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Orienteringssak 
Til: Programråd – Spesialpedagogikk 
Møtedato: 4.10.2016 
Arkivref: 2016/4101 
 

PR-SP 17/16 Saker godkjent av STUV/dekanen siden forrige 
møte  
 

 Vedtak nedleggelse av Erasmus Mundus-program - Master's in special and 
inclusive education og tilhørende emner 
I forbindelse med den årlige rapporteringen om studieporteføljen meldte Institutt for 
spesialpedagogikk til Studieseksjonen at Erasmus Mundusprogrammet Master’s in special 
and inclusive education (UVME-SIE) legges ned, med tilhørende emner fra og med 
studieåret 2017-2018. 
 
Saken ble behandlet i fakultetsstyrets møte 17.3.2016 (2016/280), og det ble rapportert til 
studieavdelingen ved UiO 30.03.2016 (2016/2327-7). 
 
Rektor vedtok i møtet 20.6 - 21.06.2016 å legge ned programmet fra og med studieåret 
2017/18 (jfr. Saksnr. 2016/2327-11). 
 

 Vedtak om oppdatering av forkunnskapskrav i SPED2010 

Dekanen har nå oppdatert forkunnskapskravene til SPED2010 Didaktikk og 
spesialpedagogisk virksomhet – del 1. PROF1015 er nå lagt til som et forkunnskapskrav for 
emnet. 
 

• Orientering om kontinuasjonseksamen ved UV-Fakultetet 

UV-fakultetet har nå vedtatt at det kan tilbys kontinuasjonseksamen på obligatoriske emner, 

som er en forutsetning for at studentene kan gå videre i studieløpet sitt. Med 

kontinuasjonseksamen menes at studenter som har strøket til eksamen får ta opp igjen 

eksamen kort tid etter ordinær eksamen, i stedet for å vente til neste gang eksamen normalt 

arrangeres. Formålet med et tilbud om kontinuasjonseksamen er at studentene ikke skal bli 

unødig forsinket i studieløpet hvis de stryker. I løpet av våren 2016, innførte Institutt for 

spesialpedagogikk de facto kontinuasjonseksamen på en rekke emner, uten at dette var ansett 

som meldt inn formelt til Fakultetet. Programrådet i spesialpedagogikk hadde meldt inn 

behovet for kontinuasjonseksamen med sak 2015/3642, men Studieseksjonen ba om en enkel 

sak for hvert emne, for å registrere endringen i emneplanen formelt. Dette er nå gjort for 

følgende emner: SPED1001, SPED1002, SPED2010, SPED2020, SPED3000, SPED3100, 

SPED3200, SPED3300, SPED3400, SPED4000, SPED4010, SPED4020, SPED4100, 

SPED4200, SPED4300, SPED4400, SPED4600, SNE4110/3110, SNE4130/3130, 

SNE4120/3120, SNE4200 (hadde dette fra før) og SNE4310. Det skal også innføres på 

våreksamenene til SNE4230, selv om dette ikke er sendt til Fakultetet formelt enda. 
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Vedtak 
Programrådet tar orienteringen til etterretning.  

 

Diskusjonssak 
Til: Programråd – Spesialpedagogikk 
Møtedato: 4.10.2016 
Arkivref: 2016/9231 
 

PR-SP 18/16 Eksamensresultater vår 2016 - ISP 
 
Eksamensresultatene for våren 2016 oppsummeres i følgende rapport fra Felles studentsystem 

(FS): 

 

 582.001 Karakterstatistikk (vurdering), våren 2016 

 

Rapporten viser at strykprosenten for hele Instituttet var 4 %. Dette inkluderer 

kontinuasjonseksamener, som har en betraktelig høyere strykprosent enn ordinære eksamener.  

Strykprosenten på Universitetet i Oslo våren 2016 var 7 %. 

 

Karakterfordelingen på hvert enkelt emne er tilgjengelig i rapport 582.001. Der er det også mulig å 

sammenligne vårens resultater med resultatene for de tre siste årene. 

 

Programrådet bes kontakte administrativ studieleder, dersom det er ønskelig å gjøre en mer 

detaljert analyse av eksamensresultatene. 

 

Momenter fra diskusjonen 

Karaktergjennomsnittet er i grove trekk det samme som de tre foregående årene. På noen emner 

har snittet riktignok gått ned fra B til C. Det kom frem at selv om mindre fluktuasjoner i 

karaktergjennomsnittet fra år til år må forventes, er det all grunn til å være oppmerksom på tilfeller 

der det er betydelige avvik i karakterer ved første gangs sensur og klagesensur. Tilbakemeldinger 

fra sensorer må følges opp. Kriterier for anvendelse av karakterskalaen bør utarbeides, og 

sensorene må være kjent med de emnene vedkommende skal sensurere på. 

 

 

Vedtak 

Programrådet tar orienteringen til etterretning og anbefaler at instituttet arbeider videre 

med kvalitetssikring av eksamen og sensur. 

 

 
Vedlegg 
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 Rapport FS582.001 Karakterstatistikk (vurdering), våren 2016 
 

Orienteringssak 
Til: Programråd – Spesialpedagogikk 
Møtedato: 4.10.2016 
Arkivref: 2016/4100 
 

PR-SP 19/16 Informasjonsrutiner 
 
I følge vedtaket i PR-SP 11/16, har Programrådet bedt om at det lages «rutiner for 
informasjonsarbeidet til studentene, inkludert hva som skal tas med i informasjonsmøter for de 
enkelte emnene, hva som skal på Fronter og når.» 
 
Universitetet i Oslo (UiO), Det utdanningsvitenskapelige fakultetet (UV-Fakultetet) og Institutt for 
spesialpedagogikk (ISP) har allerede rutiner for informasjonsarbeid til studentene. UiO og UV-
Fakultetet har ansvar for overordnede retningslinjer, mens Institutt for spesialpedagogikk lager 
lokale rutiner tilpasset disse generelle retningslinjene. For eksempel har UiO sentralt utarbeidet 
«Årshjul for studieinformasjon på nett 2016/17»:  
http://www.uio.nofor-ansatte/arbeidsstotte/profil/nettarbeid/veiledninger/tema/studier/arshjul/  
 
Uio.no, formell og supplerende informasjon 
Hovedregelen er at uio.no er den formelle informasjonskanalen mellom UiO og studentene. Det 
innebærer at all formell informasjon om de enkelte studieprogrammene, emnene og semestrene 
publiseres i programsidene, emnesidene og semestersidene. Noe av denne informasjonen 
oppsummeres også i «Mine studier». Annen supplerende informasjon publiseres på Fronter, på e-
post, som oppslag, i form av veiledninger og muntlig til studentene på informasjonsmøter og annet.  
 
 
Dagens informasjonsrutiner 

 Alle studenter som har spørsmål om studier ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet 
kan henvende seg først til UV-studieinfo. Her kan studentene få hjelp med blant annet 
karakterutskrifter, bekreftelser, tilrettelagt eksamen, permisjon, utsatt studiestart, 
deltidsstudier, studieveiledning og sykdom i forbindelse med eksamen.  

 Henvendelser som ikke kan besvares av UV-studieinfo henvises til Institutt for 
spesialpedagogikk. 

 Det er satt av tid til studieveiledning torsdager fra kl. 12:15 – 13:15, og det må bestilles time 
via UV-studieinfo.  

 Studentene kan også kontakte studieadministrasjonen for å avtale møter utover dette 
dersom det er nødvendig. 

 Hvis veiledningen angår karriere, er det mulig å bestille time hos Karrieresenteret, som 
også tilbyr drop-in veiledning, dersom det er kapasitet til det.  

 Det jobbes kontinuerlig for å forbedre arbeidsfordelingen mellom UV-studentinfo, 
ekspedisjonen og studieadministrasjonen ved ISP. 

 Informasjon om hvordan kontakte studieinformasjonen på ISP finnes her: 
http://www.uv.uio.no/isp/studier/kontakt/index.html  

http://www.uio.nofor-ansatte/arbeidsstotte/profil/nettarbeid/veiledninger/tema/studier/arshjul/
http://www.uv.uio.no/isp/studier/kontakt/index.html
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 Førstelinjen i studieadministrasjonen til ISP består av ekspedisjonen og epostlistene. Disse 
sørger for at henvendelser blir besvart, uavhengig av hvem som er tilstede. Hensikten er 
bedre kvalitet på studieinformasjonen. Ekspedisjonens kontortid er utvidet med 3 t. pr. dag. 

 
Formell informasjon om fakultetsstyret, instituttstyret, studieutvalget og programrådene er også å 
finne på uio.no. All annen uformell informasjon som ikke spesifiseres i innkallinger og referater 
skal videreformidles til studentene av studentrepresentantene som deltar i disse organene. 
 
 
 Vedtak 
 Programrådet tar orienteringen til etterretning. 
 

 
Orienteringssak 

Til: Programråd – Spesialpedagogikk 
Møtedato: 4.10.2016 
Arkivref: 2016/9231 
 

PR-SP 20/16 Orientering om møtet med emneansavarlige vedr. 

eksamensformer  

Muntlig orientering. Emneansvarlige konkluderte at det ikke er mulig å dele pensum for de to 
eksamnene i fordypningene: hjemmeeksamen på høstsemesteret og skriftlig eksamen på 
vårsemestreret. Grunnen til det er at innholdet er gjennomgående, og det blir ikke riktig å dele opp 
i to vurderinger. 
 
 Vedtak 

Programrådet er orientert om møte 7.9.2016, og at det ikke er mulig å dele pensum for 
de to eksamene: hjemmeeksamen på høstsemesteret og skriftlig eksamen på 
vårsemesteret.  
 

 

 

 

 

 

 

Orienteringssak 
Til: Programråd – Spesialpedagogikk 
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Møtedato: 4.10.2016 
Arkivref: 2016/4100 
 

PR-SP 21/16 Studiebarometer 2016 
 
Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske 
høyskoler og universiteter. Data i Studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, 
som sendes ut til ca. 60 000 studenter hver høst. Studiebarometeret er initiert av 
Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT. 
 
Studenter kommer til å få invitasjoner om å svare på Studiebarometer 2016 i perioden av 11. 
oktober – 7. november. Studieseksjonen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet (UV-
fakultetet) har bedt Institutt for spesialpedagogikk (ISP) gjennomføre tiltak for å øke 
svarprosenten. Dette er spesielt viktig i år, for å få mer pålitelige resultater, fordi rapporteringen 
fra Universitetet i Oslo skal i større grad baseres på tallene fra Studiebarometeret.  
 
NOKUT har informert at ved for lave svarprosent blir besvarelsene slått sammen med resultatene 
fra året før, for å kunne analysere data. Dette er uheldig fra et metodologisk perspektiv, og det 
tyder på at en del av de metodologiske utfordringene med en slik undersøkelse ikke tas alvorlig. 
Bekymring om disse metodologiske utfordringene har blitt diskutert i Studieutvalget, og flere fora, 
og blir videreformidlet til UiO sentralt og NOKUT av Studieseksjonen. Hvis vi retter oss etter 
svarprosenten på ISP fra de siste årene, ser det ikke ut som svarprosenten blir et problem på ISP.  
 
Det er utarbeidet et utkast til kommunikasjonsplan om Studiebarometer 2016 sentralt på UiO: 
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/uv/studieledermoter/2016/utkast-
kommunikasjonsplan.docx  Studieseksjonen er ansvarlig for å koordinere denne informasjonen på 
UV-fakultetet. Et av tiltakene som Fakultetet har foreslått for å øke svarprosenten, er å booke PC-
rom og tilby lett mat/drikke for de som besvarer Studiebarometeret på PC-rommet. 
Studieseksjonen skal i tillegg trykke informasjonsbrosjyrer og gjennomføre de øvrige punktene i 
kommunikasjonsplanen. Studieseksjonen sender også informasjon til de vitenskapelige ansatte, 
slik at de kan reklamere for Studiebarometer. Instituttene bes finne passende tidspunkter for å 
informere om Studiebarometeret på undervisningen. 
 

Vedtak 
Programrådet tar orienteringen til etterretning. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Orienteringssak 
Til: Programråd – Spesialpedagogikk 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/uv/studieledermoter/2016/utkast-kommunikasjonsplan.docx
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/uv/studieledermoter/2016/utkast-kommunikasjonsplan.docx
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Møtedato: 4.10.2016 
Arkivref: 2016/4100 
 

PR-SP 22/16 Orientering om evaluering av sensormøter på 

bachelor 

Programrådet er orientert om de viktigste punktene i evalueringen: a) Delte meninger om bruk av 
sensorveieldning, b) stort sett alle er positive til skyggesensur, c) det anbefales at ordinære sensorer 
deltar i større grad ved klagesensur, dersom de ikke har sensurert oppgaven til klageren. 
 
 Vedtak 
 Programrådet tar orienteringen til etterretning. 
 

 

Diskusjonssak 
Til: Programråd – Spesialpedagogikk 
Møtedato: 4.10.2016 
Arkivref: 2016/4100 
 

PR-SP 23/16 Kvalitetssikring av studier – sensorveieledning og 
begrunnelser 
 
I følge PR-SP 14/16 skal Programrådet arbeide med maler for sensorveiledninger og begrunnelser. 
 
Sensorveiledninger 
Maler for sensorveiledninger og begrunnelser er verken normert i «Lov om universiteter og 
høyskoler» (UHL) eller i «Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo» (FSE-UiO). 
Sensorveiledninger er heller ikke omtalt eksplisitt i de respektive lovene og forskriftene (UHK eller 
FSE-UiO). UHL nevner «retningslinjer for bedømmelse», men utover det spesifiseres det ikke noe 
om formatet til disse retningslinjene. Det er også tydelig at loven åpner for at disse retningslinjene 
kan være muntlige eller skriftlige. En mulig tolkning av fraværet av begrepet «sensorveiledning» i 
UHL og FSE-UiO er at emnebeskrivelser (§ 3.4 i FSE-UiO) skal være så detaljerte som mulig, slik at 
en mer detaljert sensorveiledning blir overflødig.  
 
Sensorveiledninger er altså ikke et formelt krav på UiO og det er heller ikke opplagt hva en 
sensorveiledning er. Sensorveiledninger kan omfatte alt fra overordnete beskrivelser av hva som 
forventes ev eksamensbesvarelsene i de ulike emner til konkrete og spesifikke operasjonaliseringer 
av den enkelte eksamensoppgave. En sensorveiledning kan også inneholde oppgavetekniske 
aspekter ved en eksamensoppgave.  
 
Ved Institutt for spesialpedagogikk har vi benyttet sensorveiledninger knyttet til den enkelte 
spesifikke eksamen i lengre tid. Det har vært opp til emneansvarlig å utarbeide sensorveiledninger 
for den enkelte eksamensoppgave. Dette har medført at sensorveiledningene er ulike når det gjelder 
presisjonsnivå og bruksmåte. Noen sensorveiledninger er detaljerte og gir relativt klare føringer for 
hva som bør vektlegges i besvarelsene, andre er mer generelle. Argumentet for de konkrete og presise 

https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/forskrift-studier-eksamener/#toc14
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sensorveiledningene er at sensorenes vurderinger da blir harmonisert og at vurderingsarbeidet 
dermed blir forutsigbart og mer rettferdig. Det subjektive aspektet blir dermed nedtonet. Et 
argument for de mer generelle sensorveiledningene har vært at fagets egenart vanskeliggjør konkrete 
anvisninger for hva som forventes av besvarelser. Se vedlegg for eksempler på tre ulike 
sensorveiledninger. 
 
Som et ledd i kvalitetssikring av vurderingsarbeidet ved ISP, er det ønskelig å standardisere 
sensorveiledninger. Spørsmålet er hvordan og på hvilken måte dette kan gjøres og tas i bruk. En 
mulighet er at det lages en mal for sensorveiledninger med anledning for tilpasning til ulike emner. 
En annen mulighet er at det utarbeides mer generelle sensorveiledninger for de enkelte emnene. 
Disse kan da legges i emnebeskrivelsene under punkt 8 i UiO’s Mal for emnebeskrivelse. En 
kombinasjon av dette er også mulig.  
 
I følge Forvaltningsloven § 17 og § 18 skal alle involverte parter i en forvaltningssak (som vurdering 
av akademiske prestasjoner) være kjent med/ha innsyn i relevante dokumenter som har betydning 
for saken. I følge UHL § 5-3 (3) skal skriftlige retningslinjer for bedømmelse være tilgjengelige for 
kandidatene etter at karakter er fastsatt. En spesifikk sensorveiledning er et eksempel på et relevant 
dokument som studentene har rett til innsyn i. Vanlig praksis ved ISP i dag er at studentene får 
tilsendt den aktuelle sensorveiledning når de ber om det. Dersom det i tillegg legges inn overordnede 
sensorveiledninger i emnebeskrivelsene, vil forventningene til hva som kreves av en 
eksamensbesvarelse være ytterligere synliggjort.  
  
Karakterbegrunnelser 
Hjemmel for å be om begrunnelse og rutinene for å gjøre dette defineres i UHL, men denne loven 
definerer ikke hva som menes med «begrunnelse». Dette gjøres i Forvaltningslovens § 25 
(begrunnelsens innhold). I følge denne paragrafen, skal begrunnelsen vise til  
 

«de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er 
nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi 
innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. 
 
I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de 
faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er 
en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til 
parten vedlegges kopi av framstillingen. 
 
De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør 
nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til 
retningslinjene være tilstrekkelig.» 

 

Denne definisjonen er veldig generell i studieadministrativ sammenheng, og det fører til at det er 
stor variasjon i formatet på karakterbegrunnelser. Studentene kan få begrunnelser muntlig eller 
skriftlig. Enkelte sensorer begrenser seg til å gjengi kriteriene i karakterskalaen, mens andre gir 
utdypende forklaringer basert på eksamensoppgave, emnebeskrivelse, sensorveiledning, studentens 
prestasjon og karakterskalaen. Dette kan variere også avhengig av resultatet til studenten.   
 
Spørsmålet i denne sammenheng er om det er ønskelig å standardisere formatet på 
karakterbegrunnelsene som et ledd i å kvalitetssikre evalueringsarbeidet ved ISP. Det er også behov 
for anbefalinger til hvordan dette kan gjøres, det vil si hvordan en slik prosess kan foregå. 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/uv/emner/emnemal-14.pdf
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Momenter fra diskusjonen 
 
Det er vanskelig å vurdere hvor detaljert en sensorveiledning skal være. For generelle 
sensorveiledninger vil kunne medføre sprik i tolkninger og dermed ulik sensur. Dette er uheldig. 
Detaljerte sensorveiledninger kan også være problematisk. For eksempel vil en kreativ, avansert 
besvarelse kunne falle utenfor det som da er nedfelt i sensorveiledningen og av den grunn bli for 
strengt vurdert. Dette er også uheldig.  
 
En av de vedlagte sensorveiledningene (SPED2020) inneholder (i) kriterier for hva som forventes av 
besvarelsene, (ii) beskrivelse av karakterskalaen og (iii) et skjema relatert til eksamensoppgaven til 
bruk i sensuren. Noen mener denne sensorveiledningen har et passe konkretiseringsnivå og at det 
bør lages kriterier for sensorveiledninger i tråd med dette ved instituttet. Andre mener det kan være 
problematisk å ha dette konkretiseringsnivået som en standard, at det ikke passer for alle emner.     
 
Det er ingen tvil om at det skal være en klar sammenheng mellom emnebeskrivelse, pensum, 
eksamensoppgave, sensorveiledning og begrunnelse. Det også er viktig at studentene vet hvordan 
eksamensbesvarelsene vurderes, og hva en sensorveiledning innebærer. Sensorveiledningen kan 
offentliggjøres etter at karakteren er kjent. 
 
Det fremkom et forslag om å utarbeide en mer overordnet sensorveiledning. En mulighet er å utdype 
og spesifisere den eksisterende karakterskalaen og la den fungere som sensorveiledning. En slik 
overordnet sensorveiledning må imidlertid ikke utelukke konkrete sensorveiledninger for hver 
enkelt eksamen. 
 
Det kan være hensiktsmessig at det nedsettes et utvalg som lager forslag til generelle kriterier for 
sensorveiledninger på et overordnet nivå. De kan blant annet inneholde: 
 

- Spesifisering og utdyping av karakterskalaen 
- Krav om at det henvises til pensum 

 
I tillegg bør det utarbeides kriterier for spesifikke sensorveiledninger. Knyttet til den enkelte 
eksamen. 
 
Det er også viktig med kvalitativt gode karakterbegrunnelser. Det bør defineres noen kriterier for 
utforming av begrunnelsene. 
 

Vedtak 
Programrådet anbefaler at det nedsettes et utvalg som skal utarbeide kriterier for 
sensorveiledninger og begrunnelser.  
 
 

 

 
Vedlegg 

 Sensorveiledning – eksamen i SPED2020 vår 2016 

 Sensorveiledning og eksamen SPED3000 
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 Sensorveiledning og eksamensoppgave SPED 1010 juni 2016 
 

Oslo 8.11.2016 

 

Liv Heidi Mjelve       
Faglig studieleder      Alberto Valiente Thoresen  
        Administrativ studieleder 
 


