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vara til stede), Thomas de Lange (Fagområdet for universitetspedagogikk) 

Sakslisten ble godkjent 

 

Sak 1 – Orienteringssaker 

1 a) Referat fra møte i studieutvalget 28.3.11 ble godkjent 

1 b) Det ble orientert om vedtak om opprettelse av emnet SPED4020 – spesialpedagogisk 

utviklingsarbeid, med oppstart høst 2011. 

1 c) UV-fakultetets studiekvalitetsrapport for 2010 lå vedlagt innkallingen. Line Sletten orienterte.  

1 d) Andreas Lund orienterte om TIKs arbeid med innsamling av innovasjon innen utdanning. Mye 
relevant ved UV, studiedekan og forskningsdekan intervjues, det kan også være aktuelt at 
forskergruppeledere kontaktes. 
 
1 e) Det ble orientert kort om mal/veiledning for avtale om samarbeid tverr/flerfaglige 
studieprogram/emner. Notat, mal og veiledning lå vedlagt til orientering, og vil bli tatt opp i 
Studieutvalget senere, når instituttene/programmene har skaffet seg erfaring i bruk av disse. 
 
 

Ordinære saker: 

 

Vedtakssaker 
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Sak 2: Opprettelse av emnet LSS4090 – Masteroppgave, masterprogrammet i lesing 

og skriving i skolen (saksnr 2010/7387). 

Notat fra fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. Studieutvalget kommenterte enkelte punkter ved 

emnebeskrivelsen. Det er ikke anslått noe omfang av masteroppgaven i forslaget. Det ble også 

påpekt at spesialpedagogikk trekkes særskilt fram under innhold, selv om dette er et tverrfaglig 

program, punktet Innhold må derfor gjennomgås. Instituttet bør også gjennomgå punktet 

eksamensspråk på nytt, der står det nå kun norsk. 

Studieutvalget fattet følgende vedtak: 

Studieutvalget anbefaler å vedta opprettelse av emnet LSS4090 – 

Masteroppgave, med oppstart høsten 2011, med de endringer som framkom i 

møtet. Oppdatert emnebeskrivelse oversendes fakultetssekretariatet fra ISP 

før endelig vedtak om opprettelse kan gjøres av dekanen. 

Sak 3: Revisjon av emnene EDU4150, EDU4250, EDU4350, EDU4200, EDU4300, 

EDU4310 og EDU4490, innenfor masterprogrammet Comparative and International 

Education (saksnr 2008/2336). 

Notat fra fakultetsdirektøren fulgte vedlagt. Ved en enkurie manglet forslag til emneplaner for 

EDU4150, EDU4250 og EDU4350 i sakspapirene. Disse sendes ut på e-post, og Studieutvalget gir 

en tilbakemelding på om man kan godkjenne disse, eller om man ønsker å ta de opp i møtet i juni. 

Studieutvalget hadde kommentarer i forhold til mindre justeringer i emnebeskrivelsen for 

EDU4200 (oppretting av skrivefeil samt benytte standardisert beskrivelse av karakterskalaen).  

 

Studieutvalget fattet følgende vedtak: 

Studieutvalget anbefaler å vedta revisjon av emnene EDU4200, EDU4300, 

EDU4310 og EDU4490, med de endringer som framkom i møtet. Oppdaterte 

emnebeskrivelser oversendes fakultetssekretariatet fra PFI før endelig 

vedtak om revisjon kan gjøres av dekanen. 

Saken sendes studievalget på e-post på nytt, inkludert emneplaner for 

EDU4150, EDU4250 og EDU4350. Emnene anbefales revidert med mindre det 

kommer innsigelser fra medlemmer av studieutvalget innen en gitt frist. Ved 

eventuelle innsigelser tas saken opp i neste møte i studieutvalget. 

 

Diskusjonssaker 

 

Sak 4: Oppfølging av arbeidsgiverundersøkelsen og frafalls- og 

mobilitetsundersøkelsen 
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Frafalls- og mobilitetsundersøkelsen er ikke klar enda, men vil bli distribuert til studieutvalget når 

den foreligger, og tas opp i neste møte. Arbeidsgiverundersøkelsen er tilgjengelig her: 

http://www.hf.uio.no/om/strategi/arbeidsmarkedsrapporter/arbeidsgiverundersokelsen2010/ 

Enhetene diskuterer undersøkelsene internt og vurderer oppfølging. Det er behov for å gå dypere 

inn i grunnmaterialet. Det ble påpekt av vi generelt skårer høyt på arbeidsgiverundersøkelsen, og at 

det er viktig at eventuelle tiltak som igangsettes ikke går utover det som allerede fungerer godt. 

Sak 6: Mentorordning for studenter 

Forslag fra Likestillings- og mangfoldsutvalgets handlingsplan om forsøk med mentorordning for 

mannlige studenter ble diskutert. Dette er både et spørsmål om økonomi/ressurser, og om det er 

urimelig å prioritere en gruppe studenter på denne måten. Det ble påpekt at det er relevant å se 

behovet for mentorordning for mannlige studenter i forhold til resultatene fra frafalls- og 

mobilitetsundersøkelsen. Det ble spilt inn at det kan være bedre måter å håndtere 

problemstillingene på, som å se på hvordan man markedsfører studietilbudene sine, se på hvilke 

emner/studier som appellerer til mannlige studenter. Studentene er positive til mentorordning, 

men ønsker en bredere ordning.  

Sak 7: Forslag til tiltak vedrørende obligatorisk begrunnelse for karakter. 

Forslag fra Studentutvalget ved UV fulgte vedlagt. Studieutvalget diskuterte forslaget. Det er flere 

aktuelle problemstillinger her. En er økonomi/ressurser, en annen ting er i hvilken grad studenter 

nyttiggjør seg av detaljerte tilbakemeldinger på summativ vurdering. Det kan også være forskjell på 

nytteverdien avhengig av hvor i studieløpet studenten er. Representanten fra PFI viste til at selv om 

det er enighet om at tilbakemeldinger underveis virker positivt på læringseffekten, er det ikke 

nødvendigvis slik at tilbakemeldinger på summativ vurdering gir økt læringseffekt. Studentene 

ønsker seg et bedre grunnlag for å si noe om evt effekt, og ønsker også referanser i forhold til 

forskningen som er gjort i forhold til læringseffekt av tilbakemeldinger på summativ vurdering. 

Tilbakemeldinger kan i tillegg til det rent faglige spesifikt for den konkrete eksamenen også gå på 

mer generelle, overførbare ting. Et innspill som kom opp var også hvor det er mest hensiktsmessig 

å bruke ressursene, i dag brukes ressursene til tilbakemeldinger underveis.  

PPU forsøker ut en ordning der alle studenter får tilbakemelding på eksamen etter 

innføringsemnet, siden det er viktig i forhold til hoveddelen. Foreløpig har man kun forsøkt det for 

PPU3110D og UVEXPAED03. På hoveddelen gis det ikke automatisk tilbakemelding etter 

eksamen, tilbakemeldingene gis underveis. Det er utarbeidet en mal for tilbakemelding på 

obligatoriske oppgavers om leveres underveis i PPU3120/PPU3120D, men det er ikke utarbeidet en 

mal for tilbakemelding på innføringskurset. 

Vi kjenner foreløpig ikke til andre enn SV som har piloter på dette fra før. Der er erfaringen at 

mange av studentene ikke hentet begrunnelsen sin. Det ble påpekt at dette kunne komme av at 

begrunnelsen var tilgjengelig en forholdsvis kort periode, i et tidsrom der mange studenter ikke 

befant seg på Blindern. I etterkant av møtet er følgende informasjon innhentet: 
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       Erfaringerne fra SV viste ikke at mange af studenter ikke hentede deres begrundelser. En 
efterfølgende evaluering viste at ud af 390 kandidater som aflagde eksamen på STV1200 hentede 
28% begrunnelsen. Af de 180 kandidater som aflagde eksamen på STV2200 hentede 38% 
begrunnelsen. Disse tal skal ses i lyset af at  

 studenter blev orienteret om muligheden for at hente begrundelse via e-post – tidspunkt for 
udsendelse ukendt  

 skemaet skulle hentes ved personlig opmøde på instituttet af kandidaten eller en 
fuldmægtig  

 skemaet kunne kun hentes første uge i januar, altså før studiestart og i en tid hvor mange er 
bortrejste  

 kun kandidater som selv henvendte sig for andre alternativer fik tilbudt at få tilsendt 
skemaet, såfremt postadressen var uden for Oslo  

Kilde: Kent Inge Grøden http://www.sv.uio.no/personer/adm/fak/studier/kentigr/index.html  

Det ble tatt opp at noen av problemstillingene som ligger bak studentenes ønske også kan 

håndteres på andre måter. Det ble foreslått valgfrie skriveseminarer, der studentene kan lære mer 

om akademisk skriving og få tilbakemelding på arbeidet sitt. 

Studiedekan tar opp saken i et ledermøte hvor studentene får anledning til å delta. Enhetene 

undersøker sine muligheter for å prøve ut dette. ILS undersøker hvordan ressursbruken er på 

PPU3120. 

Sak 8: Muligheter for å heve studiekvalitet ved enhetene 

ISP: Arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket er viktig. Videre vil man se på 

profesjonsperspektivet, det nedsettes et bredt sammensatt utvalg som ser på porteføljen for å se på 

sammenheng både gjennom studieløpet og på tvers. Større grad av fellesemner? Bedre 

sammenheng mellom undervisning, seminar og pensum. Stille større krav til studentens rolle. 

ILS: Har arbeidet mye med undervisningskvalitet og har satt i gang mange tiltak. 

Forbedringsmuligheter: Flere faste ansatte, flere forskerstillinger, midler direkte til praksis. Fra 

2012 kjøres pilotprosjektet PUPILS (PPU). Instituttet har satt ned et utvalg som ser på 

vurderingsordningene på PPU, i forhold til terskler i studiet. 

PFI: ikke til stede under denne saken. 

Sak 9: Kort oppdatering fra enhetene på implementering av 

kvalifikasjonsrammeverket 

ISP: Har gjennomgått alle emnebeskrivelser, nå arbeides det med samordning innenfor 

studieprogrammene. 

http://www.sv.uio.no/personer/adm/fak/studier/kentigr/index.html
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ILS: Når det gjelder PPU har man fått tilbakemelding på at man kan utsette implementeringen på 

grunn av nye rammeplaner, utkast til nye rammeplaner kommer i 2012. Utover dette bruker man 

kvalifikasjonsrammeverket når nye emner opprettes eller eksisterende emner revideres, 

masterprogrammet i utdanningsledelse har arbeidet mye med dette. 

PFI: Ikke til stede under denne saken.  

Sak 10: Forslag til møtedatoer høst 2011  
Følgende datoer ble foreslått som møtedatoer for høstsemesteret 2011: 19. september, 31. oktober 

og 12. desember, alt mandager. Klokkeslett 12.15-15. Det kom ikke opp noen innsigelser mot 

møtetidspunktene.  

Mette Hvam Vatne orienterte om at hun ikke kom til å være studentrepresentant til høsten. 

Sak 11: Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

Andreas Lund 

Leder/prodekan for studier    Bård Kjos 

Fakultetsdirektør 
Saksbehandler: Line Sletten, 22855752, line.sletten@uv.uio.no 


