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Godkjenning av sakslisten 

Orienteringssaker: 
 
PR-SP 01/18 Saker godkjent av STUV/dekanen siden forrige møte 
Vedtak 

Programrådet tar orienteringen til etterretning. 

PR-SP 04/18 Orientering om Karrieresenteret, v/Åse Elise Mejdell-Edvardsen 

Vedtak 

Programrådet tar orienteringen til etterretning. 

Diskusjonssaker: 

PR-SP 02/18 Notat om status for arbeidet med kvalitetssikring av studier på ISP og 

forbedringsforslag 

Vedtak 

Programrådet foreslår at innspill tas videre til utvalget, og at dette eventuelt tas opp igjen i 

programrådet ved behov. 

Beslutningssaker: 

PR-SP 03/18 Forslag til endringer i emnet SPED4010 Vitenskapsteori, 

forskningsmetode og statistikk 

Vedtak 

Programrådet anbefaler forslag til endringer i emnebeskrivelsen.  Programrådet anbefaler å gå 

videre med de øvrige forslagene til endringer i organiseringen av emnet. Programrådet kan 

diskutere alternative skisser til løsninger på ulike modeller for å organisere emnet. Disse 

forslagene kan utarbeides av emneansvarlige i samarbeid med den  faglige ledelsen  og 

administrasjonen. 
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Eventuelt 

Med hilsen 

 

Liv Heidi Mjelve 

Faglig studieleder 

Alberto Valiente Thoresen 

Administrativ studieleder 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

Saksbehandler: Alberto Valiente Thoresen +4722858303, a.v.thoresen@isp.uio.no  

Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

 

 

Dato: 28.02.2018 

 Saksnr..: 2018/524 ALBERTOV 

PR-SP 01/18 Saker godkjent av STUV/dekanen siden forrige møte 

Dekan 

• Vedtak - opprettelse av emnet SPED4001D 

SPED4001D opprettes og tilbys første gang høsten 2018 

• Vedtak – opprettelse av emnet SPED4091. Masteroppgave i spesialpedagogikk. 

Fordypning i audiopedagogikk 

SPED4091 opprettes fra og med høstsemesteret 2018. 

• Vedtak – opprettelse av emnet SPED4092. Masteroppgave i spesialpedagogikk. 

Fordypning i logopedi 

SPED4092 opprettes fra og med høstsemesteret 2018. 

• Vedtak – opprettelse av emnet SPED4093. Masteroppgave i spesialpedagogikk. 

Fordypning i psykososiale vansker 

SPED4093 opprettes fra og med høstsemesteret 2018. 

• Vedtak – opprettelse av emnet SPED4094. Masteroppgave i spesialpedagogikk. 

Fordypning i spesifikke lærevansker 

SPED4094 opprettes fra og med høstsemesteret 2018. 

mailto:a.v.thoresen@isp.uio.no
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• Vedtak – opprettelse av emnet SPED4096. Masteroppgave i spesialpedagogikk. 

Fordypning i utviklingshemning 

SPED4096 opprettes fra og med høstsemesteret 2018. 

 

Vedtak 

Programrådet tar orienteringen til etterretning.  

 

 

Liv Heidi Mjelve 

Faglig studieleder 

Alberto Valiente Thoresen 

Administrativ studieleder 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

Saksbehandler: Alberto Valiente Thoresen +4722858303, a.v.thoresen@isp.uio.no  

Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

 

 

Dato: 28.02.2018 

 Saksnr..: 2018/523 ALBERTOV 

PR-SP 02/18 Notat om status for arbeidet med kvalitetssikring på ISP og 

forbedringsforslag 

 

Bakgrunn 

Faglig studieleder oppnevnte 15.6.2017 et utvalg, med følgende mandat:  

«utarbeide og nedfelle hvordan evaluering av studiene kan foregå. I dag erfarer 

vi at emneansvarlige gjør dette på forskjellige måter. Hvordan resultatene av 

evalueringene presenteres/publiseres, gjøres også ulikt. Derfor er det ønskelig 

at en liten gruppe bestående av to administrative og to vitenskapelig ansatte tar 

utgangspunkt i de formelle føringene for evaluering av studier, og foreslår 

konkret hvordan vi kan gjennomføre evalueringene på vårt institutt. Dette 

gjelder både for de løpende, periodiske og eksterne evalueringene. Det 

utarbeidede forslaget legges fram for Programrådet før det eventuelt vedtas.» 

Medlemmene i utvalget er:  

mailto:a.v.thoresen@isp.uio.no
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Vitenskapelige ansatte: Melanie Kirmess og Jorun Buli-Holmberg 

Administrativt ansatte: Sigurd Hasle og Alberto Valiente Thoresen 

Utvalget hadde sitt første møte 2.10.2017, og tolket mandatet på følgende måte:  

«Utarbeide et notat som presenteres til faglig studieleder og instituttleder om 

status for arbeidet med kvalitetssikring av studier på ISP og konkrete 

forbedringstiltak. Arbeidet tar utgangspunkt i sak PR-SP 17/15 

Kvalitetssikringssystemet – ISP, behandlet i programrådet 3.6.2015 og andre 

tilbakemeldinger som har blitt samlet siden da.» 

Notatet til utvalget følger vedlagt. 

Momenter fra diskusjonen 

• Skal skjemaene standardiseres? Forslaget innebærer å standardisere kanaler, slik at 

studentene kan gi tilbakemelding på ulike måter, uavhengig av preferansene de har for å gi 

tilbakemelding. Dette vil bidra til å øke svarprosent fra studentene, som kommer til å 

oppleve at det er enklere å si fra om ting. Problemet nå, i følge utvalgets vurdering, er at 

deltakerevaluering har blitt redusert til nettskjema, og det er ikke mulig for alle å ta opp 

ting på en enkel måte. Skjemaene dekker heller ikke alle områdene som studentene ønsker 

å diskutere eller ting  som dukker opp i løpet av semesteret.  

• Et forslag fra studentene er at studentrepresentantene får e-postkontoer per emne, og dette 

fungerer som en database for innspill per emne. Vi må undersøke om noe av dette kan løses 

via Canvas. 

• Hvorfor har vi deltakerevalueringer? For å vurdere hvorvidt vi oppnår målene i emne- og 

programbeskrivelser. Det er dette som utgjør evalueringskriteriene.  

Vedtak 

Programrådet foreslår at innspill tas videre til utvalget, og at dette eventuelt tas opp igjen i 

programrådet ved behov. 

Med hilsen 

 

Liv Heidi Mjelve 

Faglig studieleder 

 

Alberto Valiente Thoresen 

Administrativ studieleder 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Vedlegg 

Notat om status for arbeidet med kvalitetssikring av studier på ISP og forbedringsforslag. ePhorte 

sak 2017/720-6 

 

 

Saksbehandler: 

Alberto Valiente Thoresen 

+4722858303, a.v.thoresen@isp.uio.no 

Til:  

Instituttleder, ISP 

Faglig studieleder, ISP 
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Dato: 01.12.2017 

 Saksnr..: 2017/720 ALBERTOV 

Status for arbeidet med kvalitetssikring av studier på ISP og forbedringstiltak 

Bakgrunn 

Faglig studieleder oppnevnte 15.6.2017 et utvalg, med følgende mandat:  

«Utarbeide og nedfelle hvordan evaluering av studiene kan foregå. I dag 

erfarer vi at emneansvarlige gjør dette på forskjellige måter. Hvordan 

resultatene av evalueringene presenteres/publiseres, gjøres også ulikt. Derfor er 

det ønskelig at en liten gruppe bestående av to administrative og to 

vitenskapelig ansatte tar utgangspunkt i de formelle føringene for evaluering av 

studier, og foreslår konkret hvordan vi kan gjennomføre evalueringene på vårt 

institutt. Dette gjelder både for de løpende, periodiske og eksterne 

evalueringene. Det utarbeidede forslaget legges fram for Programrådet før det 

eventuelt vedtas.» 

Medlemmene i utvalget er:  

Vitenskapelige ansatte: Melanie Kirmess og Jorun Buli-Holmberg 

Administrativt ansatte: Sigurd Hasle og Alberto Valiente Thoresen 

Utvalget hadde sitt første møte 2.10.2017, og tolket mandatet på følgende måte:  

«Utarbeide et notat som presenteres til faglig studieleder og instituttleder om 

status for arbeidet med kvalitetssikring av studier på ISP og konkrete 

forbedringstiltak. Arbeidet tar utgangspunkt i sak PR-SP 17/15 

Kvalitetssikringssystemet – ISP, behandlet i programrådet 3.6.2015 og andre 

tilbakemeldinger som har blitt samlet siden da.» 

Metode 

Utvalget ble enige om at notatet gjennomgår alle punktene under overskriften «Hva skal gjøres ved 

ISP» (URL: http://www.uv.uio.no/isp/om/organisasjon/kvalitetssikring/hvaskalgjores/ ), i 

beskrivelsen av kvalitetssikringssystemet, med følgende undertitler:  

- Beskrivelse av punktet 

- Status 

http://www.uv.uio.no/isp/om/organisasjon/kvalitetssikring/hvaskalgjores/
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- Forbedringstiltak 

I tillegg, kan utvalget foreslå flere tiltak som kan legges til kvalitetssikringssystemet til ISP.  

Hva skal gjøres ved ISP – Beskrivelse, status og forbedringstiltak 

Periodisk evaluering av emne 

Beskrivelse: Det skal gjennomføres en periodisk evaluering første og andre gang et emne tilbys, 

deretter hvert 3. år, eller hver 3. gang emnet går, dersom emnet går uregelmessig. Instituttet kan i 

emnebeskrivelsen fastsette hyppigere evaluering. 

Det skal benyttes deltakerevaluering sammen og en oppsummering av gjennomføringsdata til en 

samlet vurdering. Ansvarlig er Emneansvarlig. Det skal rapporteres til Programråd. Rapporten skal 

gjøres tilgjengelig for studenter, f.eks via instituttets nettsider. 

Status: Instituttets plan for gjennomføring er utdatert. Siste oppdatering ble gjort våren 2011. 

Instituttet har i tillegg gjennomført en omfattende revidering av studieprogrammene. Hvis 

periodiske evalueringer blir gjennomført i det hele tatt, blir dette ikke gjort systematisk, og 

resultatene rapporteres ikke til programrådet, og blir heller ikke publisert på nett.  

Forbedringstiltak: Utvalget foreslår følgende evalueringskalender. 

Høst 2017: SPED1100, SPED4001 (ikke rapportering), SPED4002 (ikke rapportering) 

Vår 2018: SPED4001 (rapportering dette semesteret), SPED4002 (rapportering dette semesteret), 

SPED1200, SPED1300, SPED4010 

Høst 2018: SPED1100, SPED2100, SPED4001 (ikke rapportering), SPED4001D, (ikke 

rapportering), SPED4002 (ikke rapportering), SPED4091, SPED4902, SPED4903, SPED4904, 

SPED4096 

Vår 2019: SPED1200, SPED1300, SPED2200, SPED4001 (rapportering dette semesteret), 

SPED4001D (rapportering dette semesteret), SPED4002 (rapportering dette semesteret), 

SPED4091, SPED4902, SPED4903, SPED4904, SPED4096 

Høst 2019: SPED2100, SPED3001, SPED3002, SPED4091, SPED4902, SPED4903, SPED4904, 

SPED4096, pluss de nye emnene i årsenheten (ikke opprettet enda per januar 2018) 

Vår 2020: SPED2200, SPED3001, SPED3002, SPED4091, SPED4902, SPED4903, SPED4904, 

SPED4096, pluss de nye emnene i årsenheten (ikke opprettet enda, per januar 2018) 

Høst 2020: SPED4100 (ikke rapportering), SPED4200 (ikke rapportering), SPED4200D (ikke 

rapportering), SPED4300 (ikke rapportering),, SPED4400 (ikke rapportering),, SPED4600 (ikke 

rapportering) 
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Vår 2021: SPED4100 (rapportering dette semesteret), SPED4200 (rapportering dette semesteret), 

SPED4200D (rapportering dette semesteret), SPED4300 (rapportering dette semesteret), 

SPED4400 (rapportering dette semesteret), SPED4600 (apportering dette semesteret) 

PhD-programmet er også en del av instituttets studieportefølje. Emnene som tilbys i den 

sammenhengen er: UV9010 - Research Ethics,  UV9212 - Meta-analyse,  UV9111 - Kvalitativ 

analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo, UV9116 - Diskursanalyse og retorisk analyse. 

Ansvaret for evaluering av disse emnene ligger på Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. 

Dessuten foreslår utvalget å supplere deltakerevaluering og gjennomføringsdata med innføring av 

referansegruppe for emnet, bestående av emneansvarlig, administrativ bistand for emnet og to 

studentrepresentanter. Utvalget foreslår at referansegruppen møtes to ganger i løpet av semesteret: 

første gang underveis, i løpet av semesteret, og siste gang ved avslutning.  

Resultatene av evalueringen presenteres muntlig av emneansvarlig og administrativt bistand i 

emnet til Programrådet i spesialpedagogikk.  

Underveisevaluering av emne 

Beskrivelse: Det skal benyttes deltakerevaluering. Mulige former kan være nettskjema, 

spørreskjema eller gruppeintervju av studenter. 

Ansvarlig for gjennomføring er Emneansvarlig. Det skal lages en kort rapport som sendes til 

programrådet. Rapporten skal gjøres tilgjengelig for studenter, f.eks. via det lukkede 

kommunikasjonssystemet Fronter. 

Status: Det gjennomføres underveisevaluering for en rekke emner, men rapportene sendes som 

regel ikke til programrådet. Rapportene gjøres sjeldent tilgjengelige for studentene. 

Forbedringstiltak 

Utvalget foreslår å supplere deltakerevaluering med innføring av referansegruppe for emnet, 

bestående av emneansvarlig, administrativ bistand for emnet og to studentrepresentanter. Utvalget 

foreslår at referansegruppen møtes to ganger i løpet av semesteret: første gang underveis, i løpet av 

semesteret, og siste gang ved avslutning.  

Resultatene av evalueringen presenteres muntlig av emneansvarlig og administrativt bistand i 

emnet til Programrådet i spesialpedagogikk.  

 

Periodisk programevaluering 

Beskrivelse: Programevalueringen omfatter egenvurdering og ekstern evaluering, med 

anbefaling om programmets videre drift. 
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Ansvarlig for gjennomføringen av de periodiske programevalueringene er studieleder, som 

rapporter til programrådet. De periodiske programevalueringene skal deretter publiseres på 

instituttets nettsider. 

Status: Programevalueringskalenderen som er publisert på nett er utdatert. Den har ikke blitt 

oppdatert siden 2009. Men det er gjennomført en omfattende ekstern evaluering av bachelor- og 

masterprogrammet i spesialpedagogikk (herunder også årsenheten i spesialpedagogikk) i 2014. 

Rapporten til denne evalueringen er ikke publisert på nett. Som et resultat av denne evalueringen, 

ble det gjennomført en omfattende revisjon av bachelor- og masterprogrammet i spesialpedagogikk 

(herunder også årsenheten i spesialpedagogikk). Rapporten til utvalget som foreslo endringer i 

studieprogrammet er foreløpig heller ikke publisert på nettsiden. Det planlegges en periodisk 

evaluering av det engelskspråklige masterprogrammet i «Special Needs Education». Det betyr at 

instituttet har jobbet mye med periodiske programevalueringer og oppfølgingen av disse 

evalueringene i det siste. Kvalitetssikringsarbeidet har nesten utelukkende fokusert på dette. Men 

det er viktig at arbeidet med dette blir mer systematisk og mindre vilkårlig. I følge beskrivelsen av 

dette punktet, skal den periodiske evalueringen bestå av en intern og en ekstern del. I praksis har 

disse delene ikke blitt skilt fra hverandre. Det er heller ikke spesifisert retningslinjer for 

oppnevning av evalueringskomitéene.  

Forbedringstiltak 

Utvalget foreslår at skillet mellom en intern periodisk evaluering og en ekstern periodisk 

evaluering blir tydeligere. Utvalget foreslår at instituttet utarbeider og vedtar konkrete 

retningslinjer for oppnevning av evalueringskomitéer, og hvem som foretar oppnevningen. Det kan 

være aktuelt å delegere dette ansvaret til instituttstyret, for å gi utvalgene legitimitet i fagmiljøene. 

Oppnevningen bør være på plass før arbeidet kommer i gang. Rapportene som resulterer fra de 

periodiske programevalueringene må publiseres på nettsiden, som det står i beskrivelsen av 

kvalitetssikringssystemet.  

Utvalget foreslår følgende kalender for periodiske programevalueringer: 

Høst 2017: Master’s in Special Needs Education 

Høst 2021: Bachelor og masterprogrammet i spesialpedagogikk.  

Strengt tatt må den periodiske programevalueringen av bachelor- og masterprogrammet i 

spesialpedagogikk (inkludert årsenheten i spesialpedagogikk) gjennomføres høsten 2018, det vil si 

fire år etter den eksterne evalueringen fra 2014. Men fordi det er gjennomført en omfattende 

revisjon av disse programmene, fra og med høsten 2017, foreslås det at programmene evalueres 

igjen i 2021. Det vil si fire år etter at revisjonen er gjort. 

Utvalget foreslår at det spesifiseres at de periodiske evalueringer suppleres med den årlige 

kvalitetsrapporten for studier på ISP. Denne rapporten må baseres på de periodiske og underveis 
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evalueringer av emner. Hovedansvarlig for rapporten er programrådet i spesialpedagogikk. 

Rapporten skal gjøres tilgjengelig for studenter og ansatte. 

Underveis programevaluering 

Beskrivelse: Det skal gjennomføres en årlig programevaluering første og andre gang emnet 

tilbys, deretter jevnlig. 

Det kan benyttes deltakerevaluering, inkludert studentmottak og informasjon, oppsummering av 

gjennomføringsdata og en samlet vurdering. 

Ansvarlig er Programteam. Det skal rapporteres til Programråd. Rapporten skal være med i 

grunnlaget for Instituttets Årsrapport til Fakultetet. Rapporten skal gjøres tilgjengelig for 

studenter, f.eks via det lukkede kommunikasjonssystemet Fronter. 

Status: Det rapporteres årlig til Det utdanningsvitenskapelige fakultetet (UV-fak.) om 

studiekvaliteten i studieprogrammene. Rapporten forberedes av administrativ studieleder og faglig 

studieleder. Men fordi emneevalueringene ikke nødvendigvis foreligger, og det har vært 

utfordrende å ha oversikt over evalueringene i emnene, er innholdet i denne programevalueringen 

ofte ikke direkte knyttet til tilbakemeldingene og resultatene som framkommer i samtlige 

emneevalueringer. Instituttet har også avskaffet programteam, og ansvaret som disse teamene 

hadde tidligere er nå gitt til programrådet. Men programrådet er ikke direkte involvert i 

utarbeidelse av rapporten som sendes til fakultetet. Administrativ studieleder og faglig studieleder 

forsøker å inkludere i rapporten anbefalingene til programrådet. 

Forbedringstiltak: Utvalget mener at det er overflødig å ha et punkt om «underveis 

programevaluering», når det allerede er punkter om underveis emneevaluering og periodiske 

emneevalueringer med rapportering til programrådet.  Dette rådet har ansvar for å oppsummere 

denne informasjonen, og sette tilbakemeldingene i sammenheng. Informasjonen skal brukes for å 

rapportere årlig til fakultetet om hvert enkelt studieprogram, noe som i seg selv kan oppfattes som 

en underveis programevaluering. I følge kvalitetssikringssystemet, faller ansvaret for underveis 

programevalueringer på «programteam», som er avskaffet. Utvalget mener at det var riktig å 

avskaffe programteam, for å unngå parallelle organer til programrådet, men møtevirksomheten og 

aktiviteten til programrådet har ikke økt for å dekke noen av oppgavene til programteam. For å 

gjøre noe med dette, foreslår utvalget at studieprogramrepresentantene får en tydeligere rolle i den 

årlige rapporteringen, slik at vervet deres i programrådet gjenspeiler figuren til «nivåkoordinator» 

på andre institutt. Det innebærer, for eksempel, at studieprogramrepresentantene mottar 

emnerapportene fra emneansvarlige, og forbereder en studieprogramrapport for programrådet. På 

denne måten kan rapporteringsarbeidet på emne- og programnivå effektivitseres, og 

studieprogramrepresentantene blir i praksis ekte representanter for studieprogrammene. Formatet 

til disse rapportene trenger ikke å være komplisert og byråkratisk. Det holder med en 

oppsummering av emnerapportene.  

Ekstern evaluerer 
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Beskrivelse: Mellom de periodiske programevalueringene skal det foretas ekstern evaluering av 

vurderingen eller vurderingsordningene. Formålet med evalueringen er å bidra til at studentenes 

kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig betryggende måte. 

Overordnede oppgaver 

Sentrale tema for evalueringen er vurderingsformer, vurderingsprosesser og standarden på 

vurderingsresultatene i forhold til faglig innhold, undervisningsopplegg og forventet 

læringsutbytte. 

Evalueringen kan organiseres med bruk av eksterne bedømmersensorer, tilsynssensorer, 

programrådgivere eller på andre måter som er hensiktsmessig for fakultetet. Fakultetet fastsetter 

om evalueringen gjennomføres for emner, emnegrupper, fagområder eller studieprogram. 

Resultatene fra evalueringen skal dokumenteres slik at de kan være en del av grunnlaget for den 

periodiske programevalueringen. 

Status: Ordningen med tilsynssensorer ble avskaffet i 2015.  

Forbedringstiltak: Utvalget foreslår at eksterne involveres i de periodiske emne- og 

programevalueringene, og at dette omfatter også en evaluering  av vurderingsordninger. 

Si fra systemet 

Beskrivelse: Dette er et lavterskeltilbud for å gi studentene mulighet til å sende tilbakemeldinger 

om læringsmiljøet. Systemet registrerer tilbakemeldinger over en sikker server, og sorterer 

henvendelsene etter alvorlighetsgrad med fargekoding. 

Status: Systemet brukes aktivt av studenter, ettersom det er mottatt flere henvendelser i det siste 

gjennom denne kanalen. Men det er ikke et veldig stort antall henvendelser. Det kan hende at 

studentene ikke vet om at denne muligheten finnes. De som har sendt tilbakemelding, ser ut til å 

mangle bevissthet rundt oppføling av innsendte saker og mulige konsekvenser. Instituttet har også 

fått spørsmål om hvordan innmeldte saker behandles ved innsynskrav, fra for eksempel 

studentavisen, og bekymring for at innmeldte saker kan føre til konsekvenser for studentene. Alt 

dette kan bidra til at systemet brukes i mindre grad enn det hadde vært tilfellet, dersom studentene 

hadde bedre informasjon om disse punktene. 

Forbedringstiltak: Gi studentene bedre informasjon om dette systemet, hvordan det skal 

brukes og alle mulige konsekvenser av å sende tilbakemeldinger via Si fra systemet. Denne 

informasjonen må være en del av semesterstart, men det kan også gjøres via andre kanaler.  

Foreløpig er det tydelige rutiner om hvordan slike saker skal håndteres, men det er ikke beskrevet 

hvordan slike tilbakemeldinger skal kobles til det systematiske kvalitetssikringsarbeidet som gjøres 

ellers. For eksempel, kan det spesifiseres at konkrete tilbakemeldinger om emner og program som 

kommer til instituttet via «Si fra»-systemet skal være en del av de øvrige evalueringene og 
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rapportene i kvalitetssikringssystemet. Da sikres det at disse tilbakemeldingene blir fulgt opp på en 

systematisk måte.  

Ressurser 

 

I følge dagens kvalitetssikringssystem, er det emneansvarlig som stort sett skal gjøre mye av 

kvalitetssikringsarbeidet, når det gjelder enkelte emner, og faglig studieleder har ansvar for 

kvalitetssikring av studieprogrammer. Det er mening at timeuttellingen som emneansvarlige og 

faglig studieleder får for disse vervene skal være tilstrekkelig kompensasjon for 

kvalitetssikringsarbeidet. Men utvalget er bevisst på at endringer som kan oppfattes som ekstra 

arbeid, kan føre til krav om en høyere kompensasjon, i form av fradrag fra 

undervisningsregnskapet. Derfor foreslår utvalget to alternative tilnærminger til dette: 

a) Alternativ 1: Dersom instituttet ikke har flere undervisningsressurser å sette av for dette 

arbeidet, kan timeuttelling for emneansvar og studieleder deles opp mellom kvalitetssikring 

og andre oppgaver som emneansvarlig, uten å øke den samlede uttellingen for disse 

oppgavene. For eksempel, hvis emneansvarlig får 20 timer fradrag fra 

undervisningsregnskapet for emneansvaret i et emne, kan dette deles opp i: 5 timer for 

kvalitetssikring og 15 timer for andre oppgaver knyttet til emneansvar. Dette synliggjør 

arbeidet med kvalitetssikring, uten å øke ressursene som brukes for å belønne emneansvar. 

b) Alternativ 2: Instituttet kan anerkjenne ekstra arbeid i forbindelse med kvalitetssikring, i 

tillegg til uttelling som allerede gis for emneansvar. Dette innebærer å øke ressursene som 

instituttet setter av for emneansvar og kvalitetssikring. For eksempel, hvis emneansvarlig er 

med på tre møter med referansegruppen i et emne i løpet av et semester, og disse møtene 

varer 2 timer hver, kan vedkommende få 6 timer fradrag på undervisnignsregnskapet. Det 

vil si at møtevirksomheten anerkjennes time for time, og dette kommer i tillegg til 

uttellingen som vedkommende allerede får for å være emneansvarlig. 

 

Disse tilnærmingene kan brukes hver for seg, eller kombineres, for å adressere eventuelle krav om 

høyere kompensasjon.  

 

Utvalget har også foreslått å gi mer ansvar til studieprogramrepresentanter i programrådet, i 

forbindelse med kvalitetsarbeidet, på en måte som gjenspeiler rollen til «nivåkoordinatorer» på 

andre institutt. Forslagene innebærer at studieprogramrepresentanter tar imot emnerapporter fra 

emneansvarlige, og formidler dette til programrådet, for å oppfylle kravene i 

kvalitetssikringssystemet. Foreløpig får studieprogramrepresentantene i programrådet 5 timer 

uttelling per møte i programrådet de deltar på. Hvis studieprogramrepresentantene får en viktigere 

rolle i kvalitetssikringssystemet, må rapporteringsarbeidet også anerkjennes. Dette innebærer at 

instituttet må sette av flere fradragstimer, for å kompensere for rapporteringsarbeidet til 

studieprogramrepresentantene. 

 

Melanie Kirmess, Jorun-Buli Holmberg, Sigurd Hasle og Alberto Valiente Thoresen 
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Saksbehandler: 

Alberto Valiente Thoresen 

+4722858303, a.v.thoresen@isp.uio.no 
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Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

 

 

Dato: 28.02.2018 

 Saksnr..: 2016/9072 ALBERTOV 

PR-SP 03/17 Forslag til endringer i emnet SPED4010 Vitenskapsteori, 

forskningsmetode og statistikk 

Bakgrunn 

Dette notatet er skrevet på bakgrunn av erfaringer med avvikling av SPED4010, høstsemestrene 

2016 og 2017. Formålet er å ivareta emnets hovedformål om å: 

a) Gi studentene innsikt i spesialpedagogisk relevante forskningsmetoder og disses 

vitenskapsteoretiske grunnlag, og 

b) Sette studentene i stand til å skrive gode masteroppgaver samt utøve sitt virke som 

spesialpedagoger på et faglig solid grunnlag. 

Situasjonsbeskrivelse 

SPED4010 er et 20-poengsemne med svært stor tematisk spredning og et omfattende pensum. I 

emnets portefølje inngår vitenskapsteori, statistikk, og et bredt tilfang av kvalitative og kvantitative 

metoder. Emnet blir i skrivende stund avviklet mellom medio august og ultimo november. Innen 

dette tidsrommet skal det avholdes kvalifiserende eksamen i statistikk, oppgaveforberedende 

seminar, samt avsluttende eksamen i vitenskapsteori og metode. Vi oppfatter at: 

a) Gjeldende tidsplan er svært krevende å holde, både for studenter og undervisere. 

b) Deler av det faglige innholdet er av begrenset relevans for studentene, og mangler i noen 

grad forankring i forberedende emner.  

c) Den tematiske spredningen og begrenset undervisningstid fører til at studentene får 

kunnskap om en rekke temaer, men ikke ferdighet i å anvende kunnskapen. 

d) Studentenes oppgaveforberedende arbeid mangler tilstrekkelig grunnlag både i kunnskaper 

og ferdigheter. 

e) Følgelig ender mange studenter med et utilstrekkelig ferdighets- og kunnskapsgrunnlag for 

å kunne arbeide godt med masteroppgaven. 
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Ønskede endringer  

Våre forslag innebærer å rendyrke emnet metodologiske innhold, med fokus på essensielle 

ferdigheter for blivende spesialpedagoger. Vi ønsker å i størst mulig grad anvende 

undervisningsressursene slik at studentene får dybdekunnskap og tilhørende ferdigheter. Dette 

innebærer i hovedsak å: 

a) Forskyve eksamen / emneavslutning fra ultimo november til medio desember. Dette vil 

bl.a. gi mulighet til å organisere emnet i konsentrerte tematiske bolker og unngå uheldig 

overlapp, slik at studentene får tid og rom til å konsentrere seg om temaene i sekvens (jf. 

”Ny emnestruktur ved ISP”, vedtatt i instituttstyret 7. juni 2016.). 

b) Omorganisere seminarundervisningen slik at oppgaveforberedende seminar gis et utvidet 

faglig innhold og flere undervisningstimer. Innenfor gjeldende ressursrammer forutsetter 

dette at seminargruppene gjøres større (~20 studenter). Med en slik modell kan 

seminargruppene først brukes til supplerende metodeundervisning (både kvantitativ og 

kvalitativ metode), deretter til oppgaveforberedende arbeid / arbeid med prosjektskisse.  

c) Tydeliggjøre emnets metodefokus, slik at vitenskapsteoretisk kunnskap fremstår klarere 

som en forutsetning for både spesialpedagogisk forskning og spesialpedagogisk 

profesjonsutøvelse.  

Konkrete forslag til endringer i gjeldende emnebeskrivelse 

Vi viser til emnebeskrivelse for SPED4010 vedtatt av dekan 12.7.2017. 

a) ”Kort om emnet”: 

i. Punktet om vitenskapsteoretiske perspektiver omformuleres til 

”Vitenskapsteoretiske forutsetninger for spesialpedagogisk forskning og 

profesjonsutøvelse.” 

ii. Punktene om studieformer og tolkning av data slås sammen til: ”Kvantitative og 

kvalitative studieformer, herunder innsamling, bearbeiding og tolking av data.” 

b) ”Hva lærer du”: 

i. Under ”Generell kompetanse” endres siste punkt til: ”Du får kompetanse til å 

utarbeide en spesialpedagogisk masteroppgave.” Begrunnelse: Ikke alle 

masteroppgaver kvalifiserer til forskningsarbeid, og dette ordet kan bli misvisende.  

c) ”Undervisning”: 

i. Punktet ”Obligatoriske forhold i undervisningen” endres til ”Et faglig og 

oppgaveforberedende seminar er obligatorisk.” 
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d) ”Eksamen”: 

i. ”Eksamen og vurderingsformer”, under ”obligatorisk komponent”: Andre og tredje 

setning (”Prosjektplanen utarbeides…” og (”Prosjektplanen godkjennes…”) slås 

sammen til: ”Prosjektplanen utarbeides i seminar og godkjennes av seminarleder.” 

e) ”Sensurering”:  

i. Punktet endres til: ”Den samlede karakteren gis på bakgrunn av hjemmeeksamen i 

metode, vitenskapsteori og forskningsetikk.” 

Momenter fra diskusjonen 

• Det kom et spørsmål om studenter skal kun ha kompetanse i metoden de skal bruke i 

masteroppgaven. Svaret er at emnebeskrivelsen spesifiserer at studentene skal ha 

kompetanse i både kvalitative og kvantitative metoder. Dette står i læringsmålene. Karakter 

gis derfor på grunnlag av eksamen som vurderer hvorvidt disse læringsmålene er oppnådd. 

• Det kom også et spørsmål om det er mulig å tildele veileder tidligere. Emneansvarlig synes 

det er et godt forslag, men det handler om noe annet enn forslagene som er skissert i denne 

saken. Det kan også være vanskelig å få til rent praktisk, både med tanke på antall veiledere 

som er til disposisjon, og hvor langt studentene har kommet med prosjektplan tidligere i 

semesteret. Forslaget i denne saken handler ikke om å flytte ferdigstilling av prosjektplan, 

men den endelige eksamen. Derfor trenger det ikke å påvirke veiledertildeling.  Det er viktig 

at hvis eksamen kommer senere, får ikke studenten lov til å ta kontakt med veileder, slik at 

det ikke brukes timer, før veilederen er tildelt. Dette må opprettholdes. Strykprosenten i 

dette emnet er så pass lav, at det ikke er hensiktsmessig at emnet utformes for å ta hensyn 

til mindretallet (2 studenter av over 100 høsten 2017) som evt. ikke består.  

• Det er viktig å huske at Canvas innføres i alle emner, fra og med høsten 2018, inkludert 

dette emnet. Noen av forslagene i dette notatet, som skriftlige tilbakemeldinger fra veileder 

i masteroppgaveseminar, kan gjøres i Canvas. Emneansvarlig skal vurdere hvilke andre 

aktiviteter kan effektiviseres med Canvas. 

• Enkelte i programrådet har vært MOS-gruppeledere, og har god erfaring med å ha tett 

kontakt med studentene. Dette bidrar til gode interaksjoner for å utvikle gode prosjekter. 

Disse interaksjonene er ikke mulig å få til, hvis det er flere studenter i seminargruppene. 

Det er slike dilemmaer som må tas i betraktning med en sånn endring. Svaret fra 

emneansvarlige er at MOS-grupper ligner mer på en «tutorial», og det kan ikke 

opprettholdes, hvis man tar andre hensyn. Slik MOS-grupper har fungert, med 7 deltakere 

per gruppe, er det allerede for mange i gruppene. Det er ikke mulig å ha den detaljerte 

veiledningen som har vært intensjonen med nåværende form uansett. Det er denne 

vurderingen som er utgangspunktet for forslagene i dette notatet. Hvis vi fortsetter som vi 

gjør i dag, bruker vi flere ressurser og tid fra andre aktiviteter, uten å oppnå læringsmålene 
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vi ønsker å oppnå. Derfor er det nødvendig å gjøre noe for å håndtere den vanskelige 

ressurssituasjonen. Det er heller ikke slik at vi nødvendigvis gir opp noe, hvis vi endrer 

hvordan MOS-gruppene har fungert. Fordi slik det er nå, fungerer det ikke som det er 

mening. For eksempel, MOS-gruppene drar for mange ressurser, uten å oppnå målene, som 

kunne blitt brukt til forelesninger. Disse forelesningene er nødvendige for å heve det faglige 

nivået.  Bare dette gjør det aktuelt å omorganisere. Forslaget kommer til å frigjøre ressurser 

til forelesninger. Hvis disse forelesningene i tillegg planlegges bedre, med tanke på 

seminarene, vil vi kunne oppnå flere ting samtidig. Men det er en forutsetning at 

forelesninger og seminarer koordineres på en bedre måte. Dette ønsker emneansvarlige å 

gjøre noe med. 

• Prosjektplanen skal skrives mot slutten av semesteret, slik det er i dag. Dette kan gjøres på 

omtrent samme tidspunkt som nå. Det vil si etter metodedelen. Men godkjenning av 

prosjektplanen kan foretas av de som har kompetanse på riktig metode.  

• Det kan være seminaroppgaver underveis, men den endelige vurderingen er 

prosjektplanen. 

• På hvilket grunnlag skal prosjektplanen vurderes? I følge emneansvarlig er dette et viktig 

punkt i kommunikasjonen mellom veileder og emneansvarlig. Det må utarbeides gode 

retningslinjer på dette. For eksempel, konkretisere at det er det skriftlige arbeidet som skal 

godkjennes, ut i fra tydelige retningslinjer og ikke andre faktorer. Det er et formelt 

arbeidskrav, for en skriftlig masteroppgave, og derfor må det skriftlige resultatet være 

avgjørende. I følge enkelte medlemmer i programrådet, bør godkjenning av prosjektplanen 

også være en slags skikkethetsvurdering for en viss type oppgave. Enkelte ganger, 

uavhengig av den skriftlige prosjektplanen, er det nødvendig å vurdere om en student er 

egnet til å foreta en bestemt type oppgave.  

• Det er viktig å skille mellom MOS-gruppeveileder og individuell veileder for de enkelte 

studenter som skriver masteroppgave. Det er forskjellige roller. Forslaget berører ikke 

individuelle veiledere. 

• I følge en av studentrepresentantene, kan større grupper være en fordel, fordi det er mer å 

spille på, når det er flere studenter å forholde seg til. Studenter er generelt 

tilpasningsdyktige. Mindre grupper kan være mer begrenset sånn sett.  

• Større grupper tillater også flere seminartimer. Derfor blir det også flere veiledningstimer i 

gruppe. Alle blir bedre kjent. Det blir ikke like individuelt, men alle kommer til å møtes 

flere ganger til sammen. Derfor er det ikke sikkert at endringen fører til mindre kvalitet i 

seminarveiledningen.  

• Vi kan også innføre bistand fra folk med kompetanse innen ulike områder, som kan gi støtte 

til veiledere som ikke føler seg komfortable med å veilede innen visse områder. 
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Vedtak 

Programrådet anbefaler forslag til endringer i emnebeskrivelsen.  Programrådet anbefaler å gå 

videre med de øvrige forslagene til endringer i organiseringen av emnet. Programrådet kan 

diskutere alternative skisser til løsninger på ulike modeller for å organisere emnet. Disse 

forslagene kan utarbeides av emneansvarlige i samarbeid med den faglige ledelsen  og 

administrasjonen. 

 

Med hilsen 

 

Jan Grue & Athanassios Protopapas 

Emneansvarlige 

Alberto Valiente Thoresen 

Administrativ studieleder 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Alberto Valiente Thoresen 

+4722858303, a.v.thoresen@isp.uio.no 
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UTKAST TIL NY EMNEBESKRIVELSE 

 

 

1. Emnets navn og emnekode 

 

 

 

SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og 

statistikk   

Theory of Science, Research Methods and 

Statistics 

 

2. Fakta om emnet Beskrivelse 

Studiepoeng 20 studiepoeng 

Nivå Master 

Undervisningssemester Høst 

Eksamenssemester Høst 

Undervisningsspråk Norsk, dansk, svensk og engelsk 

Pris  

Finansiering av emnet Ren KD finansiering 

 

3. Mål og innhold Beskrivelse 

Kort om emnet 
• Vitenskapsteoretiske forutsetninger for 

spesialpedagogisk forskning og 
profesjonsutøvelse.”Vitenskapsteoretiske 

perspektiver, inkludert temaer som 
sannhet, kunnskap og 
kunnskapsproduksjon. 

•  

• Slutningsformer og 
kausalitetsforståelse, inkludert 
deduksjon, induksjon og forholdet 
mellom teori og empiri. 

Formatert: Norsk (bokmål)
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• Kvantitative og kvalitative studieformer, 
herunder innsamling, bearbeiding og 
tolking av data.”Studieformer som 

survey, intervju, tekst- og 
dokumentstudier, kartleggings- og 
tiltaksstudier. 

• Tolking og analyse av data med 
kvalitative og kvantitative tilnærminger. 

• Informantrekruttering, personvern og 
forskningsetikk. 

• Forskningsrapportering og 
forskningsformidling.  

 

Hva lærer du?  Kunnskaper 

• du får innsikt i vitenskapsteoretiske, 
metodologiske og forskningsetiske 
spørsmål som angår spesialpedagogisk 
forskning. 

• du får kunnskap om forskjellige 
kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder, og om statistiske 
metoder og verktøy 
 

Ferdigheter 

• du får ferdighet i å vurdere hvilke 
metoder som egner seg til å løse ulike 
spesialpedagogiske 
forskningsproblemer  

• du får utviklet et teoretisk, metodologisk 
og praktisk grunnlag for å arbeide 
selvstendig med masteroppgaven 

Generell kompetanse 

• du får kompetanse til å analysere og 
vurdere spesialpedagogisk forskning på 
et vitenskapsteoretisk og metodologisk 
grunnlag 

• du får kompetanse til å utarbeide en 
spesialpedagogisk masteroppgave.du får 

kompetanse til selv å gjennomføre et 
spesialpedagogisk forskningsarbeid 

 

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)
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4. Opptak og adgangsregulering Beskrivelse 

Adgang til undervisning og eksamen Forutsetter opptak på UVM2-SPED 

Masterprogrammet i spesialpedagogikk og 

bestått alle emner første år. 

Rangering av søkere til emnet  

Kapasitet på emnet Maksimum 110 studenter 

Målgruppe  

 

5. Forkunnskaper Beskrivelse 

Obligatoriske forkunnskaper Emnet forutsetter forkunnskapene som er 

nødvendige og fører til opptak til 

masterprogrammet i spesialpedagogikk.  

Anbefalte forkunnskaper  

 

6. Overlappende emner Beskrivelse 

Overlapp med annet emne  

 

7. Undervisning Beskrivelse 

Undervisning og læringsformer Det veksles mellom forelesninger og 

seminargrupper 

Obligatoriske forhold i undervisningen  

Et faglig og oppgaveforberedende seminar er 

obligatorisk.Et oppgaveforberedende seminar 

er obligatorisk 

Undervisningssted Universitetet i Oslo 

Organisering av emnet  
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Adgang til undervisning Undervisningen er forbeholdt 

undervisningspåmeldte studenter 

Eventuelle utgifter i forbindelse med 

undervisning 

 

 

8. Eksamen Beskrivelse 

Eksamens- og vurderingsformer Obligatorisk komponent 

Prosjektplan for egen masteroppgave er et 

obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent før 

du får anledning til å levere inn hjemmeeksamen. 

Prosjektplanen utarbeides i seminar og godkjennes 

av seminarleder.Prosjektplanen utarbeides i et 

obligatorisk masteroppgaveforberedende Seminar 

(MOS). Prosjektplanen godkjennes av 

seminarleder umiddelbart etter seminarets slutt.  

Tildeling av veileder for SPED4090 Masteroppgave 

forutsetter at obligatorisk komponent er bestått. 

 

Eksamen består av to komponenter 

• skriftlig individuell skoleeksamen i 
statistikk  

• hjemmeeksamen i vitenskapsteori, 
metode og forskningsetikk 

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen  

Krav ved eksamensdeler Tidsbegrensning på gyldighet for arbeidskrav er 3 

år. Du trenger da ikke å ta arbeidskravet på nytt 

hvis du går opp til ny eksamen innen 3 år. 

Sensurordning Det benyttes en intern sensor til eksamen.  

Ved klage benyttes det to sensorer: en intern og 

en ekstern. 
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Sensurering Den samlede karakteren for SPED4010 gis på 

bakgrunn av hjemmeeksamen i metode, 

vitenskapsteori og forskningsetikk.Den samlede 

karakteren for SPED4010 gis på bakgrunn av 

hjemmeeksamen i vitenskapsteori, metode og 

forskningsetikk 

Hjelpemidler  

Eksamensspråk Norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala • prosjektplanen vurderes til Godkjent/ikke 
godkjent 

• eksamen i statistikk vurderes til 
bestått/ikke bestått 

• hjemmeeksamen i vitenskapsteori, 
metode og forskningsetikk vurderes med 
en gradert karakterskala A til F 

Trekk fra eksamen Felles tekst UV 

Tilrettelagt eksamen Felles tekst UV 

Begrunnelse og klage Felles tekst UV 

Kontinuasjonseksamen Studenter som ikke består eksamen kan benytte  

Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder 

etter ordinær eksamen. Instituttet informerer om 

eksamensdato og gir retningslinjer.  

 

Studenter som består eksamen men vil forbedre 

karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen.  

 

Karakteren kan forbedres neste gang ordinær 

eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har 

brukt opp alle eksamensforsøk. 
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9. Evaluering av emnet Beskrivelse 

Evaluering knyttet til emnet Emnet evalueres etter retningslinjer for 

kvalitetssystemet ved UiO 

Ordning for tilsynssensor Det benyttes evt. samme tilsynssensor for 

programmet 

 

10. Struktur Beskrivelse 

Emnegrupper som emnet kan/skal gå inn i   

Studieprogram som emnet skal inngå i Master i spesialpedagogikk 

Overgangsordning for emnet  

 

Vedtak mht fastsettelse og endring av emneplan 

12.7.2017 2016/9072 STUV/dekan 

  

 


