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Dato: 11.05.2021 

 Saksnr..: 2021/632 

Referat fra programrådsmøte – 11.05.2021. Tid: 14:00 – 16:00. 

Sted: Videomøte på Zoom 

 
Tilstede: 

Leder av programråd: Riikka-Maija Mononen  

Representanter for bachelorprogrammet: Imac Maria Zambrana, Christian Brandsmo  

Representanter for masterprogrammet: Åste Mjelve Hagen, Luca Tateo og Kristine 

Stadskleiv (vara/påtroppende programrådsleder). 

Studentrepresentanter: Malin Stilger, Frøya Homlong 

Referent: Siri Høgseth (administrativ studieleder) 

Referat fra møte 9.3.2021 er godkjent på epost. 

 

Orienteringssaker 

PR-SP 11/21 Saker godkjent av STUV/dekan 

Endringer på SPED3001, 3003 og SPED3002, 3004 er godkjent av dekan. 

Tillegg: Etter møtet ble det oppdaget at det ved en inkurie ikke har blitt påført at forslaget til 

endringer i SNE4390 (inkludering av personvernkurs) – behandlet i programrådsmøtet i januar 

2021 - også er blitt godkjent av dekan (februar 2021). 

 

PR-SP 12/21 Aktuelle saker 

 

Undervisning høsten 2021 

Planlegging er godt i gang, mye skjer, mange kurs er ganske klare vedrørende 

undervisningsressurser, noe er fremdeles noe åpent. Forhåpentligvis er vi ferdige i slutten av mai. 

Undervisningen for høsten planlegges å være hybrid, fysisk og digital – avhengig av antall 

studenter som følger kurset. For store kull vil det være mer digitalt, og mer fysisk for mindre 

grupper. Det er ønskelig fra fakultetets side at alle emner tilbyr noe fysisk undervisning. 

Timeplanen vil bli publisert i slutten av mai. Det legges opp til at studenten får informasjon om 

hvordan undervisningen vil bli i forhold til om den blir fysisk/hybrid/digital. 
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Bruk av Læringsassistenter ved ISP 

Vi har tre læringsassistenter på instituttet denne våren som bistår teknisk på forelesningene. 

Denne ordningen vil vi fortsette med til høsten. Fra høsten vil vi også ansette læringsassistenter 

som skal bistå med mer faglig/sosialt. Vi har diskutert forskjellige forslag med Fagutvalget, og 

spurt emneansvarlige om hvilke behov de har for støtte i undervisningen samt om de har noen 

forslag til hvordan bruke læringsassistenter i undervisningen. Når vi vet behov, så vil vi lage en 

kunngjøring for å ansette læringsassistenter. Vi vil komme tilbake til kvalifikasjonskrav etter hvilke 

oppdrag vi tenker læringsassistenter skal utføre. Det som er mest konkret plan rundt til nå er å 

bruke læringsassistenter på første året bachelor.  

 

 

Diskusjonssaker:  

PR-SP 13/21 Søkertall for 2021 

Tatt til etterretning, med noen kommentarer: Ser at det er noen fordypninger som har få søkere, de 

kan dessverre ikke fylles opp med søkere til andre fordypninger – om de ikke har satt opp denne 

fordypningen å andre valg etc. det er uheldig, burde kunne fylle opp med studenter som ikke når 

opp på de meste populære fordypningene (om det er ønskelig fra studentenes side). En bekymring i 

forhold til det varierte opptakskravet, er at det er vanskelig å undervise studenter med så forskjellig 

utgangspunkt. Vi må se nærmere på opptakskravene vedrørende kravet til spesialpedagogikk – for 

eksempel hvor mye barnehagelærere har av spesialpedagogikk i sin utdanning. Og videre bør vi se 

mer på hvorfor det bare er 16% søkere fra vår egen bachelor. Dette skal tas videre av faglig og 

administrativ studieledere.  

 

PR-SP 14/21 Studiekvalitetsrapport for 2020 

Utkastet ble diskutert. Det ble foreslått å legge inn litt informasjon om arbeidet og oppfølgingen av 

sjekklister. Alle emner skal ha en sjekkliste med oversikt over all aktivitet og ressurser tilknyttet 

emnet og som fylles ut av emneansvarlig/emneteam i samarbeid med studiekonsulenten på emnet. 

Det har vært tett oppfølging av sjekklistene dette semesteret, noe som har ført til at planleggingen 

av undervisningen for neste semester er klar tidligere enn før – og at vi har fått på plass navn på 

alle som skal delta i emnet.  

I forbindelse med behandling av rapporten ble det på punktet om Koronasituasjonen diskutert 

hvordan året har vært. Omleggingen til digital undervisning har også gitt mer fleksibilitet og noen 

fordeler for studentene. Særlig ville studentrepresentanten fremheve fordelene med 

undervisningsopptak – og mulighetene til å se opptakene om igjen senere. Og at en løsning med å 

se forelesningsopptak i forkant for så og møtes for å diskutere - for eksempel case – så vil det 
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oppfordre studentene til å være aktive og selvstendige og å bruke hele pensumet. Det vil kunne 

dekke opp for den utfordringen det ellers kan være med at det fulldigitale tilbudet kan gjøre 

studentene mer passive. 

 

 

PR-SP 15/20 Emneevalueringer for emner avsluttet høsten 2020 

Kort orientering og Oppsummering: Hva har gått bra, dårlig, tiltak: 

SPED1100 

Gode score, generelt positive tilbakemeldinger. Noe variasjon med fornøydhet i forhold til hvem 

som foreleste. Studentrepresentantene i møtet har fått tilbakemelding om at noen studenter gikk 

glipp av noen forelesninger i starten da det bare var fysisk – og de ikke ønsket å møte på campus. 

Det burde ha vært opptak av disse. Studentene savner også tilbakemeldinger på arbeidskrav, særlig 

siden det er første emne på studiet, og der er ekstra usikre på hvor de står faglig. I møtet ble det 

diskutert formen på tilbakemeldinger, det kan være skjematisk med sjekkpunkter, skriftlig eller 

muntlig. Til høsten vil undervisningen bli en kombinasjon av fysisk/hybrid/digital undervisning.  

SPED2100 

Studentene er her i sitt andre covid-semester, så de har noe mer erfaring med digital undervisning. 

Det er variasjon i hvordan studentene opplevde informasjonen som er gitt var god eller ikke. De 

fleste mente informasjonen var god nok, men opplever informasjonskanalene uklare, og hvor man 

finner hvilken informasjon. Det skal fokuseres på dette i starten av undervisningen med en 

presentasjons av plattformene som brukes og hva de skal brukes til.  Det er en overvekt av 

studenter som synes innholdet i emnet er bra. De ønsker undervisningsopptak fremfor digital 

liveundervisning. Studentene setter pris på Q&A-økter. Det jobbes med at formen på 

undervisningen skal komme tydeligere frem i timeplan for dem i år enn tidligere. Det er et stort 

emne med mye undervisning, noe studentene kommenterer.  Det skal sees på i forberedelse til 

neste semester. Har allerede kuttet ned på arbeidskrav i for hold til 2019-semesteret, men ser det 

fremdeles kreves mye arbeidsinnsats og er stort pensumomfang. Noen av artiklene er tunge å lese, 

og det sees på hvordan studentene kan hjelpes bedre der – artiklene er til å være viktige både for 

emnet og studiet. 

SPED4010 

Massive og mange tilbakemeldinger og kommentarer. Det har vært informativt og nyttig. Det er 

gjort tiltak for neste semester på grunnlag av tilbakemeldinger. Det er en gjentagende utfordring 

vedrørende vekting mellom statistikk (5 stp) og metode (15 stp). Statistikkdelen tar mye av 

studentene arbeidsinnsats. Det er tidligere gjort en vurdering av at omfanget på 

statistikkundervisningen er nødvendig for at studentene skal sitte igjen med godt nok 

læringsutbytte. Emnet og innhold må sees på i revisjonen som er satt i gang – med tanke på dette. 

Det var også en utfordring at det var lagt inn mange arbeidskrav og at det var krav om bestått for å 
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komme videre i emnet. Det kom tilbakemeldinger på dette i løpet av høsten 2020 også, så 

emneansvarlige gjorde noen justeringer underveis i forhold til antall arbeidskrav. Det er gjort 

ytterligere justeringer for høsten 2021. Arbeidssomfanget er minsket, det er innført en pensumbok 

på norsk og det skal gis mer tilbakemeldinger i forbindelse med eksamensforberedelende 

undervisning. Kurset har hatt fellesforelesninger i statistikk med SNE4231, neste semester skal det 

være fellesforelesninger i metode i tillegg. 

SNE-emnene: 

Totalt sett gode tilbakemeldinger. Dessverre er det lav svarprosent (mellom 46% og 10%). Det må 

jobbes med å få opp svarprosenten. 

SNE4110 

Funn som bør forbedres: Presentasjoner to ganger i uken og gruppearbeid oppleves stressende. Det 

må settes av mer tid for å diskutere norske tekster. Undervisningsopptak må forbedres. 

SNE4120 

Funn som bør forbedres: Ønske om mer fysisk undervisning. Er for mye materiale på kort tid. 

Tekniske problemer (kan løses med læringsassistenter).  

SNE4130 

Funn som bør forbedres: Kurset bør bli mer interaktiv. Mer struktur og mer informasjon. Mer tid 

for diskusjoner. 

SNE4231 

Det er ønske om mer undervisning, særlig seminarer med gruppeoppgaver. 

 

Orienteringssak 

PR-SP 16/21 Møtedatoer høsten 2021 

Møte 4: 7/9   
Møte 5: 26/10  
Møte 6: 7/12  
 
 

 

PR-SP 17/21 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 



 5 

Institutt for spesialpedagogikk 
Kontoradr.: Helga Engs hus, 4. etasje, Sem 
Sælands vei 7, 0371 Oslo 

Telefon: 22 85 80 59 
Telefaks: 22 85 80 21 
postmottak@uv.uio.no 
www.uv.uio.no/isp/ 

 

Riikka-Maija Mononen 

Faglig studieleder 

 
Siri Høgseth 
Administrativ studieleder 

 

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

 
 
Saksbehandler: Siri Høgseth  
+4722858303, siri.hogseth@isp.uio.no  
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