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Referat fra 8. november 2016 ble godkjent på sirkulasjon 16. november 2016. 

Sakslisten ble godkjent uten endringer. 
 
Orienteringssaker: 

 PR-SP 01/17 Saker godkjent av STUV/dekanen siden forrige møte 
Vedtak 
Programrådet tar orienteringen til etterretning. 

 PR-SP 02/17 Orientering om innføring av digital eksamen på ISP 
                          Vedtak 

  Programrådet tar orienteringen til etterretning. 

Beslutningssaker: 

 PR-SP 03/17 Kvalitetssikring av studier – Kriterier for sensorveilednigner og 
begrunnelser 
  Vedtak 

Programrådet anbefaler at de foreslåtte kriteriene for sensorveiledninger og 
begrunnelser tas i bruk på alle emner på ISP. Behovet for økte ressurser for å 
utføre arbeidet må også vurderes. 

 PR-SP 04/17 Ny emnebeskrivelse SPED4010 – Vitenskapsteori, 
forskningsmetode og statistikk /  Theory of Science, Research Methods and 
Statistics 
  Vedtak 

Programrådet tar emnebeskrivelsen til etterretning. Denne emnebeskrivelsen sees i 

sammenheng med øvrige emnebeskrivelser i ny studieportefølje og ferdigstilles når 

alle emnene kan sees under ett.  

 PR-SP  05/17 Ny emnebeskrivelse og navnebytte SPED4100 - Audiopedagogikk 
- Hørsel, språk og kommunikasjon 

  Vedtak 
Programrådet anbefaler at vedlagt emnebeskrivelse vedtas. Saken om navnebytte 

må sees i sammenheng med navnet til de andre fordypningene og behandles på et 

senere programmøte. 
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 PR-SP 06/17 Nytt emne.  SPED1200 Spesialpedagogisk forskningsmetode og 
forskningsbasert praksis 

  Vedtak 
Programrådet tar emnebeskrivelsen til etterretning. Emnet i denne saken sees i 

sammenheng med øvrige emner og ferdigstilles i lys av senere relevante forslag til 

emnebeskrivelser. 

 PR-SP 07/17  Fordeling av sensur – masteroppgave våren 2017 
  Vedtak 

Programrådet støtter forslaget om at alle vitenskapelige får et minst antall 
masteroppgaver til vurdering. 

 PR-SP 08/17 Møtekalender vår 2017 
  Vedtak 

Neste programrådsmøtet blir 29. mars. Det settes av tid fra kl. 0900 – 1600. 
Utvalgene som jobber med emnebeskrivelser som skal behandles på dette møtet bes 
levere utkast til emnebeskrivelse i god tid og før 15. mars. 

 
 
Liv Heidi Mjelve      
faglig studieleder      Alberto Valiente Thoresen  
        administrativ studieleder 
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Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

 

 

Dato: 12.01.2017 

 Saksnr..: 2017/720 ALBERTOV 

PR-SP 03/17 Kvalitetssikring av studier – Kriterier for sensorveiledninger og 

begrunnelser 

Bakgrunn 

I Programrådsmøte 4.okt. 2016 ble kvalitetssikring av studier igjen diskutert (ref. PR-SP 23/16, 

2016/4100-5).  Saken dreide seg om hvorvidt det bør lages kriterier for sensorveiledninger og 

begrunnelser som skal gjelde for instituttet. På møtet ble det konkludert med følgende: 

«Programrådet anbefaler at det nedsettes et utvalg som skal utarbeide kriterier for 

sensorveiledninger og begrunnelser.» 

 

I oktober 2016 ble det nedsatt et utvalg bestående av Professor Sven Nilsen, Førsteamanuensis 

Hanne Marie Høybråten Sigstad og studentrepresentant Grethe Johanne Aase. 10. januar 2017 

oversendte utvalget et forslag til kriterier for sensorveiledninger mv. som omhandler: 

- Generelle retningslinjer for utforming av eksamensbesvarelser 

- Generelle retningslinjer for vurdering av eksamensbesvarelser 

- Kriterier for emnespesifikke sensorveiledninger 

- Begrunnelse for karakter 

 

Utvalget understreker at retningslinjene som fastsettes må vurderes i sammenheng med 

ressursmessige forutsetninger og behov for å kunne praktisere retningslinjene. 

Programrådet bes om å ta stilling til de vedlagte kriteriene fra utvalget. 

Momenter fra diskusjonen 

 Utvalget har lagt vekt på at det skal være en logisk sammenheng i alle ledd fra 
eksamensoppgavens utforming til sensur og karaktergivning.  

 Forutsetningen for disse kriteriene er oppdaterte emnebeskrivelser.  

 Det er foreslått kriterier for både generelle og emnespesifikke sensorveiledninger.  

 Det er viktig at sensor tar hensyn til studienivået til studentene (dvs. om eksamen gjelder 
bachelor eller masternivå). 

 Kriteriene skal bidra til en harmonisering av sensorveiledninger, sensur og hvordan 
begrunnelser utformes.  
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 Det er viktig at instituttet også vurderer ressurssituasjonen, dersom de foreslåtte kriteriene 
innføres. 

 Dersom ledelsen vurderer at det ikke er ressurser til å innføre kriterier for 
sensorveiledninger og begrunnelser, ønsker programrådet at saken kommer tilbake til 
programrådet, for å avgjøre hvordan det skal håndteres. 

 

Vedtak 
Programrådet anbefaler at de foreslåtte kriteriene for sensorveiledninger og begrunnelser tas i 
bruk på alle emner på ISP. Behovet for økte ressurser for å utføre arbeidet må også vurderes. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Liv Heidi Mjelve  

Faglig studieleder 

Alberto Valiente Thoresen 

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

 

Vedlegg 

 Utkast til kriterier for sensorveiledninger og begrunnelser 

 

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

  

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


 5 

 

Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

Dato: 12.01.2017 

 Saksnr..: 2016/9072 ALBERTOV 

PR-SP 04/17 Ny emnebeskriveslse SPED4010 - Vitenskapsteori, forskningsmetode og 

statistikk 

Bakgrunn 

Institutt for spesialpedagogikk oversendte Studieseksjonen ved Det utdanningsvitenskapelige 
fakultetet (UV-Fakultetet) forslag til ny emnestruktur i master i spesialpedagogikk 26.8.2016 
(2014/13195-8). Studieutvalget behandlet saken i STUV sak 25 av 19.9.2016 (2014/13195-9), som 
«anbefaler at de foreslåtte endringene i emnestrukturen for masterprogrammet i spesialpedagogikk 
vedtas fra og med høstsemesteret 2017.» Som et ledd i denne prosessen, kan programrådet begynne 
å sende forslag til emnebeskrivelser, slik at UV-fakultetet kan vedta disse, før informasjonen om de 
nye emnene publiseres på nett.  Når det gjelder SPED4010, gjelder strukturendringene for kullet 
som tas opp til Masterprogrammet i spesialpedagogikk fra og med høsten 2017. Men endringene som 
foreslås i emnebeskrivelsen er ikke så omfattende, og det er ikke noe i veien for at de begynner å 
gjelde allerede fra og med høsten 2017. Det vil si for studentene som ble tatt opp høsten 2016. 
 
Den nye emnebeskrivelsen med de foreslåtte endringene er vedlagt. Det legges også ved gjeldende 
emnebeskrivelse. Merk at det er gjort endringer i formatet til emnebeskrivelsen, noe som gjelder for 
hele UiO. Årsaken til endringene i formatet er et ønske om å samkjøre emnebeskrivelser med 
emnesider som publiseres på nett. 
 
Momenter fra diskusjonen 

 Utvalget som foreslår endringene har tatt hensyn til emneevalueringene, og oppfatter at 

emnet fungerer bra og at det er en god gjennomstrømning. Derfor er det ikke gjort 

omfattende endringer, men kun justeringer som adresserer forbedringspunkter som 

evalueringene har påpekt.  

 Uavhengig av denne saken har emneansvarlig innført kursing og møter mellom MOS-

gruppeledere, noe som kommer til å bidra til å samkjøre tilbudet på de ulike gruppene. 

MOS-gruppene kommer også til å starte tidligere i semesteret og strekke seg over flere uker. 

 Det er positivt at det er et ønske om å korte ned eksamen.  

 Programrådet er generelt positivt innstilt til utkastet som foreligger, og til de foreslåtte 

endringene.  

Vedtak 

Programrådet tar emnebeskrivelsen til etterretning. Denne emnebeskrivelsen sees i sammenheng 
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med øvrige emnebeskrivelser i ny studieportefølje og ferdigstilles når alle emnene kan sees under 

ett.  

 

 

Med hilsen 

 

Liv Heidi Mjelve 

Faglig studieleder 

Alberto Valiente Thoresen 

Administrativ studieleder 

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

 

Vedlegg 

 Utkast til ny emnebeskrivelse SPED4010 – Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk 

 Gjeldende emnebeskrivelse SPED4010 – Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk 

 

Saksbehandler: 

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

 

 

 

Dato: 12.01.2017 

 Saksnr..: 2016/9253 ALBERTOV 

PR-SP 05/17 - Ny emnebeskrivelse og navnebytte SPED4100 - Audiopedagogikk - 

Hørsel, språk og kommunikasjon 

Saken ble først tatt opp i programrådet som «PR-SP 27-16 Navnebytte for fordypning i 

Audiopedagogikk – Masterprogrammet i spesialpedagogikk» (arkivref. 2016/9253–2). Ny 

emnebeskrivelse og navnebytte ble behandlet i samme sak. 

I følge momentene fra diskusjonen var det problematisk å ta stilling til navneendring på daværende 

tidspunkt av ulike grunner. Det ble hevdet at (a) gjeldende navn for emnet synes å være dekkende, 

(b) navnene på fordypningene må sees i sammenheng og (c) det er ønskelig å undersøke 

fagmiljøets synspunkter på et navnebytte før det tas stilling til spørsmålet. Det ble ikke eksplisitt 

tatt stilling til endringen i emnebeskrivelsen på møtet. Konklusjonen på møtet var å utsette saken 

og behandle den på neste programrådsmøte.  

På det kommende møtet (24. jan. - 2017) er det ønskelig at Programrådet tar stilling til begge 

spørsmålene, hver for seg. For det første er det et ønske fra det audiopedagogiske fagmiljøet på 

instituttet å justere emnebeskrivelsen (se vedlegg). Videre foreslås det å endre navn på 

fordypningen til Hørsel, kognisjon og språk (se saksfremlegg til PR-SP 27-16 av 16. nov. -2016).   

Momenter fra diskusjonen 

 Programrådet er positive til å endre emnebeskrivelsen i tråd med det foreliggende forslaget.  

 Navneendringen er en annen sak. Navnet på dette emnet bør sees i sammenheng med 

navnene på de andre fordypningene. Programrådet ønsker å behandle navnebytte i en 

større sammenheng og ønsker å utsette dette spørsmålet. 

Vedtak 

Programrådet anbefaler at vedlagt emnebeskrivelse vedtas. Saken om navnebytte må sees i 

sammenheng med navnet til de andre fordypningene og behandles på et senere programmøte. 

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. 

 

Vedlegg 

Utkast til ny emnebeskrivelse – SPED4100 – Hørsel, språk og kommunikasjon 

 

 

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

 

 

 

Dato: 13.01.2017 

 Saksnr..: 2017/782 ALBERTOV 

PR-SP 06/17 Nytt emne. SPED1200 Spesialpedagogisk forskningsmetode og 

forskningsbasert praksis 

Institutt for spesialpedagogikk oversendte Studieseksjonen ved Det utdanningsvitenskapelige 

fakultetet (UV-Fakultetet) forslag til ny emnestruktur i bachelor i spesialpedagogikk 26.8.2016 

(2016/15400-3). Studieutvalget behandlet saken i STUV sak 23 av 19.9.2016 (2014/13195-9), som 

«anbefaler at de foreslåtte endringene i emnestrukturen for bachelorprogrammet i 

spesialpedagogikk vedtas fra og med høstsemesteret 2017.» Som et ledd i denne prosessen, kan 

programrådet begynne å sende forslag til emnebeskrivelser, slik at UV-fakultetet kan vedta disse, 

før informasjonen om de nye emnene publiseres på nett.   

Forslag til emnebeskrivelse for emnet «SPED1200 Spesialpedagogisk forskningsmetode og 

forskningsbasert praksis» ligger vedlagt. 

Momenter fra diskusjonen 

 Emnet kan utformes som et kunnskapsbasert og/eller et ferdighetsbasert emne. Det kan se 

ut som dette emnet i større grad er kunnskapsbasert, til tross for at tittelen på emnet er 

«Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis».  

 Det kom fram et ønske om at blant annet temaer som observasjon og kartlegging bør 

berøres i dette emne fordi det er av betydning at studentene får skolering i dette før praksis-

periodene. Andre fremhevet at disse temaene kan behandles i andre emner. 

 Det er viktig å ivareta helheten i emnene for å sikre sammenheng, progresjon og hindre 

overlapping av temaer. Det har vært en utfordring at det ikke har vært tilstrekkelig 

kommunikasjon mellom gruppene som jobber med de andre emnene. For å ivareta denne 

helheten, er det ønskelig å se alle emnebeskrivelsene under ett og ferdigstille dem samtidig. 

Vedtak 

Programrådet tar emnebeskrivelsen til etterretning. Emnet i denne saken sees i sammenheng 

med øvrige emner og ferdigstilles i lys av senere relevante forslag til emnebeskrivelser. 
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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 

 


