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Innledning 
 
Institutt for spesialpedagogikks årsplan for perioden 2016-2018 baserer seg på UiOs 
strategiske plan 2020, UVs strategiske plan 2020, UiOs rullerende årsplan for 2016-2018 og 
UVs årsplan for perioden 2016-2018. 
 
Fakultetets hovedmål i planperioden fram til 2020 er å styrke sin posisjon som ett av de 
ledende europeiske utdanningsvitenskapelige fagmiljøer gjennom et gjensidig forsterkende 
samspill mellom forskning, utdanning og formidling.  
 
UiOs årsplan 2016 – 2018 har følgende Aktivitet:  

- utdanning 
- forskning  
- samfunnskontakt, innovasjon og formidling 
- organisasjon og infrastruktur 
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Prioriteringer i perioden 2016 – 2018 
 
 

Utdanning: 
 
 
Ved Institutt for spesialpedagogikk foregår det et arbeid med gjennomgang av 
studieporteføljen. En viktig del av dette arbeidet er å se på sammenhengen mellom tema og 
nivå. Arbeidet med nye emnebeskrivelser og implementering av endringer vil foregå gjennom 
store deler av 2016 med tanke på at en ny studiestruktur skal gjennomføres fra og med 
studieåret 2017 – 2018. En ny studiestruktur vil både ha læringsmiljø, læringsformer, 
vurderingsformer og arbeidslivsrelevans som mål. Det arbeides med tanke på en forsterket 
faglig sammenheng mellom læringsmålene på bachelor- og mastergradsnivå. 
 
Studentevalueringene skal brukes systematisk med tanke på en kontinuerlig utvikling av 
studiene. Sensurarbeidet skal profesjonaliseres med tanke på utarbeidelse av gode 
eksamensoppgaver, tydelige sensorveiledninger og skolering av mye/uerfarne sensorer. 
Automatisk begrunnelse for karakterer implementeres der det er hensiktsmessig. 
 
Gjennom bruk av den kompetansen som finnes ved CEMO er målet å få et forsterket fokus på 
metodekunnskap gjennom hele utdanningsforløpet. 
 
Aktive forskere settes inn på alle studienivå med tanke på styrking av forskningsbasert 
undervisning. 
 
Arbeidet med internasjonalisering styrkes ved å bruke instituttets professor II-ere mer 
systematisk, og ved et sterkere preg av internasjonalisering i studieprogrammene. Utreise er 
en utfordring på mastergradsstudiene, men det skal arbeides målrettet med å finne relevante  
utenlandske studiesteder. Mange bacheorstudenter reiser årlig ut, fortrinnsvis til University of 
California Berkeley. Det skal arbeides med å finne flere aktuelle læresteder for utreise.  
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Aktivitet 1 i UiOs og UV-fakultetets årsplan 
 
Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentens integrering i fagmiljøet. Det 
skal gis god oppfølging underveis i studiene. 

 
 
Aktivitet 1.1.: 
Videreutvikle opplegget ved studiestart, med vekt på at studentene raskt skal komme inn i 
miljøet. 
 
Forventede resultater ved utgangen av 2017: 
Førsteårsstudentene er bedre integrert i fagmiljøet. 
 
Forventede resultater 2018: 
Studentene er bedre integrert i instituttets fagmiljø og studiegjennomføringen er fortsatt høy. 
 
 
Milepæler for gjennomføring:  
Vår 2016: Arbeide for enda tydeligere opplegg ved studiestart med tanke på integrering i 
instituttets fagmiljø. 
 
Våren 2017: Arbeide med sterkere integrering mellom fagpersoner/forskergrupper og 
studenter, spesielt med tanke på studentene på bachelornivå. 
 
Ansvar: Faglig studieleder, i samarbeid med forskningsleder 
 
 
 
Aktivitet 1.2.:  
Automatisk begrunnelse for karakterer skal utprøves. 
 
Forventede resultater 2018: 
Instituttet har prøvd ut og evaluert automatiske begrunnelser på de emner og program der det 
er mulig. 
 
Milepæler for gjennomføring: 
Høst 2017: Instituttet skal ha prøvd ut og evaluert ordninger med automatisk begrunnelse. 
Studentene skal involveres i evalueringen. 
 
Ansvar: Faglig studieleder, i samarbeid med administrativ studieleder og fakultetet. 
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Aktivitet 2 i UiOs og UV-fakultetets årsplan 
 
Fakultetene skal styrke studentens læringsutbytte og utdanningenes 
arbeidslivsrelevans gjennom bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og 
vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram. 
 
 
Aktivitet 2.1.:  
Økt fokus på læringsmiljø i 2016 
 
Forventede resultater 2018: 
Det lages en idébank for undervisning og læring. Studentevalueringene brukes i arbeidet med 
kontinuerlig bedring av læringsmiljøet, i samarbeid med studentene. 
 
Milepæler for gjennomføring: 
Vår 2016: Instituttet stimulerer ansatte til å søke UV-fakultetets utdanningskvalitetsmidler 
med tanke på arbeid med læringsmiljøtiltak. 
Høst 2016: Gjennomføre læringsmiljøseminar 
 
Ansvar: Faglig studieleder 
 
 
Aktivitet 2.2.:  
Følge opp UiOs utdanningsvisjon 
 
Forventede resultater 2018: 
UiOs utdanningsvisjon gjennomsyrer studieprogrammene og arbeidet i Programrådet for 
spesialpedagogikk. 
 
Milepæler for gjennomføring: 
Høst 2016: Utdanningsvisjonen skal løftes inn i programrådets arbeid for diskusjon og 
inspirasjon. 
Høst 2017: Nye studieordning er igangsatt ved ISP 
 
Ansvar: Faglig studieleder 
 
 
Aktivitet 2.3.:  
Fortsette arbeidet med digitalisering av eksamen 
 
Forventede resultater 2018: 
Heldigital eksamensløsning er gjennomført på alle relevante emner 
 
Milepæler for gjennomføring: 
2017: Instituttet har testet ut flere emner med heldigital eksamensløsning 
2018: Alle relevante eksamener gjennomføres heldigitalt 
 
Ansvar: Faglig studieleder 
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Aktivitet 2.4.: 
Øke kompetansen til undervisere, inkludert seminargruppeledere 
 
 
Forventede resultater 2018: 
Høyere kvalitet på seminarundervisningen 
Mer bruk av nyskapende og studentaktive undervisningsmetoder 
 
Milepæler for gjennomføring: 
Høst 2016: Opplæring av seminargruppeledere er gjennomgått og eventuelle aktivitet for 
forbedring er identifisert 
Høst 2017: Det gjennomføres egne minikurs i ulike undervisningsmetoder og 
presentasjonsverktøy 
Høst 2017: Fagområdet Universitetspedagogikk tilbyr korte oppfriskningskurs i 
universitetspedagogikk med ulike tema fra semester til semester. Disse er også åpne for 
seminargruppeledere. 
 
Ansvar: Faglig studieleder 
 
 
Aktivitet 2.5.:  
Instituttet skal, etter vedtatt ny studiestruktur, vurdere muligheten for å gi etter- og 
videreutdanning for lærere og andre relevante fagpersoner som arbeider med 
spesialundervisning/spesialpedagogiske tiltak innenfor barnehage, skole, Statped, PPT, 
habilitering/rehabilitering, vernet arbeidsplass, bolig for funksjonshemmede etc. 
 
Høst 2016: Vurdere hvilke emner som kan gis som etter- og videreutdanning 
Vår 2017: Tilby etter- og videreutdanningstilbud som delvis er basert på digitale løsninger 
 
Ansvar: Faglig studieleder 
 
 
Aktivitet 2.6.: 
Instituttet skal tilby studier som både er solide i akademisk forstand, men som også svarer til 
samfunnets forventninger og behov. Som et praktisk orientert fag skal studiene i 
spesialpedagogikk styrke relevansen for arbeidsmarkedet og gjøre studentene godt forberedt 
på overgangen fra studier til jobb. 
 
Milepæler og gjennomføring: 
Høst 2016: Med utgangspunkt i Kandidatundersøkelsen skal instituttet tydeliggjøre hvilke 
karrieremuligheter kandidatene har.  
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Forskning: 
 
 
Dette tiltaket er knyttet til satsningen UiO:Horisont. Forventningen er å utvikle en kultur der 
det er like naturlig å søke EU som nasjonale kilder, og målet er å øke uttellingen med minst 
60 proent. Dette er i følge UiOs rektor en «marsjordre» fra Regjeringen gitt til sektoren 
(2015). 
 
Ved Institutt for spesialpedagogikk har det vært utarbeidet to søknader om EU-midler. 
Nasjonale midler vurderes som mer sentrale å søke på for ansatte ved instituttet. Det skal 
derfor arbeides målrettet med å få opp søknader på flere ulike typer utlysninger, både 
utdanningsprogrammene (f eks Finnut) og andre program (SFF, Fripro, Toppforsk), og å få 
flere forskere som ikke tidligere har søkt til å bli  aktive søkere. 
 
Instituttet ønsker å rekruttere gode forskere som bringer forskningen framover, og dermed 
også den forskningsbaserte undervisningen. Søkningen til de utlyste stillingene er økende. 
Det er også nødvendig å satse på egne rekrutter for å bygge opp fagområdene for å ivareta og 
videreutvikle de faglig prioriterte områdene.  
 
Instituttet har god erfaring med å ta mastergradsstudenter inn i forskergruppene slik at disse 
kan skrive sin masteroppgave innenfor pågående forskningsprosjekt. Dette bør videreutvikles 
slik at flere mastergradsstudenter får denne muligheten. Også på bachelornivå bør studentene 
i større grad informeres om og involveres i instituttets forskningsaktivitet. 
 
Instituttet vil i perioden systematisk arbeide med karriereplaner for både midlertidig og fast 
vitenskapelig ansatte. Dette kan (best) gjøres gjennom medarbeidersamtaler. 
 
Instituttstyret vedtok i 2015 forenklede rutiner for tilsettinger i midlertidige vitenskapelig 
stillinger (stipendiat og post doc). Når det gjelder faste vitenskapelige stillinger må instituttet 
forholde seg til rutiner nedfelt i UiOs retningslinjer for tilsetting i slike stillinger. Erfaringene 
er imidlertid at tilsettingsprosessen, fra oppnevning av vurderingskomité, via innstillings-
komite, behandling i instituttstyret og endelig tilsetting i fakultetets tilsettingsutvalg tar alt for 
lang tid. Instituttet erfarer også at det kan være vanskelig å finne fagpersoner som kan gå inn i 
de ulike rollene, delvis fordi det er få kvalifiserte og delvis på grunn av habilitetsproblemer i 
et lite nasjonalt/ internasjonalt fagmiljø. I dag tar tilsettingsprosessen for faste vitenskapelige 
stillinger for lang tid, og det må være et mål å forkorte denne slik at en ikke mister godt 
kvalifiserte søkere. 
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Aktivitet 3  i UiOs og UV-fakultets årsplan 
 
Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet. 

 
 
 
Aktivitet 3.1.:  
Instituttets vitenskapelig ansatte skal bli bedre kjent med utlysinger innenfor EUs 7. 
rammeprogram 
 
Milepæler for gjennomføring: 
Hele perioden 2016-2018: Instituttets vitenskapelig ansatte deltar i fakultetets lesegrupper 
for å få bedre kunnskap om EUs 7. rammeprogram 
Hele perioden 2016-2018: Motivere for å gå inn i søknadsprosesser med tanke på søknad om 
EU-midler 
 
Ansvarlig: Forskningsleder i samarbeid med forskningsdekan 
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Aktivitet 4 i UiOs og UV-fakultets årsplan 
 
Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres. 
 
 
Aktivitet 4.1.: 
Instituttet skal samarbeide med UV-fakultetet om forenkling av prosedyrer for tilsetting i fast 
vitenskapelige stillinger. 
 
Aktivitet 4.2.: 
Instituttet skal fokusere særlig på stillingsutlysninger, vurdering av framskynding av 
utlysninger, engasjere fagområder/forskergrupper i forbindelse med utlysninger, se på 
sammensetting av sakkyndige komiteer og vurdere ansettelsesvilkår som vurderes som 
attraktive 
 
Aktivitet 4.3.: 
Påse at alle som tilsettes i førsteamanuensisstilling har en god publikasjonsplattform ut over 
ph.d. og har vært aktive i å søke eksterne midler 
 
Aktivitet 4.4.:  
Karriereplanlegging for vitenskapelig ansatte med tanke på utvikling av attraktiv CV for 
søknader om eksterne midler 
 
Aktivitet 4.5.: 
Det utvikles karriereplaner for stipendiater med et 5-års perspektiv 
 
Forventede resultater 2018: 
Gjennomsnittstiden det tar fra utlysning til tilsetting er redusert 
Alle nyansatte vitenskapelig ansatte bidrar aktivt med søknader om eksterne midler og har 
stor publiseringaktivitet 
 
Ansvar: 
Instituttleder i samarbeid med forskningsleder og fakultet 
 
 
ISPs lokale prioriteringer 
Aktivitet 4.6.: 
Stimulere til og legge til rette for økt publisering i tidsskrift med sterk internasjonal 
gjennomslagskraft og siteringspotensiale 
 
Aktivitet 4.7.: 
Benytte fagkompetansen til professor II i forskergruppene og deltagelse i søknadsskriving 
 
Aktivitet 4.8.: 
Bygge nasjonale og internasjonale forskernettverk med anerkjente fagmiljø med 
utgangspunkt i forskergruppene/fagmiljøene ved instituttet 
 
Ansvarlig:  
Instituttleder og forskningsleder i samarbeid med fakultetet
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Samfunnskontakt, formidling og innovasjon: 
 

 
 
Institutt har omfattende kontakt med flere eksterne fagmiljøer som representerer praksisfeltet, 
som f eks PPT og Statped. Instituttets vitenskapelig ansatte er også etterspurt i offentlige 
utredninger (f eks Ekspertgruppen for spesialpedagogikk 2012 – 2014) og Rettighetsutvalget 
for utviklingshemmede  (pågående) der flere av instituttets ansatte har deltatt i faglige fora, 
deriblant stipendiater. Instituttet beskrives av mange eksterne instanser som det største og 
ledende fagmiljøet i spesialpedagogikk i Norge, og denne posisjonen kan utnyttes bedre 
gjennom nettverksbygging. 
 
Ved Institutt for spesialpedagogikk har tradisjonelt flere av de vitenskapelig ansatte i lang tid 
arbeidet med formidling, spesielt til praksismiljøene, gjennom utvikling av faglitteratur og 
artikler i tidsskrift som mange utøvende spesialpedagoger leser (f eks Spesialpedagogikk, 
Bedre skole) og avisinnlegg. Slik er det fortsatt, og det publiseres populærvitenskapelige 
artikler og lærebøker med stor relevans for spesialpedagoger utenfor akademia. En større 
deltakelse i mediedebatter, f eks i aviser, bør oppmuntres. 
 
Innovasjon har lang tradisjon i utdanningen av spesialpedagoger fra så vel Statens 
spesiallærerhøgskole (innovasjon sentralt allerede på 1980-tallet) til Institutt for 
spesialpedagogikk, og står sentralt spesielt på mastergradsutdanningene. For å være beredt til 
å gå inn i de endringer det spesialpedagogiske fag- og praksisfeltet står overfor i takt med 
samfunnsutviklingen, bør dette fortsatt være et sentralt tema for utdanning av 
spesialpedagoger. 
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Aktivitet 5  i UiOs og UV-fakultetets årsplan 
 
Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonsaktivitet basert på UiOs 
kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner. 

 
 
 
Aktivitet 5.1.: 
Instituttet skal ha økt fokus på hvordan forskningsresultater videreformidles til andre fagmiljø 
og til allmennheten 
 
Aktivitet 5.2.: 
Instituttets forskningsaktivitet er godt synlig på instituttets hjemmesider 
 
Ansvarlig: 
Instituttleder, forskningsleder og faglig studieleder 
 
 
Aktivitet 6 i UiOs og UV-fakultetets årsplan 
 
UiOs toppforskningsmiljø og de tverrfaglige satsningene skal synliggjøres for å øke 
oppslutningen rundt våre viktigste strategiske satsninger. 
 
 
 
Aktivitet 6.1.:  
Instituttet støtter opprettelse av et Senter for fremragende forskning (SFF)ved UV-fakultetet 
 
Ansvarlig:  
Instituttleder og forskningsleder 
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Organisasjon og infrastruktur:  
 
 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet vil i perioden foreta en gjennomgang av fakultetets 
internasjonaliseringsarbeid og iverksette aktivitet for økt internasjonalisering. 
 
Videre er det en utfordring å rekruttere flere mannlige studenter og studenter med 
minoritetsspråklig bakgrunn. Ved institutt for spesialpedagogikk er det et overveldende 
flertall av kvinnelige studenter, og instituttet har derfor en stor utfordring på dette området. 
 
2016 er UiOs  Lærings- og arbeidsmiljøår, og dette vil fakultetet følge opp. 
 
 
ISP-Aktivitet 7: Videreutvikle fakultetets internasjonaliseringsarbeid 
 
Aktivitet :  
Instituttet arbeider, i samarbeid med fakultetet, for å få flere studenter til å reise på 
studieopphold ved utenlandsk studieinstitusjon. Et spesielt fokus rettes på instituttets 
mastergradsstudenter. 
 
Forventet resultat: 
Flere studenter reiser på utenlandsopphold også på mastergradsnivå i 2018. 
 
Ansvar:  
Faglig studieleder i samarbeid studiedekan og fakultetets administrativt ansatte 
 
 
 
ISP-Aktivitet 8: Arbeide aktivt med likestilling og mangfold 
 
Aktivitet :  
Arbeide med tanke på rekruttering av flere mannlige studenter og studenter med 
minoritetsspråklig bakgrunn. 
 
Forventet resultat: 
Flere mannlige studenter og studenter med minoritetsspråklig bakgrunn i 2018. 
 
Ansvar: 
Faglig studieleder i samarbeid med studiedekan. 
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ISP-Aktivitet 9: Karriereutvikling 
 
Aktivitet: 
Det skal utvikles karriereplaner for de som ønsker det. 
 
Forventet resultat: 
Karriereplaner drøftes og utvikles i medarbeidersamtaler. 
 
Ansvar: 
Instituttleder og kontorsjef i samarbeid med hver enkelt ansatt. 
 
 
 
 
ISP-Aktivitet 10: Følge opp lærings- og arbeidsmiljøåret 
 
Aktivitet 10.1.:  
Fullføre ARK-undersøkelsen innenfor UiOs rammer. 
 
Aktivitet 10.2.: 
Arbeide for bedre rutiner knyttet til samarbeid mellom administrasjon og vitenskapelig 
ansatte om studier og forskning. 
 
 
Forventet resultat: 
Et generelt godt arbeidsmiljø med god oversikt over eventuelle utfordringer i en åpen 
organisasjonskultur. 
 
Ansvar: 
Ledelsen i samarbeid med hele personalet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


