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Referatet fra siste møte godkjent 
 

- Videreføring av Sak 20/08 Sparetiltak  
Nestleder Peer-Møller Sørensen har laget et notat med en oversikt over noe av resursbruken 
for de enkelte studier og mulige sparetiltak.  

Programrådet tok notatet til etterretning med noen kommentarer. Notatet går videre til 
ledelsen. 

- Videreføring av Sak 22/08 Masteropptak, nye opptakskrav  
Forslag til nye opptakskrav for 2010 ble diskutert.  Programrådet tar ikke stilling til dette nå, 
det er flere ting som fortsatt er uavklart fra Studieavdelingen. Det vil bli arrangert et fagmøte 
for alle faglige ansatte på nyåret som tar for seg saken videre.  

- Sak 24/08 Godkjenning av endringer av emneplaner for SYNSPEDAGOGIKK  
Se vedlegg for emnebeskrivelser for SPED4530/SPED4540 og SPED4000S. programrådet 
hadde noen få presiseringer og rettelser.   

Emnebeskrivelsene ble vedtatt med endringer.  
 

- Sak 25/08 Innføring av APA som standard for sitering  
Referansehåndteringen  APA blir heretter standard for alle skriftlige arbeider ved ISP.  

- Sak 26/08 UV.EX.FAK  
Kort orientering om hvor arbeidet står og evt konsekvenser for bachelorprogrammet. 
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- evt 
Ingen saker som eventuelt. 

 

Neste møte 4.februar 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  
Studieplaner for SPED4530/SPED4540 og SPED4000S 
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Navn 

 
Fordypning i synspedagogikk 
 

 
Kode 
 

 
SPED4530 

 
Når gis kurset? 
 

 
Emnet starter om høsten, og avsluttes påfølgende vårsemester. 

 
Studiepoeng 
 

 
30 studiepoeng 

 
Innhold 

 
Synspedagogikk omhandler spesialpedagogisk arbeid knyttet til 
mennesker med synstap og synsvansker. I studiet inngår 
synsfunksjonsutredning, tidlig intervensjon, undervisning og 
rådgivning, (re)habilitering, individuelle planer, lovverk, tverrfaglig 
og tverretatlig samarbeid. 
 
Opplæring av synshemmede i et livsløpsperspektiv 

o Historikk lover og rettigheter hjelpeapparatet. (WHO & 
ICF) 

o Sansenes betydning for utvikling og læring 
o Behovskartlegging knyttet til opplæring  
o Synspedagogisk arbeid med synshemmede barn, unge og 

voksne 
o Fagmetodikk  
o Egenferdighet og metodikk for sansekompenserende fag 

 
Synspedagogisk (re)habilitering 

o Individuell (re)habilitering sett i forhold til synstapets 
praktiske, kommunikasjonsmessige, sosiale og emosjonell 
konsekvenser.  

o Fysisk miljø og tilrettelegging, tekniske hjelpemidler (IKT) 
o IP som verktøy i habiliteringsarbeid 
o Synspedagogisk metodikk, rådgivning og veiledning 

 
Synspedagogikk i et samfunnsperspektiv - sansekompenserende fag 
og mestringsstrategier.  

o Synstapets praktiske, kommunikasjonsmessige, sosiale og 
emosjonelle konsekvenser i et samfunnsperspektiv. 

o Metodikk og egenferdighet og for sansekompenserende fag 
o Stimulering og trening i funksjonelt bruk av synet  
o Mestringsstrategier 

Kompetansemål Emnet skal gi studentene teoretisk, metodisk og praktisk kunnskap 
og ferdigheter som et grunnlag for synspedagogisk arbeid, inkludert 
rådgivning og veiledning.  

Organisering av 
undervisningen 

Undervisning: 
Emnet er deltidsstudium over 3 semester med 3 obligatoriske 
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ukessamlinger og obligatorisk praksis. Undervisningsformer er 
varierte og inkluderer forelesninger og seminarer, problembasert 
læring/casebasert undervisning, og prosjektarbeid. Deler av 
undervisningen er obligatorisk, og det knyttes arbeidskrav til 
emnet.  
 
Veiledning: 
Det gis inntil 2 times veiledning i gruppe i forbindelse med 
semesteroppgaven. Hver prosjektgruppe får inntil 2 timers veiledning 
i forbindelse med prosjektarbeidet. 
 

 
Praksis Inntil 4 ukers praksis. Aktuelle praksisplasser: Førskole, skole, 

voksenopplæring, fylkessynspedagogtjenesten, hjelpemiddelsentral, 
kompetansesenter m.fl. 

(I tillegg kommer 3 ukers praksis i emnet ”Rådgivning og 
innovasjon” (SPED4000). De to praksisenhetene vil, så langt det er 
mulig, bli integrert). 

Praksis er en obligatorisk komponent i studiet og skal vurderes med 
"godkjent/ikke godkjent". Praksis vurderes av godkjent 
praksisveileder. En student som har fått "ikke godkjent" i praksis, har 
anledning til å fremstille seg til en ny praksisperiode. Det gis kun ett 
nytt forsøk. Ved ny fremstilling i praksis, oppnevnes ny 
praksisveileder som skal vurdere studenten. Når denne 
praksisperioden er avsluttet, skal den nye praksisveilederen i møte 
med faglig koordinator for den aktuelle studieenheten, fastsette den 
endelige vurderingen. 

Nærmere utfyllende retningslinjer for praksisundervisningen vil bli 
utarbeidet.  

 
Forutsetter 

 
Bachelor i spesialpedagogikk eller lærer-, faglærer-, førskolelærer- 
barnevernspedagogutdanning eller tilsvarende av minimum 3 års 
varighet. 
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Bygger på 

 
Faglig breddeorientering og fordypning tilsvarende Bachelor i 
spesialpedagogikk. 
 

 
Bygger på 

 
Faglig breddeorientering og fordypning tilsvarende Bachelor i 
spesialpedagogikk. 
 

 
Vurdering 

 
Obligatoriske komponenter: Obligatoriske komponenter som 
praksis, problembasert læring og arbeidskrav må være gjennomført 
og godkjent før kandidaten får gå opp til eksamenskomponentene. 
Nærmere spesifikasjon av arbeidskravene skal foreligge ved starten 
av studieåret. 
 
Eksamen:  
Eksamen består av følgende komponenter: 

a) En individuell skriftlig semesteroppgave  
      b)  Skriftlig rapport fra et prosjektarbeid. Prosjektarbeidet er et   
gruppearbeid 

  
Semesteroppgaven skal normalt være bestått før framstilling til 
eksamenskomponent b). Blir semesteroppgaven vurdert til F, gis 
det anledning til å gå opp til prosjektarbeid før ny innlevering av 
semesteroppgaven. Se punktet om Ny eksamen/forbedring av 
karakter. 
 
Karakterskala: På semesteroppgaven anvendes det en gradert 
karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått med A som beste 
karakter, og F for ikke bestått. Prosjektarbeidet vurderes til 
bestått/ikke bestått. 

Ny eksamen/forbedring av karakter: Dersom eksamenskomponent 
a) blir vurdert til ikke bestått, må studenten vente til neste ordinære 
eksamen for ny innlevering. Det er da mulig å levere en omarbeidet 
semesteroppgave. Det gis ikke veiledning i forbindelse med ny 
innlevering. Det samme gjelder dersom man fremstiller seg til ny 
eksamen for å forbedre karakteren.  

Dersom prosjektarbeidet blir vurdert til "ikke bestått", får 
prosjektgruppen tid på minimum en uke til å arbeide videre med 
prosjektet. Deretter blir det ny muntlig samtale med intern og ekstern 
sensor. Dersom gruppen igjen får "ikke bestått", skal hver av 
deltagerne gå opp til en individuell muntlig eksamen som tar 
utgangspunkt i prosjektarbeidets problemstilling. Tidspunkt for 
muntlig individuell eksamen blir fastsatt av instituttet. 

Det er en forutsetning at eksamenskomponent a) og b) er bestått før 
man starter på det 3. året av masterstudiet i spesialpedagogikk. SPED 
4010 i 5. og 6. semester følger ordinær undervisningsplan   
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Kursdimensjonering 
 

 
Emnet tilbys de studentene som har fått studieplass på 
masterstudiet i spesialpedagogikk, studieretning synspedagogikk, 
minimum 15 og maksimum 30 studenter. 

 
Innpasning 
 

 
Emnet er en obligatorisk del av masterstudiet i spesialpedagogikk, 
studieretning synspedagogikk. 
 

 
Pensum 

 
Pensumlitteraturen har et omfang på ca 2300 sider. 
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Navn på emnet 
 
 

 

Syn og synsfunksjon  
 

Kode (FS) 
 
 

SPED4540 

 
Undervisningssemester 
 
 

 
Emnet går i høstsemesteret. 
Det forutsettes et tilstrekkelig antall søkere (se punktet om 
kursdimensjonering). 
 

 
Antall studiepoeng 
 
 

 
10 studiepoeng 

 
Kort om emnet 
(innhold) 
 
 

Emnet gir en innføring i synsfunksjon og øyets oppbygging og 
omfatter: 

o Synsfunksjon og øyets oppbygging 
Funksjonelle konsekvenser av ulike diagnoser 

                     Øyet som optisk system og grunnleggende optikk 
Utredning av synsfunksjon  

o Funksjonelle særtrekk og konsekvenser ved blindhet  
o Funksjonelle særtrekk og konsekvenser ved svaksynthet 
o Funksjonelle særtrekk og konsekvenser ved 

hjernesynshemning   
 
 

 
Hva lærer du? 
(kompetansemål) 
 
 

Emne skal gi en oversikt over variasjon og omfang av gruppen; 
mennesker med synshemning. Emne skal gi innsikt i 
synsfunksjonen og øyets oppbygging, og kunnskap om funksjonelle 
særtrekk og konsekvenser av synshemningen 

 
Organisering av 
undervisning 
 
 

 
Studiet er organisert som deltidsstudie med 1 obligatorisk 
ukessamling hvor det er forelesninger og arbeid i grupper basert på 
prinsippene fra problemsbasert læring (PBL).  Studentene arbeider 
også med obligatorisk nettbasert gruppearbeid    

 
Praksis 
 

 

 

 
Forutsetter 
forkunnskaper 
 
 

 
Bachelor i spesialpedagogikk eller lærer-, faglærer-, førskolelærer- 
barnevernspedagogutdanning eller tilsvarende av minimum 3 års 
varighet. 
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Bygger på 
 
 

Faglig breddeorientering og fordypning tilsvarende Bachelor i 
spesialpedagogikk. 
 

 
Vurdering 
 
 

 
Eksamen: 3- timers individuell skriftlig eksamen i slutten av 
1.semester  
Karakterskala: Det anvendes en gradert karakterskala med fem 
trinn fra A til E for bestått med A som beste karakter, og F for ikke 
bestått.  

 
 

 
Kursdimensjonering 
 
 

 
Emnet tilbys de studentene som har fått studieplass på 
masterstudiet i spesialpedagogikk, studieretning synspedagogikk 
minimum 15 og maksimum 30 studenter. 
 

 
Innpasning 
 
 

 
Emnet er en obligatorisk del av masterstudiet i spesialpedagogikk, 
studieretning synspedagogikk. 

Pensum 
 

Pensumlitteraturen har et omfang på ca 700 sider. 
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Navn  
Rådgivning og innovasjon 
 

Kode SPED4000S 
 
 

Når gis kurset? Emne rådgivning og innovasjon for studenter som går på 
fordypning i synspedagogikk er organisert som et 
deltidsstudium. Undervisning tilknyttet hovedkurset i 
rådgivning og innovasjon vil foregå ved en ukessamling i 2. 
semesteret. I tilknytning til en annen temasamlinger vil det 
også være en dag med undervisning tilknyttet rådgivning og 
innovasjon.. Testkurs gis separat i 4 semester  
 

Studiepoeng 20 studiepoeng 
 

Innhold Studiet skal gi faglig oversikt over temaer, rammer, teori, 
modeller og ferdigheter innen spesialpedagogisk 
rådgivnings- og innovasjonsarbeid relatert til fordypning. 
Innholdet organiseres i følgende emner:  

- Aktuelle rådgivnings- og innovasjonsteorier 
- Sentrale rådgivnings- og innovasjonsoppgaver på 

system-, gruppe- og individnivå 
- Oversikt over og trening i rådgivningsferdigheter og 

grunnleggende egenskaper 
- Kartlegging, informasjons- og sakkyndighetsarbeid 

innen rådgivning 
- Systemforståelse som grunnlag for rådgivning og 

innovasjon innen skoler, barnehager, andre 
institusjoner og familier. Her vektlegges 
tilrettelegging for inkludering, tilpasset opplæring og 
særskilte tiltak og organisasjonsutvikling 

- Fordypningsrelatering av spesialpedagogiske 
rådgivningsoppgaver.          

Kompetansemål Kompetansemål inkluderer å kunne  
- reflektere kritisk over sin egen praksisteori som 

rådgiver og innovatør innen det spesialpedagogiske 
fagfeltet  

- legge til rette for, lede og gjennomføre en 
rådgivnings- og/eller innovasjonsprosess 

- anvende kartleggingsmetoder for å fremme 
individers, gruppers og systemers planlagte 
endringsforsøk for en bedret situasjon 

- profilere og dele sin spesialpedagogiske kunnskap 
som et ledd i en rådgivningsprosess 

- kurs i Wechslertestene 
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Organisering av 
undervisning 

Undervisning: 
Emne rådgivning og innovasjon for studenter som går på 
fordypning i synspedagogikk er organisert som et 
deltidsstudium. Undervisning tilknyttet hovedkurset i 
rådgivning og innovasjon vil foregå på en ukessamling i 2. 
semesteret. I tilknytning til to andre samlinger vil det også 
være en dag med undervisning tilknyttet rådgivning og 
innovasjon..).   
Undervisningen organiseres som deltidsstudium og den er 
fordelt på 2 ukessamlinger. Undervisningsformene vil være 
forelesninger og kasusbaserte gruppeøvelser (med bruk av 
rollespill og videoopptak) i rådgivningsferdigheter og - 
prosess, problembaserte oppgaver rundt etiske dilemmaer/ 
sakkyndighetsarbeid/ osv.  
 
Undervisningen er lagt til en ukessamling i 2 semester og en 
dag tilknyttet en annen temasamling i løpet av 3 semester. 
 
 
Testkurs blir gitt i grupper (på ca. 30 studenter) på tvers av 
fordypningene. Deler av undervisningen er obligatorisk. 
Testkurs gis separat i 4. semester 
 
Veiledning: 
Veiledning av gruppetrening og øvelser blir gitt hver 
gruppe.  
 

Praksis En oppgavebasert 3 ukers ekstern praksis innen et 
fordypningsrelevant arbeidsfelt blir fulgt opp med 
gruppeveiledning både før og etter praksis. Praksis bør ha 
en innovativ karakter og vil, så langt det er mulig, integrere 
fordypning og rådgivning.  

Forutsetter forkunnskaper Bachelor i spesialpedagogikk eller lærer-, faglærer-, 
førskolelærer- barnevernspedagogutdanning eller 
tilsvarende av minimum 3 års varighet. 

Bygger på Faglig breddeorientering og fordypning tilsvarende 
Bachelor i spesialpedagogikk. 
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Vurdering Obligatoriske komponenter: 
Obligatoriske komponenter som obligatorisk undervisning, 
trening av rådgivningsferdigheter, et større skriftlig arbeid 
med klargjøring av teoretisk ståsted som rådgiver, praksis 
og praksisrapport må være gjennomført og godkjent før 
framstilling til eksamen.  
 
Emnet er ikke gjennomført før testkurs er godkjent.  
 
Det vil bli utarbeidet nærmere retningslinjer for de 
obligatoriske komponentene før studiestart. 
 
Eksamen:  
En individuell semesteroppgave med utgangspunkt i praksis 
leveres midt i 4. semester. Studentene skal i sin praksis 
legge til rette for, lede og gjennomføre en rådgivnings- 
og/eller innovasjonsprosess. Oppgaven skal fokusere på 
ulike sider og dilemmaer ved systemrettet arbeid i 
spesialpedagogisk virksomhet. Det skal videre reflekteres 
over egen rolle og funksjon som rådgiver, samt 
læringsutbytte. Det vil bli utarbeidet nærmere retningslinjer 
for oppgaven før semesterstart.  
 
Karakterskala: Det anvendes en gradert karakterskala med 
fem trinn fra A til E for bestått med A som beste karakter, 
og F for ikke bestått.  
 

Kursdimensjonering Emnet tilbys de studentene som har fått studieplass på 
masterstudiet i spesialpedagogikk, studieretning 
synspedagogikk, minimum 15 og maksimum 30 studenter.

Innpasning Emnet er en obligatorisk del av masterstudiet i 
synsdpedagogikk som er organisert som et deltidsstudiet 
over fire semester. 
 

 

 

 


