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Referat - Programrådsmøte – 18.9.2018. Tid: kl 1415. Sted: rom 489 HES 

Til stede: Representanter for bachelorprogrammet: Imac Maria Zambrana, Riika-Maja 

Mononen. Representanter for masterprogrammet: Geir Nyborg, Åste Mjelve Hagen 

Studentrepresentanter: Isabelle Urdalen og Maria Torp Forfall: Koordinator bachelor, 

master, metode og rådgivning: Christian Brandmo. 

Referat fra 8.5.2018 ble godkjent på sirkulasjon og er vedlagt. 

Orienteringssaker: 

PR-SP 17/18 Saker godkjent av STUV/dekan  

Vedtak 

Programrådet tar orienteringen til etterretning 

PR-SP 18/18 Endringer i Lov om universiteter og høyskoler og Forskrift om studier 

og eksamener ved Universitetet i Oslo 

Vedtak 

Programrådet tar orienteringen til etterretning 

Diskusjonssaker:  

PR-SP 19/18 Oppsummeringsrapporter fra programrepresentanter i programrådet – 

Studieåret Høst 2017 – Vår 2018 

Muntlige rapporter fra programrepresentanter 

Vedtak 

Representantene for masterprogrammet presenterte først, og det var ikke tid til presentasjonen 

fra bachelorprogrammet. Programrådet tar rapportene til masterprogrammet til etterretning. 

Rapportene til bachelorprogrammet utsettes til neste møte, 27. november 2018. 

PR-SP 20-18 Programplan for Årsenhet i lærevansker og særskilte behov i et system 

og individperspektiv 

Vedtak 

Faglig studieleder får mandat til å utarbeide forslag til emner, som skal vedtas på neste møte 27. 

november 2018. 
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Med hilsen 

 

Melanie Kirmess 

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  
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Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

 

 

Dato: 18.9.2018 

 Saksnr..: 2018/524 ALBERTOV 

PR-SP 17/18 Saker godkjent av STUV/dekan siden forrige møte 

 

 Vedtak -oppdatering av emnebeskrivelse – SPED4001/4001D/4002 (dekan) 

De foreslåtte endringene vedtas med virkning fra og med høstsemesteret 2018.  

 

Endringene: 

Praksis: Man har tatt bort formuleringen om at praksis skal foregå ved PP-tjenesten. Dette fordi 

man ikke klarte å få nok praksisplasser ved pp-tjenesten. 

Forelesninger: Forelesningene skal ikke være obligatoriske. 

Obligatoriske aktiviteter: Beskrivelsen av de obligatoriske aktivitetene er gjort mer generelle. 

Antallet obligatoriske aktiviteter er det samme. Det er også blitt noen språklige endringer på 

teksten om eksamener. 

Språklige endringer: Det er gjort en del språklige endringer, lagt inn nye kunnskapsmål, nye 

ferdighetsmål og revidering av generell kompetanse. 

 Vedtak Ny emnebeskrivelse – SPED4010 (dekan) 

De foreslåtte endringene vedtas med virkning fra og med høstsemesteret 2018. Dessuten er det 

godkjent endringer i organiseringen av emnet. 

Endringene: 

1. Endringene i emnebeskrivelsen består hovedsakelig av språklige presiseringer i 

læringsmålene, obligatoriske komponenter og eksamensformer. 

2. Forskyve emneavslutningen fra ultimo november til medio desember. 

3. Omorganisere seminarundervisningen slik at oppgaveforberedende seminar gis et utvidet 

faglig innhold og flere undervisningstimer. Dette innebærer at seminargruppene gjøres større. 

4. Tydeliggjøre emnets metodefokus. 
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 Vedtak – Opprettelse av emnet SNE4231 

Emnet SNE4231 vedtas opprettet fra og med høsten 2018. Dette emnet er i grunn det samme som 

SNE4230, men emnet har byttet semester i utdanningsplanen, og derfor valgte fakultetet å 

opprette en ny emnekode, for å unngå at dette skaper problemer i utdanningsplanene til 

studenter som ikke har fullført studieprogrammet etter gammel organiseringsmodell. 

Vedtak 

Programrådet tar orienteringen til etterretning. 

 

Med hilsen 

 

Melanie Kirmess 

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 
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Til: Programrådet i spesialpedagogikk 

 

 

 

Dato: 18.9.2018 

 Saksnr..: 2018/524 ALBERTOV 

PR-SP 18/18 Endringer i Lov om universiteter og høyskoler og Forskrift om studier 

og eksamener ved Universitetet i Oslo 

Bakgrunn 

Universitets- og høyskoleloven ble endret med virkning fra og med 1. juli 2018. Endringene tok 

utgangspunkt i forslag behandlet i Stortinget våren 2018 som var på høring ved høyere 

utdanningsinstitusjoner i 2017. Endringene er tilgjengelige her: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-15-43  

Avdeling for fagstøtte har trukket fram punktene som gjelder tema på eksamensfeltet i vedlagt 

dokument, sendt til alle avdelinger 29. juni 2018. 

Disse punktene og konsekvensene for Institutt for spesialpedagogikk (ISP) er følgende:  

 

1) Det innføres skriftlige sensorveiledninger på alle eksamener ved UiO (uavhengig 

av hvem som er sensor). Dette gjelder fra og med høsten 2018.  

 

Konsekvens for ISP: Vi har dette på ISP allerede, men det har blitt praktisert slik at det bare 

utarbeides sensorveiledning i de tilfellene hvor emneansvarlig ikke er sensor. I henhold til 

endringene, må sensorveiledning utarbeides på alle eksamener, også de som sensureres av 

emneansvarlig selv. Dette skal hjelpe studenter å forstå kriteriene som har vært brukt for å 

sette karakter. 

2) Presisering av bestemmelsen om gjennomføring av justerende muntlig 

eksamen, ved endret eksamenskarakter ved klage.  

 

Konsekvens for ISP: Ingen vesentlige konsekvenser, fordi ISP benytter seg normalt ikke av 

muntlige eksamener, bortsett fra årsenheten. Denne årsenheten er under revisjon, og det 

ser ikke ut som ordningen med muntlig eksamen videreføres. Derfor er konsekvensene 

aktuelle bare fram til vår 2019, og dersom det kommer klager i gjeldende emne. 

3) Åpning for at institusjonen (ikke den enkelte sensor) kan avgjøre om 

begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. Dette håndteres av fakultetene evt. 

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-15-43
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instituttene.  

 

Konsekvens for ISP: På ISP er det innført kriterier for skriftlig begrunnelse fra og med 

høsten 2017. Men disse kriteriene kunne ikke være annet enn en anbefaling, fordi det var 

opp til sensor å bestemme hvordan begrunnelsen skulle gis. Men fra og med høsten 2018, 

som en konsekvens av lovendringen, kan universitetet bestemme hvordan begrunnelsen 

skal gis. Det finnes ikke nærmere bestemmelser på fakultetsnivå. Det er opp til instituttet å 

bestemme om det skal være et krav at alle begrunnelser gis skriftlig. Hvis dette innføres, har 

dette ikke store konsekvenser, fordi i praksis gis alle begrunnelser skriftlig og iht. til de 

vedtatte kriteriene.  

4) Ny prosedyre ved vesentlig karakteravvik mellom ordinær sensur og 

klagesensur. Dette innføres fra og med høsten 2018. Når avvik mellom sensur og 

klagesensur er 2 eller flere karakterer, skal det gjennomføres en ny og avgjørende 

vurdering.  

 

Konsekvens for ISP: Vi må bruke flere ressurser på sensur i de få tilfellene. Det står ikke noe 

mer i loven om den avgjørende sensuren, f.eks. om den skal være en del av klagesensuren 

(det vil si at klagen ikke anses som behandlet fram til avgjørende sensur er gjennomført), 

eller om det skal være en ny vurdering av eksamen. Hvis det dreier seg om en ny vurdering, 

som ikke gjøres som en del av klagebehandlingen, er det et spørsmål om denne sensurering 

skal være blind eller ikke. Disse spørsmål er sendt til Studieseksjonen, som ber om en rask 

avklaring fra Avdeling for fagstøtte. 

5) Presisering at det er individuell klagerett også ved gruppeeksamen.  

 

Konsekvens for ISP: Ingen, med tanke på at gruppeeksamen på masteroppgaven fjernes fra 

og med høsten 2018 

Vedtak 

Programrådet tar orienteringen til etterretning. 

 

Med hilsen 

 

Melanie Kirmess 

Faglig studieleder 

Alberto Valiente Thoresen 

Administrativ studieleder 

 

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

Endringer i universitets- og høyskoleloven som gjelder eksamen – AF UiO 

 

 

Saksbehandler: 

Alberto Valiente Thoresen 

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

 

 

 

Dato: 18.9.2018 

 Saksnr..: 2018/523 ALBERTOV 

PR-SP 19/18 Oppsummeringsrapporter fra programrepresentanter i programrådet – 

Studieåret Høst 2017 – Vår 2018 

Bakgrunn 

I følge kvalitetssikringssystemet til Institutt for spesialpedagogikk (ISP), skal det gjennomføres en 

årlig programevaluering, basert på deltakerevaluering, studentmottak, oppsummering av 

gjennomføringsdata og en samlet vurdering. Programevalueringen skal være grunnlag for 

instituttets årsrapport til fakultetet. 

Som et ledd i denne rapporteringsprosessen, presenterer programrepresentanter en 

oppsummering av emneevalueringene som er gjennomført i løpet av studieåret. Emneansvarlig 

gjennomfører denne evalueringen og rapporterer til representantene i programrådet. 

Momenter fra diskusjonen 

Vedrørende emnene SPED4001 og SPED4002: SPED4001/2: Emnene er ikke tatt med i 

rapporteringen. Det har vært en overgangsperiode, og emneansvarlig har ikke vært med forrige 

studieår. Det foreligger deltakerevalueringer, og faglig studieleder kan innhente informasjonen fra 

tidligere emneansvarlige, når programevalueringen gjennomføres. 

SPED4200: Evalueringene leveres i etterkant av møtet. 

Master:  

Det som har fungert bra: 

 SPED4100: Intern praksis og forelesninger.  

 SPED4300: God informasjon ved sudiestart, underveis og på nettet. Relevante 

forelesninger med bra struktur. Relevant pensum. Bra PBL med faglige relevante case.  

 SPED4600: God informasjon ved studiestart, underveis, på nett og PBL/praksis. Gode 

forelesninger. Meget bra PBL, med hensyn til faglig relevans, kritisk drøfting, egeninnsats, 

sammenheng teori/praksis, arbeidsprosess og veileders rolle. Meget bra 

kartleggingsseminar. Svært bra praksis. Meget bra pensum. Studentene er fornøyd. 

Studentene er imponert over tyngden og kvaliteten i studiet. 
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 SPED4400: Det er innført endringer som har forbedret strukturen i emnet. Det er mindre 

pensum, for å gjøre det mer fokusert og med bedre sammenheng til temaene. Antall 

forelesningene har blitt redusert, med forelesere som har større forståelse for innholdet i 

emnet. Det er innført hjemmelekser i Canvas. Studentene får tilbakemelding der. Eksamen 

er endret, og den sensureres av forelesere. Prosjektarbeidet er endret, for å gi studentene 

muligheten til å lære om evidensbasert læring. 

 SPED4010: Studentene er engasjerte og var læringsvillige. Kjernen i mye av metodestoffet 

formidles godt. 

 SPED4090: Avviklet fra høst 2018. Ingen undervisning. Kun innlevering av masteroppgave. 

Digitalisering har ført til en effektivisering. Sensuren er tilgjengelig tidligere enn før, og 

stort sett innen fristen. Studentene har ikke hatt noen problemer med digitaliseringen. 

Sensorfordelingsrutinene har også blitt forbedret, med tanke på optimalisering av 

tilgjengelige ressurser. Hvem som ender opp med sensor i kommisjon blir ikke vilkårlig, 

men følger fordelingsløsningen som oppnår på best mulig måte: vurderingene til 

fordypningsansvarlige, faglig studieleder, instituttleder, i henhold til temaene til oppgavene 

og tilgjengelige ressurser. 

Det som har fungert dårlig:  

 SPED4100: Ekstern praksis. Utilstrekkelige interne ressurser. 

 SPED4300: Flere etterspør mer pensum og litteratur om barnehage. Det kommer flere med 

bakgrunn i barnehagen. Arbeid med prosjekt. Tett opp mot eksamen. Lite tid til å jobbe 

med dette prosjektet. 

 SPED4600: Få timer avsatt til gruppearbeid i PBL. Kartleggingsseminarene er bra, men 

studentene ønsker fordypning i enda flere kartleggingsinstrumenter. Tidsrammen er ikke 

tilstrekkelig for mer utdypende kunnskap i kartleggingsseminaret. 

 SPED4400: Rapporten nevner at emnet var lite strukturert, for stort, og manglet 

sammenheng (mellom innhold, eksamensform, osv.) tidligere. Det er gjort en rekke tiltak 

for å adressere dette. Det er imidlertid uklart om alle problemene med struktur har blitt 

adressert. 

 SPED4010: Overambisiøst emne. Emnet oppfattes som «overfladisk», fordi emnet forsøker 

å dekke for mye i løpet av for kort tid. 

 SPED4090: Felles studentsystem inneholder alvorlige feil som har gitt oss administrative 

utfordringer. Disse problemene er adressert. Noen få sensorer synes fortsatt at 

digitaliseringen er en ulempe, men det er mindretallet og det er færre enn det var i fjor.  

Forslag til tiltak:  



 10 

 

 SPED4100: Emneansvarlige ber om flere ressurser. De har også sendt inn forslag til 

endring av praksis, men dette kan emneansvarlig gjøre uten at emnebeskrivelsen må 

endres, fordi emnebeskrivelsen gir rom for de foreslåtte endringer. 

 SPED4300: Det ble satt opp en forelesning om psykososiale vansker i barnehagen, for å 

adressere kravene fra studentene. Det arbeides kontinuerlig for å få til bedre sammenheng 

mellom emnebeskrivelse, forelesninger, PBL, arbeidskrav og eksamen. Ingen tiltak som 

innebærer behandling i råd og utvalg. 

 SPED4600: Ønsker lengre innleveringsfrister, flere praksisplasser (særlig i PPT), veiledning 

i gjennomgående tema og at forelesere får bedre tid. Ønsker spesifikk pensum oppgitt før 

forelesning. Innleveringer skal samordnes med SPED4001/4002. Mer informasjon til 

eksterne forelesere. Emneansvarlig ønsker mer timeressurs mht. gruppearbeid. 

 SPED4400: Ønsker flere modulbaserte kurs og flere eksamener. Ønske om at det skal 

innføres tredje kvalifiseringsår for de studentene som går på studieretning 

kartleggingskompetanse.  

 SPED4010: Avgrense læringsmål og pensum. Emneansvarlige foreslår at emnet plasseres i 

1. semester, slik at metodekompetansen kan utvikles tidlig. Emnet bør deles i tre: 

kvantitativ, kvalitativ og prosjektutvikling. Hver del kan løpe utover et semester. 

 SPED4090: Feilen i FS er fikset. Det skal sendes bedre informasjon til studentene. 

Sensorene som opplever vanskeligheter med den digitale løsningen har hele veien fått 

tilbud om midler for å skrive ut tildelte oppgaver. Dette er ikke noe som annonseres for alle, 

men som er tilgjengelig for de som absolutt trenger det. Administrasjonen bistår også med å 

dele masteroppgaver via krypterte e-postmeldinger ved behov. Dette kan vi fortsette med. 

Vedtak 

Representantene for masterprogrammet presenterte først, og det var ikke tid til presentasjonen 

fra bachelorprogrammet. Programrådet tar rapportene til masterprogrammet til etterretning. 

Rapportene til bachelorprogrammet utsettes til neste møte, 27. november 2018. 

 

 

Med hilsen 

 

Melanie Kirmess 

Faglig studieleder 

Alberto Valiente Thoresen 

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

 

 

 

Saksbehandler: 

Alberto Valiente Thoresen 

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

 

 

 

Dato: 18.9.2018 

 Saksnr..: 2010/1261 ALBERTOV 

PR-SP 20/18 Programplan for Årsenhet i lærevansker og særskilte behov i et system 

og individperspektiv 

Bakgrunn 

Fakultetet vedtok en ny programplan for «Årsenhet i lærevansker og særskilte behov i et system- 

og individperspektiv» 8.12.2016, som et ledd i den omfattende revisjonsprosessen av 

studieprogrammene til ISP. En av intensjonene til den nye programplanen var å få «årsenheten» til 

å sammenfalle med den nye programplanen i bachelorprogrammet, fordi årsenheten har alltid hatt 

overlapp med bachelorprogrammet. Men årsenheten overlapper med emnene på siste året i 

bachelorprogrammet, derfor kan ikke disse endringene iverksettes før høsten 2019. Fristen til 

fakultetet for å melde inn endringen og opprette de nye emnene er høsten 2018.  

Siden vedtaket ble gjort, har et utvalg diskutert denne saken, men ikke kommet fram til en 

konklusjon1. Et avgjørende spørsmål er om årsenheten skal overlappe utelukkende med tredje året 

i bachelorprogrammet, eller om årsenheten skal kunne overlappe med emner fra første og andre 

året i bachelorprogrammet. 

Det siste alternativet er foreløpig ikke mulig, fordi det innebærer også endringene i programplanen 

og opptakskravene til masterprogrammet i spesialpedagogikk studieretning testsertifisering. Per 

dags dato spesifiserer programplanen til denne studieretningen følgende: 

«Søkere med bachelorgrad med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk i 

utdanningen må ta Lærevansker og særskilte behov i et system- og 

individperspektiv - påbygningsenhet (årsenhet) eller tilsvarende 60 studiepoeng 

spesialpedagogikk. Opptaksgrunnlaget blir da 30 studiepoeng pedagogikk samt 

60 studiepoeng spesialpedagogikk, til sammen 90 studiepoeng.»2 

Når det står at opptakskravet er «tilsvarende 60 studiepoeng spesialpedagogikk» som 

årsenheten i spesialpedagogikk, innebærer dette at dersom årsenheten består av emner 

                                                           
1 Gruppen kom ikke fram til en konklusjon fordi det var vanskelig å erstatte SPED3002 Bacheloroppgave i årsenheten. 
Det har tidligere ikke vært et eget bacheloroppgaveemne i studieprogrammet, men dette er innført fra og med høsten 
2019 i den nye studiestrukturen. 
2 Det praktiseres et unntak til denne bestemmelsen som omfatter pedagogikkstudenter som tar emnegruppene i 
spesialpedagogikk. 



 13 

 

på 1. og 2. året i bachelorprogrammet, eksempelvis emnene som tilbys som enkeltemne 

eller som en del av emnegrupper, fjerner man i praksis behovet for årsenheten for en 

stor del av de potensielle søkerne til mastergradsprogrammet.  

Programrådet må derfor ta stilling til to alternative scenarioer:  

1) Programplanen til årsenheten gjennomføres som vedtatt i desember 2016, og 

det opprettes 4 emner som overlapper 100 % med siste året i 

bachelorprogrammet. Bacheloroppgaveemnet erstattes med 

semesteroppgaveemne kombinert med seminar. 

2) Den vedtatte programplanen til årsenheten endres, slik at det opprettes emner 

som overlapper med 60 studiepoeng fra bachelorprogrammet, som kan være 

emner fra 1., 2. eller 3. året. Dersom dette blir gjort, må opptakskravene til 

masterprogrammet (studieretning testsertifisering) endres, slik at kravet om 60 

studiepoeng spesialpedagogikk også tillater SPED1000- og SPED2000-emner 

(ikke bare SPED3000-emner). I praksis innebærer dette at studenter kan søke 

om opptak til enkeltemner eller emnegrupper, og på denne måten få 60 

studiepoeng i spesialpedagogikk. Årsenheten blir da overflødig som et eget 

program. Det kan innebære at vi må slutte å tilby årsenheten. Det er i praksis 

også en reduksjon av opptakskravene til mastergradsprogrammet studieretning 

testsertifisering, fordi det kreves da emner fra et lavere nivå. Det er et spørsmål 

om dette kan komme i konflikt med kravene som Pearson setter for sertifisering 

i WISC. 

Momenter fra diskusjonen 

 Det kan være positivt med semesteroppgave, fordi mange studenter som ikke har tatt 

bachelor i spesialpedagogikk, kommer ikke med gode skriveferdigheter. 

 Det er vanskelig for programrådet å ta stilling til dette spørsmålet på nåværende tidspunkt, 

og rådet ber om mer tid til å vurdere alternativene. 

 De nye emnene må være klare i desember, ellers blir det vanskelig å rekke fristen til 

fakultetet for opprettelse av nye emner. Det vil føre til at årsenheten i nåværende form må 

kjøres parallelt med de nye emnene i bachelorgraden, uten overlapp. Dette blir dyrt for 

instituttet, og det er uklart om det er ressurser for å håndtere en slik situasjon. 

Vedtak 

Faglig studieleder får mandat til å utarbeide forslag til emner, som skal vedtas på neste møte 27. 

november 2018.  
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Med hilsen 

 

Melanie Kirmess 

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 

 


