7 er tilknyttet Tilpasset opplæring for elever med særskilte 
behov. 6 er tilknyttet Utviklingshemming, 18 er tilknyttet Atferdsrelaterte 
lærevansker og 12 ansatte driver primært innenfor andre områder av den 
spesialpedagogisk forskning . Noen ansatte driver innenfor flere av områdene 
samtidig. Se vedlegg 1.  
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2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige 
prioriteringene ved ISP 
 

Utviklingen av en inkluderende skole med tilpasset opplæring for alle, trenger en 
høy faglig kompetanse. ISP ved Universitetet i Oslo er landets største 
spesialpedagogiske fagmiljø, som ønsker å ta ansvar for å forvalte forskning og 
utdanning av fagfolk når det gjelder spesialpedagogisk spisskompetanse. 
 

2.1 Instituttets oppfølgning og strategi for utdanning 
 

• Pr i dag bruker ISP svært store ressurser til undervisning, veiledning og 
sensur på bachelor- og mastergradsnivå.  Fra høsten 2009 iverksettes 
konkrete tiltak for å redusere omfanget av dette, og det vil frigjøre tid til 
forskning og publisering for vitenskapelig ansatte (vedtatt av instituttstyret 
10.02.2009).  

 
• For å styrke kvaliteten på utdanningen og gjøre den mer forskningsbasert vil 

fordypningene på mastergradsnivå bli knyttet mer eksplisitt til 
forskningsgruppene ved instituttet. Forskningsgruppene skal arbeide 
målrettet med å tilby tema og problemstillinger, og bidra med veiledere for 
studentenes masteroppgaver. 
 

• Instituttet setter i gang utredning og planlegging av et nytt 2-årig 
masterprogram rettet mot spesielt mot lærere og førskolelærere. 
Programmet vil evt planlagt startet i 2014.  

 

2.2 Instituttets oppfølgning og strategi for forskning 
 
 
I 2008 hadde ISP følgende fordeling av arbeidstimer på forskning (utskrift fra SRP 
2008 - Styrerapport 1)  
 
 

-  Professor     11 679 timer til forskning  
-  1.am           10 357 timer til forskning  
-  Am             3 522 timer til forskning  
-  Prof II        1 492 timer til forskning  
-  1.lekt              448 timer til forskning  
-  Univ.lelt             1 340 timer til forskning  
SUM            28 856 timer til forskning  
 
-  Post doc       1 907 timer til forskning  
-  Stipendiater   18 329 timer til forskning  
SUM          20 236 timer til forskning  
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 Dvs. at ISP hadde 49 092 timer disponibelt til forskning i 2008 inkl. 
rekrutteringsstillinger. Dette er  55% av disponible årlige arbeidstimer. 

 
For vurdering av framdrift vil publikasjonspoeng innen hvert av de fire prioriterte 
forskningsområder være en hovedindikator i løpet av en 5-årsperiode. En løpende 
vurdering av masteroppgavenes kvalitet og tilknytning til forskningsgruppene vil 
også bli foretatt. 
 

• Et sentralt virkemiddel blir nyansettelser ved avgang. Innenfor en 
tidshorisont på 5-10 år vil mange av våre vitenskapelig ansatte gå av med 
pensjon. Behovene innen våre fire prioriterte forskningsområder vil da være 
styrende for nyansettelser (se senere om stillingsplaner). 

 
• Pr i dag har instituttet etablert forskergrupper for 3 av de prioriterte 

fagområdene. For fagområdet ’utviklingshemming’ er en forskergruppe 
under etablering. Fakultetet har tildelt stimuleringsmidler i forbindelse med 
dette. 

 
• Et forum for instituttets forskningsgruppeledere er opprettet. Dette ”Forum 

for ForskerGruppeLedere, FFGL” vil få en sentral rolle for oppfølging og 
vurdering av framdrift for de faglige prioriteringene på tvers av 
forskergruppene. I dette forum vil også felles problemstillinger og strategier 
for alle forskergruppene bli drøftet, f eks forskningsstrategi, 
publiseringsstrategi, søknader om forskningsmidler, samarbeid om 
metodekurs etc.. 

 
• Instituttet vil styrke forskningsadministrasjon betydelig i 2009, fra 100 % til 

150 % stilling. Denne styrkningen vil bidra til å hjelpe til økt publisering og 
vil være en styrking av forskergruppene.  
 

• Bruk av interne stimuleringsmidler og tildeling av forskningspermisjon vil 
bli vurdert ut fra instituttets prioriterte forskningsområder. 

 
• Instituttet vil simulere publiseringen og forskningen ved å arrangere 

Forskningsseminar to ganger i året, samt Faglig Forum en gang i måneden. 
Dette vil motivere til større forskerinnsats.   
 

 

3. Stillingsplan 
 
De faglige prioriteringer er tenkt fulgt opp ved å rette alle nyansettelser til faste 
vitenskapelige stillinger de kommende fem år mot de fire prioriterte områdene. For 
detaljer, se vedlegg 2,  LTB 2009 - 2013 – lønnsmatrisen.  
 
For forskningsområdet Språkutvikling og språkvansker er det planlagt en 1.am 
stilling i 2009 og en professorstilling i 2012. Denne ene stillingen er tenkt innen 
audiopedagogikkfeltet, som har liten bemanning for tiden.  
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For forskningsområdet Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte 
behov er det planlagt en 1.am stilling i 2011 og en 1.am stilling i 2012. 
 
For forskningsområdet Utvikingshemning er det planlagt en 1.am stilling i 2010, 
en 1.am stilling i 2011 og en professorstilling i 2013. 
 
For forskningsområdet Atferdsrelaterte lærevansker er det planlagt en 
professorstilling i 2011 og en professorstilling i 2013. 
 
Stipendiat og post.doc stillinger er i hovedsak finansiert via fakultetet og kommer 
derfor ikke inn i instituttets planer, men alle vil bli tilsatt etter instituttets faglige 
prioriteringer. 
 

4. Faglige prioriteringer i 2009- budsjettet 
 
Budsjettet for 2009 er ikke klar i skrivende stund, og Instituttet kan ikke si noe 
sikkert om dette utover det som er skrevet ovenfor. De markante prioriteringene 
vil først vise seg i 2010-budsjettet.  
 
 
 
 

5. Eksterne inntekter. 
 

5.1 Ekstern finansierte prosjekter: 
 
Instituttet satser på å holde nivået på eksternt finansierte prosjekter som i dag, og 
vil forsette å søke på programmer fra NFR som tidligere.  
 

5.2 Etter og videreutdanning:  
ISP har flere eksterntfinansierte videreutdanningsemner samt en del 
etterutdanning.  Videreutdanningskursene er oppdragskurs. ISP hadde i 2008 et  
resultat på Etter og videre utdannings virksomheten (EVU)  på rundt 1.800 000,- 
fordelt på tre vidreutdanningskurs, og hadde en forventet overskudd på 300 000,- 
av dette. I 2009 planlegger Instituttet en viss økning av virksomheten, i hovedsak 
innen  emnet Språk- og leseveiledning. Vi viser ellers til Lang tids budsjettet (LTB) 
2009 - 2013.  
 
Instituttet ønsker å satse mer å videreutdanning innen Språk- og leseveiledning, et 
studie som kan knyttes til  forskningsområdet Språkutvikling og språkvansker. 
Ved nyansettelsen av en II-stilling innen feltet i 2009 håper instituttet å knytte 
denne virksomheten mer opp til forskningsfeltet. 
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