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Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

 

 

Dato: 27.2.2018 

 Saksnr..: 2018/522 ALBERTOV 

Referat  til ekstraordinært programrådsmøte - 27.2.2018 

Til stede: Rerpresentanter for bachelorprogrammet: Riika-Maja Mononen 

Representanter for masterprogrammet: Geir Nyborg, Melanie Kirmess 

Studentrepresentanter: Mai Nayeli Hauge  

Referat fra 23.12.2018 er godkjent 

Saksliste er godkjent. En sak til eventuelt: Justering av emnebeskrivelsen til SPED2100. 

Diskusjonssaker: 

PR-SP 05/18 Notat om endringer i SPED4010 Vitenskapsteori, 

forskningsmetode og statistikk 

Vedtak 

Programrådet anbefaler at de foreslåtte endringer innføres fra og med høsten 2018. 

Beslutningssaker: 

PR-SP 06/18 Endringer i SPED4001 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon 

og utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse 

Vedtak 

Programrådet anbefaler at de foreslåtte endringer sendes til fakultetet. 

PR-SP 07/18 Endringer i SPED4001D Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon 

og utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse (deltid) 

Vedtak 

Programrådet anbefaler at de foreslåtte endringer sendes til fakultetet. 

PR-SP 08/18 Endringer i SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon 

og utredningsarbeid, med testsertifisering 

Vedtak 

Programrådet anbefaler at de foreslåtte endringer sendes til fakultetet. 

PR-SP 09/18 SPED2100 Utvikling i et livsløpsperspektiv  

Vedtak 

Programrådet anbefaler at kravet om obligatorisk deltakelse på forelesning fjernes fra 

emnebeskrivelsen. 

Med hilsen 

 

Liv Heidi Mjelve 

Faglig studieleder 

Alberto Valiente Thoresen 
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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: 09.02.2018 

 Saksnr..: 2016/9072 ALBERTOV 

PR-SP 05/18 Endringer i SPED4010 Vitenskapsteori, forskningsmetode og 

statistikk 

Bakgrunn 

På siste programrådet (23.1.2018) ble det presentert et forslag om å endre 

undervisningsopplegg i SPED4010 (Vitenskapsteori og metode) (PR-SP 03/18), noe for å øke 

kvaliteten i studietilbud og for å sikre at masterstudenten har gode nok metodologiske og 

statistiske forutsetninger for å gjennomføre selvstendige masteroppgaveprosjekter. Den 

største endringen i forslaget fra emneansvarlige dreide seg om å innføre seminargrupper som 

følger undervisningen når det gjelder statistikk og metode. Utarbeidelse av prosjektplanen 

(det arbeidet som pr. i dag ligger i MOS-gruppene) skulle også inkluderes i seminarene. 

Seminargruppestørrelse var foreslått til ca. 20 studenter. 

Forslaget ble diskutert på Programrådsmøtet i januar. Der ble det understreket at MOS-

gruppene er verdifulle blant annet på grunn av muligheten for å følge studenter og det 

enkelte prosjekt tett. Ved store seminarer (20 stk.) mister man noe av den individuelle 

kontakten med studentene og dermed muligheten til individuell veiledning for å fremme god 

prosjektskisser for den enkelte.  

Derfor har det kommet et revidert forslag som ivaretar MOS-grupper i små størrelser som i 

dag (6-7 studenter/gruppe), mens man heller ønsker å redusere antall ganger MOS-gruppe 

fra 6 til 4 mht. til ressursbruk ved innføring av ny seminarrekke. I tillegg ønsker man å 

fremme bruk av Canvas (f. eks. peer-review) som en aktuell aktivitet i prosessen med 

studentaktiv læring og prosjektutvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.v.thoresen@isp.uio.no
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Seminarene: Oversikt over fordeling og ressursbruk, to forslag 

 MOS-grupper Metode 
(forskningsdesign, 
kvalitativ metode 
og etikk) 

Statistikk + 
kvantitativ metode 

Totalt 

Høst 2017 6x2t. (faktor 2) 
23 MOS-gr. a ca. 6 
studenter 
= 552 timer 

0 8 timer seminar 
(plenum?) 

552+8 = 560 

Nytt forslag 1 
 
(sem.gr. på 20 st) 

4x2t. (faktor 2) 
23 MOS-gr. a ca. 6 
studenter  
= 368 timer 

5x2t. (faktor 2) 
6 grupper a ca.  
20 studenter  
= 120 timer 

5x2t. (faktor 2) 
6 grupper a ca.  
20 studenter 
= 120 timer 
+10 timer plenum 

618 timer 

Nytt forslag 2 
 
(sem.gr. på 25 st) 

4x2t. (faktor 2) 
23 MOS-gr. a ca. 6 
studenter  
= 368 timer 

5x2t. (faktor 2) 
5 grupper a ca.  
25 studenter  
= 100 timer 

5x2t. (faktor 2) 
5 grupper a ca.  
25 studenter  
= 100 timer 
+10 timer plenum 

578 timer 
 
 

 

Undervisningstilbud, oversikt 

 Høst 2017/vår18 Høst 18/vår19 

 Metode 
(forskningsdesign, 
kvalitativ metode og 
etikk) 

Statistikk + 
kvant. metode 

Metode 
(forskningsdesign, 
kvalitativ metode 
og etikk)  

Statistikk + kvant. metode 

Forelesing  
(60totalt/20SP) 

16x2=32 14x2=28 16x2=32 14x2=28 

Seminar 0 8 (plenum) 5x2 timer = 10 Øke fra 8 > 10 i plenum   
+ 5x2 i grupper= 
10+10 

Totalt 32 36 42 48 

Kurs Nvivo 16 timer Nvivo 16 timer 

Kurs SPSS 16 timer SPSS 16 timer 

 

Momenter fra diskusjonen 

• Forslaget er at MOS-grupper reduseres fra 6 til 4 ganger 

• Seminar innføres 20 eller 25 studenter per seminar, 5 ganger á 2 t. om 

«Forskningsdesign, kvalitativ metode og etikk» og 5 ganger á 2 t. om «Kvantitativ 

metode og statistikk» 
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• Statistikkundervisningen økes med 10 timer 

• SPSS 12 hours (2 x 6 hours) but there were over 30 students. There was no space for 

everyone. It is suggested to have it for everyone, and organized in a way that everyone 

can participate. 

• Det er et bra revidert forslag, som tar hensyn til momenter som kom fram på forrige 

møte. Det er viktig at de emneansvarlige passer på at det er balanse mellom alle 

metodiske tilnærminger.  

Vedtak 

Programrådet anbefaler at forslaget innføres fra og med høsten 2018. 

Med hilsen 

 

Liv Heidi Mjelve 

Faglig studieleder 

Jan Grue og Athanassios Protopapas 

Emneansvarlige 

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

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

mailto:a.v.thoresen@isp.uio.no
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Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

 

 

Dato: 20.02.2018 

 Saksnr..: 2016/14787 ALBERTOV 

PR-SP 06/18 Endringer i SPED4001 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon 

og utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse 

Vedlagt følger foreslåtte endringer i emnebeskrivelsen til SPED4001. 

Momenter fra diskusjonen 

• Arbeidskravene: Innholdet defineres ikke, men kun antall arbeidskrav 

• Fjerne kravet om obligatoriske forelesninger i emnebeskrivelsene 

• Fjerne presiseringen om at praksis helst bør være i PPT 

• Språklige endringer i målformuleringene, nye kunnskapsmål, ferdighetsmål og 

revidering av generell kompetanse 

• Det anbefales å vurdere kravet om innovasjonspraksis, det har vært utfordrende å 

finne praksissteder der det er mulig å gjennomføre en innovasjonsprosess og vi 

risikerer derfor å miste praksisplasser på grunn av dette 

• Omfanget på arbeidskrav og eksamen for disse emnene (20 studiepoeng) er ganske 

stort, og det anbefales å redusere arbeidskravene fra tre til to arbeidskrav 

• Det er også viktig å tenke på hvordan arbeidskravet som relaterer seg til den 

spesialpedagogiske tiltakskjeden forholder seg til det nye emnet på bachelor 

‘SPED2200 Den spesialpedagogiske tiltakskjeden’ – se på sammenheng/overlapp 

Vedtak 

Programrådet anbefaler at de foreslåtte endringer sendes til fakultetet. 

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  

 

 

mailto:a.v.thoresen@isp.uio.no
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EMNEBESKRIVELSE 

 
 
1. Emnets navn og emnekode 
 

 

 
SPED4001 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon 
og utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse 
Spesialpedagogisk rådgjeving, innovasjon og 
utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse  
Special Needs Education Counselling and Innovation, 
leading to assessment competence 
 

 

2. Fakta om emnet Beskrivelse 

Studiepoeng 20 studiepoeng 

Nivå Master 

Undervisningssemester Høst og vår 

Eksamenssemester Vår 

Undervisningsspråk Norsk, dansk, svensk og engelsk 

Pris  

Finansiering av emnet Ren KD finansiering 

 

3. Mål og innhold Beskrivelse 

Kort om emnet Emnet skal forberede deg til å utøve rollen som 
spesialpedagogisk rådgiver. Gjennom forelesninger, 
seminarer og praktiske øvelser vil emnet gi innsikt i og 
forståelse for teorier og prosesser knyttet til rådgivning 
og innovasjon. Ulike former for utredning av vansker 
og behov vil også bli belyst. Emnet skal forberede deg 
som rådgiver til å følge opp utredningsarbeidet 
gjennom rådgivning og innovasjoner i barnehager, 
skoler og med andre relevante parter/brukere.Emnet 
vil gi innsikt i og forståelse for teorier knyttet til 
spesialpedagogisk rådgivnings-, innovasjons- og 
utredningsarbeid, samt kartleggingskompetanse. 
 
Emnet skal forberede deg til å kunne gjennomføre 
spesialpedagogiske rådgivnings- og 
innovasjonsprosesser. 

Hva lærer du?  
Kunnskaper  
Gjennom arbeidet med emnet skal studentendu 

opparbeide: kunnskaper om og innsikt i 

 
Kunnskaper om   

• spesialpedagogiske rådgivningsteorier med 
vekt på rådgivningsprosesser, –
kommunikasjon/samspill og 
prosesserrelasjoner 

• innovasjonsteori med fokus på 
ledelseforståelse av organisasjoner og 
spesialpedagogiske 
endringsprosessersystemer  

• utredningsarbeid med vekt på å forstå det 
teoretiske og det metodologiske 
grunnlaggrunnlaget for kartlegging 

 

Formatert tabell

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: Arial, Skriftfarge: Egendefinert

farge(RGB(68;68;68)), Norsk (bokmål)

Formatert: Skrift: Arial, Skriftfarge: Egendefinert

farge(RGB(68;68;68)), Norsk (bokmål)

Formatert: Skrift: Arial, Skriftfarge: Egendefinert

farge(RGB(68;68;68)), Norsk (bokmål)

Formatert: Skrift: Arial, Skriftfarge: Egendefinert

farge(RGB(68;68;68)), Norsk (bokmål)

Formatert: Skrift: Ikke Fet

Formatert: Skrift: Fet
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Ferdigheter til å 
gjennomføre Gjennom arbeidet med emnet skal du 

utvikle ferdigheter som styrker evnen til å kunne   
• anvendelse av kunnskaper om 

rådgivningsteorier spesialpedagogiske 
rådgivningsprosesser med vekt på 
kommunikasjonsferdigheterder 
kommunikasjon/samspill og relasjoner er 
vektlagt 

• gjennomføre spesialpedagogisk 
innovasjonsarbeidanvendelse av 
innovasjonsteori med analyse av motstand og 
barrierer i spesialpedagogiske systemer 

• blant annet kritisk anvendelse av kartleggings- 
og testmetodologier i praksis  
 

Generell kompetanse  
Gjennom kunnskaper og ferdigheter du 
opparbeider i arbeidet med emnet skal du utvikle 
en kompetanse som styrker evnen til å  

• anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i 
ha forståelse for og kunne reflektere kritisk 
over spesialpedagogisk rådgivnings-, 
innovasjons- og utredningsarbeid  

• gjennomføre spesialpedagogisk 
rådgivningsarbeid på en kritisk reflekterende 
og innovativ måtekunne   

• innta rollen som profesjonell 
spesialpedagogisk rådgiver  

• analysere samspillet mellom system- og 
individnivå i 
spesialpedagogiskspesialpedagogiske 
utredninger, rådgivnings- og 
innovasjonsarbeid 

• igangsette og gjennomføre rådgivnings-, 
innovasjons- og utredningsarbeid 

• ta i bruk din kartleggingskompetanse  

• innta rollen som profesjonell 
spesialpedagogisk rådgiver   

 

4. Opptak og adgangsregulering Beskrivelse 

Adgang til undervisning og eksamen Emnet inngår som en obligatorisk del av 
masterprogrammet i spesialpedagogikk UVM2-SPED.  
Emnet kan ikke tas som enkeltstående emne uten at 
et fordypningsemne tas samtidig eller at et 
fordypningsemne er tatt på et tidligere tidspunkt. 

Rangering av søkere til emnet  

Kapasitet på emnet Maksimum 80 studenter 

Målgruppe  

 

5. Forkunnskaper Beskrivelse 

Obligatoriske forkunnskaper  

Anbefalte forkunnskaper  

 

6. Overlappende emner Beskrivelse 

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: Arial, Skriftfarge: Egendefinert

farge(RGB(68;68;68))

Formatert: Mellomrom Før:  7,5 pkt.
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Overlapp med annet emne 20 studiepoeng mot SPED4020 Spesialpedagogisk 
utviklingsarbeid 
20 studiepoeng mot SPED4020D Spesialpedagogisk 
utviklingsarbeid (deltid) 
20 studiepoeng mot SPED4001D 
Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og 
utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse 
(deltid) 
15 Studiepoeng mot SPED4002 Spesialpedagogisk 
rådgivning, innovasjon og utredning med 
testsertifisering. 

 

7. Undervisning Beskrivelse 

Undervisning og læringsformer Undervisningen organiseres som fellesforelesninger, 
seminarer, gruppearbeid, praktiske øvelser i grupper 
og tre ukers ekstern praksis fortrinnsvis i Pedagogisk 
psykologisk tjeneste.  
Det blir gitt veiledning på seminarer og praktiske 
øvelser i grupper. 

Obligatoriske forhold i undervisningen Praktiske øvelser i grupper, og praksis og 
forelesningene er obligatorisk. Praksis er integrert i 
praksis på fordypningsemnet. 
Tre arbeidskrav er obligatoriske (refleksjonsnotat over 
egen rolle som rådgiver, utredningsarbeid, 
praksisrapport med vekt på innovasjon).  

Undervisningssted Universitetet i Oslo 

Organisering av emnet  

Adgang til undervisning Undervisningen er forbeholdt undervisningsmeldte 
studenter 

Eventuelle utgifter i forbindelse med undervisning  

 

8. Eksamen Beskrivelse 

Eksamens- og vurderingsformer Eksamen  
Deleksamen 1: Kartleggingskompetanse 
Deleksamen: Individuell semesteroppgave om 
rådgivnings- og/eller innovasjonsprosesser, leveres 
mot slutten av 2.semester 
Deleksamen 2: Analyse av dokumenter i den 
spesialpedagogiske tiltakskjeden 

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen Du må ha fullført og bestått alle de kravene til 
obligatoriske komponenter i emnet før du får gå opp 
til eksamen.  Kravene til obligatoriske komponenter i 
undervisningen må være godkjent. 
Arbeidskrav 1, 2 og 3 må være bestått før kandidaten 
får gå opp til eksamen. 

Krav ved eksamensdeler De obligatoriske komponentene er gyldig i 3 år.  
Du trenger ikke å ta disse på nytt hvis du går opp til ny 
eksamen innen 3 år.Tidsbegrensning på gyldighet for 
arbeidskrav er 3 år.  
Studenten trenger da IKKE å ta arbeidskravene på nytt 
hvis de 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. 

Sensurering Den samlede karakteren gis på bakgrunn av 
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deleksamen 1: Individuelle skriftlig semesteroppgave. 
Emnet er ikke bestått med mindre begge 
deleksamener er bestått. 

Hjelpemidler  

Eksamensspråk Norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala På deleksamen 1: Kartleggingskompetanse benyttes 
Bestått/ikke bestått  
På deleksamen: Skriftlig individuell semesteroppgave 
anvendes det en gradert karakterskala fra A til F, der A 
er beste karakter, og F er ikke bestått.  
På deleksamen 2: Skriftlig analyse av dokumenter i 
den spesialpedagogiske tiltakskjeden benyttes 
Bestått/ikke bestått  

Trekk fra eksamen Felles tekst UV 

Tilrettelagt eksamen Felles tekst UV 

Begrunnelse og klage Felles tekst UV 

Kontinuasjonseksamen Hvis du ikke består eksamen kan du benytte deg av et 
nytt eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre 
(kontinuasjonseksamen).  
Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder 
etter ordinær eksamen. Instituttet informerer om 
eksamensdato og gir retningslinjer.  
 
Har du bestått eksamen men vil forbedre karakter, må 
vente til neste gang ordinær eksamen avholdes.  
Dette forutsetter at du har flere eksamensforsøk 
igjen.Studenter som ikke består eksamen kan benytte 
seg av et nytt eksamensforsøk så snart som det lar seg 
gjøre (kontinuasjonseksamen).  
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. 

 

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 Emnet kan erstattes med SPED4020 Spesialpedagogisk 
utviklingsarbeid, SPED4020D Spesialpedagogisk 
utviklingsarbeid (deltid) eller SPED4001D 
Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og 
utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse 
(deltid) 

 

Vedtak mht fastsettelse og endring av emneplan 

Formatert: Skriftfarge: Tekst 1

Formatert: Norsk (nynorsk)

Formatert: Norsk (nynorsk)

Formatert: Norsk (nynorsk)

Formatert: Norsk (nynorsk)

Formatert: Norsk (nynorsk)



 10 

 

Fastsettelse av 
emneplan 

Dato:  
13.02.2017 

Saksnr.  
2016/14787 

Vedtaksorgan: 
STUV/Dekan 

Fra semester: 
Høst 2017 

Endring av 
emneplan 

Dato: Saksnr. Vedtaksorgan: Fra semester: 
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Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

 

 

Dato: 20.02.2018 

 Saksnr..: 2017/10894 ALBERTOV 

PR-SP 07/18 Endringer i SPED4001D Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon 

og utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse (deltid) 

Vedlagt følger foreslåtte endringer i emnebeskrivelsen til SPED4001D. 

Momenter fra diskusjonen 

• Arbeidskrav: innholdet defineres ikke og omfanget defineres (tre arbeidskrav) 

• Eksamen: Kartleggingskompetanse og individuell semesteroppgave 

• Fjernet at forelesninger er obligatoriske 

• Fjernet presiseringen om at praksis helst bør være i PPT 

• Måformuleringer: Språklige endringer, nye kunnskapsmål, nye ferdighetsmål og 

revidering av generell kompetanse. 

 

Vedtak 

Programrådet anbefaler at de foreslåtte endringer sendes til fakultetet. 

 

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 

 

 

 

mailto:a.v.thoresen@isp.uio.no
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EMNEBESKRIVELSE 

 
 
1. Emnets navn og emnekode 
 

 

 
SPED4001D Spesialpedagogisk rådgivning, 
innovasjon og utredningsarbeid, med 
kartleggingskompetanse (deltid) 
Spesialpedagogisk rådgjeving, innovasjon og 
utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse 
(deltid) 
Special Needs Education Counselling and Innovation, 
leading to assessment competence (part time) 

 

2. Fakta om emnet Beskrivelse 

Studiepoeng 20 studiepoeng 

Nivå Master 

Undervisningssemester Høst og vår 

Eksamenssemester Vår 

Undervisningsspråk Norsk, dansk, svensk og engelsk 

Pris  

Finansiering av emnet Ren KD finansiering 

 

11. Mål og innhold Beskrivelse 

Kort om emnet Emnet skal forberede deg til å utøve rollen som 
spesialpedagogisk rådgiver. Gjennom forelesninger, 
seminarer og praktiske øvelser Emnet vil du fågi deg 
innsikt i og forståelse for teorier og prosesser knyttet 
til rådgivning og innovasjon. Ulike former for utredning 
av vansker og behov vil også bli belyst. 
spesialpedagogisk rådgivnings-, innovasjons- og 
utredningsarbeid, samt kartleggingskompetanse. 
 
Emnet skal forberede deg til å kunne gjennomføre 
spesialpedagogiske rådgivnings- og 
innovasjonsprosesser. 

Hva lærer du?  
Kunnskaper  
Gjennom arbeidet med emnet skal du opparbeide: 
kunnskaper om og innsikt i 

 
Kunnskaper om   

• spesialpedagogiske rådgivningsteorier med 
vekt på rådgivningsprosesser, –
kommunikasjon/samspill og 
prosesserrelasjoner 

• innovasjonsteori med fokus på 
ledelseforståelse av organisasjoner og 
spesialpedagogiske 
endringsprosessersystemer  

• utredningsarbeid med vekt på å forstå det 
teoretiske og det metodologiske 
grunnlaggrunnlaget for kartlegging 

 
Ferdigheter til å 
gjennomføre Gjennom arbeidet med emnet skal du 

utvikle ferdigheter som styrker evnen til å kunne   

Formatert tabell

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: Arial, Skriftfarge: Egendefinert

farge(RGB(68;68;68)), Norsk (bokmål)

Formatert: Skrift: Arial, Skriftfarge: Egendefinert

farge(RGB(68;68;68)), Norsk (bokmål)

Formatert: Skrift: Arial, Skriftfarge: Egendefinert

farge(RGB(68;68;68)), Norsk (bokmål)

Formatert: Skrift: Ikke Fet

Formatert: Skrift: Fet
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• anvendelse av kunnskaper om 
rådgivningsteorier spesialpedagogiske 
rådgivningsprosesser med vekt på 
kommunikasjonsferdigheterder 
kommunikasjon/samspill og relasjoner er 
vektlagt 

• gjennomføre spesialpedagogisk 
innovasjonsarbeidanvendelse av 
innovasjonsteori med analyse av motstand og 
barrierer i spesialpedagogiske systemer 

• blant annet kritisk anvendelse av kartleggings- 
og testmetodologier i praksis  
 

Generell kompetanse  
Gjennom kunnskaper og ferdigheter du 
opparbeider i arbeidet med emnet skal du utvikle 
en kompetanse som styrker evnen til å  

• anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i 
ha forståelse for og kunne reflektere kritisk 
over spesialpedagogisk rådgivnings-, 
innovasjons- og utredningsarbeid  

• gjennomføre spesialpedagogisk 
rådgivningsarbeid på en kritisk reflekterende 
og innovativ måtekunne   

• innta rollen som profesjonell 
spesialpedagogisk rådgiver  

• analysere samspillet mellom system- og 
individnivå i 
spesialpedagogiskspesialpedagogiske 
utredninger, rådgivnings- og 
innovasjonsarbeid 

• igangsette og gjennomføre rådgivnings-, 
innovasjons- og utredningsarbeid 

• ta i bruk din kartleggingskompetanse  

• innta rollen som profesjonell 
spesialpedagogisk rådgiver   

 

12. Opptak og adgangsregulering Beskrivelse 

Adgang til undervisning og eksamen Emnet inngår som en obligatorisk del av 
masterprogrammet i spesialpedagogikk UVM2-SPED.  
Emnet kan ikke tas som enkeltstående emne uten at 
et fordypningsemne tas samtidig eller at et 
fordypningsemne er tatt på et tidligere tidspunkt. 

Rangering av søkere til emnet  

Kapasitet på emnet Maksimum 80 studenter 

Målgruppe  

 

13. Forkunnskaper Beskrivelse 

Obligatoriske forkunnskaper  

Anbefalte forkunnskaper  

 

14. Overlappende emner Beskrivelse 

Overlapp med annet emne 20 studiepoeng mot SPED4001 Spesialpedagogisk 
rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med 
kartleggingskompetanse 

Formatert: Skrift: Arial, Skriftfarge: Egendefinert

farge(RGB(68;68;68))

Formatert: Mellomrom Før:  7,5 pkt.

Formatert: Skrift: Ikke Fet



 14 

 

20 studiepoeng mot SPED4020 Spesialpedagogisk 
utviklingsarbeid 
20 studiepoeng mot SPED4020D Spesialpedagogisk 
utviklingsarbeid (deltid) 
15 Studiepoeng mot SPED4002 Spesialpedagogisk 
rådgivning, innovasjon og utredning med 
testsertifisering. 

 

15. Undervisning Beskrivelse 

Undervisning og læringsformer Undervisningen organiseres som fellesforelesninger, 
seminarer, gruppearbeid, praktiske øvelser i grupper 
og tre ukers ekstern praksis fortrinnsvis i Pedagogisk 
psykologisk tjeneste.  
Det blir gitt veiledning på seminarer og praktiske 
øvelser i grupper. 

Obligatoriske forhold i undervisningen Obligatorisk deltakelse i 

• praktiskePraktiske øvelser i grupper 
1.  og praksis er obligatorisk. Praksis er integrert 
i praksis på fordypningsemnet. 

•  forelesningene  
Alle samlinger er obligatoriske.  På obligatorisk 
undervisning tillates et fravær på inntil 20%. Eventuelt 
fravær utover 20 % må dokumenteres med 
legeerklæring 
 
Obligatoriske aktiviteter  

• refleksjonsnotat over egen rolle som rådgiver 

• utredningsarbeid  

• praksisrapport med vekt på innovasjonTre 
arbeidskrav er obligatoriske.  

Undervisningssted Universitetet i Oslo 

Organisering av emnet  

Adgang til undervisning Undervisningen er forbeholdt undervisningsmeldte 
studenter 

Eventuelle utgifter i forbindelse med undervisning  

 

16. Eksamen Beskrivelse 

Eksamens- og vurderingsformer Eksamen består av to deler (i emnet 2.sem): 
Deleksamen 1: Kartleggingskompetanse 
Deleksamen: Individuell semesteroppgave om 
rådgivnings- og/eller innovasjonsprosesser 
Deleksamen 2: Analyse av dokumenter i den 
spesialpedagogiske tiltakskjeden 

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen Du må ha fullført og bestått alle de kravene til 
obligatoriske komponenter i emnet før du får gå opp 
til eksamen.  De obligatoriske komponentene er 
gyldige i 3 år.  Du trenger da å ta disse på nytt hvis de 
går opp til ny eksamen innen 3 år. 

Krav ved eksamensdeler De obligatoriske komponentene er gyldig i 3 år.  
Du trenger ikke å ta disse 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. 

Sensurering Begge deleksamnene må bestås. KarakterenDen 
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samlede karakteren gis på bakgrunn av deleksamen 1: 
Individuelle skriftlig semesteroppgave. Emnet er ikke 
bestått med mindre begge deleksamener er bestått. 

Hjelpemidler  

Eksamensspråk Norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala På deleksamen 1: Kartleggingskompetanse benyttes 
Bestått/ikke bestått  
På deleksamen: Skriftlig individuell semesteroppgave 
anvendes det en gradert karakterskala fra A til F, der A 
er beste karakter, og F er ikke bestått.  
På deleksamen 2: Skriftlig analyse av dokumenter i 
den spesialpedagogiske tiltakskjeden benyttes 
Bestått/ikke bestått  

Trekk fra eksamen Felles tekst UV 

Tilrettelagt eksamen Felles tekst UV 

Begrunnelse og klage Felles tekst UV 

Kontinuasjonseksamen Hvis du ikke består eksamen kan du benytte deg av et 
nytt eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre 
(kontinuasjonseksamen).  
Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder 
etter ordinær eksamen. Instituttet informerer om 
eksamensdato og gir retningslinjer.  
 
Har du bestått eksamen men vil forbedre karakter, må 
vente til neste gang ordinær eksamen avholdes.  
Dette forutsetter at du har flere eksamensforsøk 
igjen. 

 

17. 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 

 

18. Struktur Beskrivelse 

Emnegrupper som emnet kan/skal gå inn i   

Studieprogram som emnet skal inngå i Master i spesialpedagogikk 

Overgangsordning for emnet Emnet kan erstattes med SPED4020 Spesialpedagogisk 
utviklingsarbeid eller SPED4020D Spesialpedagogisk 
utviklingsarbeid (deltid) eller SPED4001 
Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og 
utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse 

 

Vedtak mht fastsettelse og endring av emneplan 

Fastsettelse av 
emneplan 

Dato:  
20.11.2017 

Saksnr.  
2017/10894 

Vedtaksorgan: 
STUV/dekan 

Fra semester: 
Høst 2018 

Endring av 
emneplan 

Dato:  Saksnr.  Vedtaksorgan: Fra semester: 
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Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

 

Dato: 20.02.2018 

 Saksnr..: 2017/14884 ALBERTOV 

PR-SP 08/18 Endringer i SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon 

og utredningsarbeid med testsertifisering  

Vedlagt følger foreslåtte endringer i emnebeskrivelsen til SPED4002. 

Momenter fra diskusjonen 

• Arbeidskrav: innholdet defineres ikke og omfanget defineres (tre arbeidskrav) 

• Eksamen: Skriftlig individuell semesteroppgave og WISC. 

• Fjernet at forelesninger er obligatoriske 

• Fjernet presiseringen om at praksis helst bør være i PPT 

• Måformuleringer: Språklige endringer, nye kunnskapsmål, nye ferdighetsmål og 

revidering av generell kompetanse. 

 

Vedtak 

Programrådet anbefaler at de foreslåtte endringer sendes til fakultetet. 

 

 

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  

mailto:a.v.thoresen@isp.uio.no
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EMNEBESKRIVELSE 

 
 
1. Emnets navn og emnekode 

 

 
SPED4002 Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon 
og utredningsarbeid, med testsertifisering  
SPED4002 Spesialpedagogisk rådgjevning, innovasjon 
og utredningsarbeid, med testsertifisering 
Special Needs Education Counselling and Innovation, 
leading to test certification 

 

2. Fakta om emnet Beskrivelse 

Studiepoeng 20 studiepoeng 

Nivå Master 

Undervisningssemester Høst og vår 

Eksamenssemester Vår 

Undervisningsspråk Norsk, dansk, svensk og engelsk 

Pris  

Finansiering av emnet Ren KD finansiering 

 

19. Mål og innhold Beskrivelse 

Kort om emnet Emnet skal forberede deg til å utøve rollen som 
spesialpedagogisk rådgiver. Gjennom forelesninger, 
seminarer og praktiske øvelser vil emnet gi innsikt i og 
forståelse for ulike teorier og prosesser knyttet til 
rådgivning og innovasjon. Ulike former for utredning av 
vansker og behov vil også bli belyst. Emnet skal 
forberede deg som rådgiver til å følge opp 
utredningsarbeidet og innovasjoner i barnehager, 
skoler og med andre relevante parter/brukere.Emnet 
vil gi deg innsikt i og forståelse for teorier knyttet til 
spesialpedagogisk rådgivnings-, innovasjons- og 
utredningsarbeid, samt kartleggingskompetanse. 
 
Emnet skal forberede deg til å kunne gjennomføre 
spesialpedagogiske rådgivnings- og 
innovasjonsprosesser. 

Hva lærer du?  
Kunnskaper  
Gjennom arbeidet med emnet skal studentendu 

opparbeide: kunnskaper 
Kunnskaper om  og innsikt i 

 

• spesialpedagogiske rådgivningsteorier med 
vekt på rådgivningsprosesser og relasjonen i 
rådgivningsforholdet, –
kommunikasjon/samspill og relasjoner 

• innovasjonsteori med fokus på 
ledelseforståelse av organisasjoner og 
spesialpedagogiske 
endringsprosessersystemer  

• utredningsarbeid med vekt på å forstå det 
teoretiske og det metodologiske grunnlag for 
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kartlegging, test og observasjon 
 
Ferdigheter til å 
gjennomføreGjennom arbeidet med emnet skal du 

utvikle ferdigheter som styrker evnen til å kunne   
• anvendelse av kunnskaper om 

rådgivningsteorier spesialpedagogiske 
rådgivningsprosesser med vekt på relasjons-
der kommunikasjon/samspill og 
kommunikasjonsferdigheterrelasjoner er 
vektlagt 

• gjennomføre spesialpedagogisk 
innovasjonsarbeidanvendelse av 
innovasjonsteori med analyse av motstand og 
barrierer i spesialpedagogiske systemer 

• Blant annet, kritisk anvendelse av 
kartleggings- og testmetodologier i praksis 
(Wechsler testene) 

 
Generell kompetanse  
Studenten kan 
anvende sineGjennom kunnskaper om og 

ferdigheter du opparbeider i arbeidet med emnet 
skal du utvikle en kompetanse som styrker evnen 
til å  

• ha forståelse for og kunne reflektere kritisk 
over spesialpedagogisk rådgivnings-, 
innovasjons- og utredningsarbeid  

• gjennomføre spesialpedagogisk 
rådgivningsarbeid på en kritisk reflekterende 
og innovativ måtekunne   

• innta rollen som profesjonell 
spesialpedagogisk rådgiver  

• analysere samspillet mellom system- og 
individnivå i 
spesialpedagogiskspesialpedagogiske 
utredninger, rådgivnings- og 
innovasjonsarbeid 

• igangsette og gjennomføre rådgivnings-, 
innovasjons- og utredningsarbeid 

• ta i bruk din test- og kartleggingskompetanse  

• innta rollen som profesjonell 
spesialpedagogisk rådgiver   

 

20. Opptak og adgangsregulering Beskrivelse 

Adgang til undervisning og eksamen Emnet inngår som en obligatorisk del av 
masterprogrammet i spesialpedagogikk UVM2-SPED.  
Emnet kan ikke tas som enkeltstående emne uten at 
fordypningsemne tas samtidig eller at 
fordypningsemne er tatt på et tidligere tidspunkt. 

Rangering av søkere til emnet  

Kapasitet på emnet Maksimum 80 studenter 

Målgruppe  

 

21. Forkunnskaper Beskrivelse 
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Obligatoriske forkunnskaper Emnet forutsetter forkunnskapene som er 
nødvendige og fører til opptak til masterprogrammet i 
spesialpedagogikk.  

Anbefalte forkunnskaper  

 

22. Overlappende emner Beskrivelse 

Overlapp med annet emne 20 studiepoeng mot SPED4000 – Innovasjon og 
rådgivning og 15 studiepoeng mot SPED4001 
Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og 
utredning med kartleggingskompetanse. 

 

23. Undervisning Beskrivelse 

Undervisning og læringsformer Undervisningen organiseres som fellesforelesninger, 
seminarer, gruppearbeid, praktiske øvelser i grupper 
og tre ukers ekstern praksis. 
 
Det blir gitt veiledning på seminarer og praktiske 
øvelser i grupper. 
 
Du vil i tillegg sertifiseres i Wechsler-testene. 

Obligatoriske forhold i undervisningen Praktiske øvelser i grupper, og praksis og 
forelesningene er obligatorisk. Praksis er integrert i 
praksis på fordypningsemnet. 
 
Tre arbeidskrav er obligatoriske (refleksjonsnotat over 
egen rolle som rådgiver, analyse av dokumenter, 
praksisrapport med vekt på innovasjon). 

Undervisningssted Universitetet i Oslo 

Organisering av emnet  

Adgang til undervisning Undervisningen er forbeholdt undervisningsmeldte 
studenter 

Eventuelle utgifter i forbindelse med undervisning  

 

24. Eksamen Beskrivelse 

Eksamens- og vurderingsformer Eksamen  
Deleksamen 1: Individuell semesteroppgave om 
rådgivnings- og/eller innovasjonsprosesser, leveres 
mot slutten av 2.semester 
Deleksamen 2: Godkjente protokoller og rapport fra 
Wechsler-testene 

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen Du må ha fullført og bestått alle de kravene til 
obligatoriske komponenter i emnet før du får gå opp 
til eksamen.  Kravene til obligatoriske komponenter i 
undervisningen må være godkjent.  
 
Arbeidskrav 1, 2 og 3 må være bestått før kandidaten 
får gå opp til eksamen. 

Krav ved eksamensdeler De obligatoriske komponentene er gyldig i 3 år.  
Du trenger ikke å ta disse på nytt hvis du går opp til ny 
eksamen innen 3 år.Tidsbegrensning på gyldighet for 
arbeidskrav er 3 år.  
Studenten trenger da IKKE å ta arbeidskravene på nytt 
hvis de går opp til ny eksamen innen 3 år. 

Sensurordning Det benyttes en intern sensor til eksamen.  
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Ved klage benyttes det to sensorer: en intern og en 
ekstern. 

Sensurering Den samlede karakteren gis på bakgrunn av 
deleksamen: Individuell semesteroppgave 1. Emnet er 
ikke bestått med mindre begge deleksamener er 
bestått. 

Hjelpemidler  

Eksamensspråk Norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala På deleksamen 1: skriftlig individuell 
semesteroppgave anvendes det en gradert 
karakterskala fra A til F, der A er beste karakter, og F 
er ikke bestått.  
På deleksamen 2: Godkjente protokoller fra Wechsler 
testene benyttes Bestått/ikke bestått  

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 seg 
av et nytt eksamensforsøk så snart som det lar seg 
gjøre (kontinuasjonseksamen).  
 
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. 

 

25. 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 

 

26. Struktur Beskrivelse 

Emnegrupper som emnet kan/skal gå inn i   

Studieprogram som emnet skal inngå i Master i spesialpedagogikk 

Overgangsordning for emnet Emnet kan erstattes med SPED4000 Innovasjon og 
rådgivning 

 

Vedtak mht fastsettelse og endring av emneplan 

Fastsettelse av 
emneplan 

Dato:  
13.02.2017 

Saksnr.  
2016/14884 

Vedtaksorgan: 
STUV/Dekan 

Fra semester: 
Høst 2017 

Endring av 
emneplan 

Dato: 
16.11.2017 

Saksnr. 
2016/14884 

Vedtaksorgan: 
Dekan 

Fra semester: 
Høst 2017 

 

Til: Programrådet i spesialpedagogikk 
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Dato: 27.02.2018 

 Saksnr..: 2017/3872 ALBERTOV 

PR-SP 09/18 SPED2100 Endring av kravet om obligatoriske forelesninger 

Bakgrunn 

I følge emnebeskrivelsen er «deltakelse i forelesninger» til dette emnet obligatorisk.  

 

I praksis vil det være vanskelig å administrere og kontrollere dette, fordi emnet er også en del 

av 60-gruppen som tilbys av instituttet. Det kommer derfor til å være flere studenter i tillegg 

til våre programstudenter. I følge emneansvarlig, kan deltakelse i forelesninger sikres ved å 

koble innholdet til andre obligatoriske aktiviteter og arbeidskrav. Det gjør det både lettere å 

administrere og sikre at studentene deltar på forelesning, og bruker innholdet aktivt i 

læringen.  

Vedtak 

Programrådet anbefaler at kravet om obligatorisk deltakelse på forelesning fjernes fra 

emnebeskrivelsen. 

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  

 

mailto:a.v.thoresen@isp.uio.no

