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Saksliste 

Sakslisten ble godkjent.  

Sak 1 – Orienteringssaker 

1 a) Referat fra møte i studieutvalget 19.4.21 ble godkjent, og vil bli lagt ut her: 
http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-utvalg/studieutvalg/moteplanreferater2021/  

1 b) Nytt fra enhetene og studentene 
 
Studentene:  
Har hatt sommeravslutning. Har også planlagt for semesterstart, og sett på ulike muligheter for 
arrangementer i tillegg til UV-dagen. Tenker på å arrangere lunsj, men må da dele opp studentene i 
mindre grupper, med samarbeid mellom fagutvalgene. De har også fått et innspill fra 
førsteårsstudentene ved IPED, som syns det ble veldig tidlig eksamen, og lurer på om det kan 
legges opp til senere eksamener. Det er også kommet innspill om at det er såpass mye undervisning 
i fadderuken at det kan være vanskelig for de viderekomne studentene å bidra. Har også jobbet 
med sak som har vært i Universitas, om en spesialpedagogikkstudent som fikk forsinket sensur, 
rett før konteeksamen. Kan det f.eks organiseres en løsning med varasensor ved evt forsinkelse? 
 
IPED:  
Det er stor aktivitet nå. Har vært tydelig overfor alle lærere om at det er ønskelig at så mye 
undervisning som mulig blir fysisk til høsten. Dette er enklere på master, med mindre 
studentgrupper. Instituttet har hatt en puls-undersøkelse blant studentene. Svarprosenten var lav, 
men man ser mye av det samme som i den nasjonale SHOT-undersøkelsen. Det er tydelig at det er 
behov for å ta tak i psykisk helse, og studentene ønsker seg tilbake til fysisk undervisning. Har 
oppfordra alle lærere til å ta ekstra godt imot studentene til høsten, og godskriver også ekstra timer 
til dette. Instituttet ser også på mulighet for egne arrangementer. Har hatt noen vellykka forsøk 

http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-utvalg/studieutvalg/moteplanreferater2021/
http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-utvalg/studieutvalg/moteplanreferater2021/
http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-utvalg/studieutvalg/moteplanreferater2021/
http://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-utvalg/studieutvalg/moteplanreferater2021/
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med kollokvieledere (masterstudenter som har støttet bachelorstudentene før muntlig eksamen), 
dette var lærerikt og vellykket, og det er ønske om å videreføre. IPED har begynt å arbeide med 
evaluering av masterprogrammet, det er et omfattende arbeid, og fagutvalget blir involvert.  
 
Studentrepresentantene meldte interesse for rapport fra IPEDs puls-undersøkelse, Wittek kan 
sende dem rapporten etter møtet.  
 
ISP:  
Har jobbet mye med planlegging av høsten, og forsøker å få til en løsning der alle studentene får 
noe fysisk undervisning. Instituttet fikk ikke tak i så mange læringsassistenter som de ønsket, så 
det blir en ny utlysning til høsten. Etter fadderuka blir det tilbudt ukentlige møter for de nye 
studentene, med læringsassistenter.  
 
Studentrepresentantene stilte spørsmål om hvordan det har gått med studentene som fikk utsatt 
praksis – det endte med at kun 2-3 studenter trengte å ta digital praksis. 
 
ILS:  
Skal ha digital kandidatmarkering for lektorstudentene. Det er første år med ny veilederutdanning, 
og det ser ut til å fungere bra. Har fått tildelt to grupper i stedet for en. Har også to nye moduler for 
utdanningsdirektoratet knyttet til rektorutdanning. Har bestemt seg for å utvikle PPU deltid i en 
mer digital retning. Det blir ikke en heldigital utdanning, men en utdanning med en «digital 
ryggrad», det som må gjøres fysisk vil fortsatt gjøres fysisk. 
 
  
1 c) Orientering fra utdanningskomiteen 

Agenda og referater fra møter i utdanningskomiteen legges ut her: 
https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/  

Spørsmål om rom og gruppestørrelser som kom opp på fredag er videreformidlet til sentralt. Svar 
videreformidles så raskt som mulig. 

1 d) Orientering om status for IDEA  

Ansettelse av prosjektkoordinator i gang. 

1 e) Planlagt opprettelse av arbeidsgruppe ledet av Crina Damsa/Bård Kjos for bruk 
av midler i forbindelse med tilrettelegging for læringsmiljø/utstyr  

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal legge en plan for hvordan «overskudd» kan brukes til 
opprusting av infrastruktur. Er forslag om referansegruppe med ansatte og studenter. Arbeidet 
kommer til å gå forholdsvis raskt. Innspill fra studentene: kan man få med to studenter i 
referansegruppa? Studentene har god erfaring med å være to studenter sammen i slike typer 
grupper.  

https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/
https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/
https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/
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Enhetene er også representert i arbeidsgruppe for digital undervisning, som gjenoppstarter nå. Det 
kom opp spørsmål om hvorvidt det er studentrepresentasjon her. Kirmess sjekker, og drøfter med 
Damsa. 

1 f) Orientering om arbeid med implementering av revidert kvalitetssystem 

Innspill fra ILS: Instituttet hadde møte med alle som var involvert i de ulike lærerutdanningene, og 
har begynt samtalen om hvordan følge opp det reviderte systemet. Det tas imot positivt. 

Når det gjelder arbeidsgruppa blir det i hvert fall et oppfølgende møte til høsten. Det vil også være 
aktuelt med diskusjon når man vet mer om system for digital emneevaluering.  

Det ble også tatt opp at nye regler for sensorer kan være aktuelt tema for studieutvalgsseminar til 
høsten. 

Vedtakssaker: 

Sak 2: Opprettelse av emnet MIED4310 (2020/12310) 

Bakke orienterte kort om saken.  

Fra diskusjon: 

De to siste punktene under kompetansemål: er det tenkt at de skal spesialisere seg i et selvvalgt 
tema? IPED: Man tenker at studentene tar med seg ulike erfaringer fra egne land. 

Eksamen- og vurderingsform: er det ment at man må skrive individuelt, eller kan man samskrive?  
IPED: Dette er ikke diskutert, er tenkt som individuell eksamen. 

Under opptak: bruke «students» i stedet for «guest students» (gjelder også de andre emnene).        
IPED: Fjerner «guest». 

Vedtak: 

Studieutvalget anbefaler at emnet MIED4310 opprettes fra og med 
vårsemesteret 2023, med den foreliggende emnebeskrivelsen. 

Sak 3: Opprettelse av emnet MIED4320 (2020/12311) 

Fra diskusjon: 

Under adgang: er det også tilgang for de som tar den andre spesialiseringen? Evt andre? IPED: Kan 
spesifisere at det gjelder denne spesialiseringen. Det er aktuelt å gi tilbud til utvekslingsstudenter 
når man har fylt opp med programstudenter.  

Hvorfor bestått/ikke bestått i stedet for A-F? IPED: dette er feil, skal være karakter. 
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Vedtak: 

Studieutvalget anbefaler at emnet MIED4320 opprettes fra og med 
høstsemesteret 2023, med revisjoner i emnebeskrivelsen som diskutert i 
møtet.  

Sak 4: Opprettelse av emnet MIED4220 (2020/12308) 

Bakke orienterte kort om saken. 

Vedtak:  

STUV anbefaler at emnet MIED4220 opprettes fra og med høst 2023, med den 
forelagte emnebeskrivelsen. 

Sak 5: Opprettelse av emnet MIED4040 (2020/12309)  

Fra diskusjon:  

Skal emnet fungere som prosjektbeskrivelse for masteroppgaven? IPED: prosjektbeskrivelsen er 
tidligere i løpet, her jobber de mer hands on, spesialisert for denne gruppen. 

Under eksamen: pass and fail? IPED – skal være A-F 

Systematisk literature review – skal det være to sammen? Har vært diskutert mye ved ISP om det 
er noe man kan gjøre alene (når det kalles systematisk). IPED: gunstig å ha fleksibiliteten ved ikke 
å skrive om man skal skrive alene eller sammen, er åpne for begge løsninger. 

Det er ganske lang tid til emnene skal gå, og instituttet tar med gode innspill/spørsmål videre. 

Det står at det er to sensorer, er det noe poeng i å spesifisere om det f.eks skal være ekstern sensor? 
Eller blir det for detaljert?  

Regner med at studieutvalget kommer tilbake til diskusjon om to sensorer, som oppfølging av 
revidert UH-lov. 

Vedtak: 

Studieutvalget anbefaler at emnet MIED4040 opprettes fra og med 
høstsemesteret 2023, med den foreliggende emnebeskrivelsen, med eventuelle 
justeringer. 

Diskusjonssaker: 

Sak 6: Gjennomgang av årlig studiekvalitetsrapportering  
 
Fra diskusjonen i studieutvalget: 
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Spørsmål fra studentene til ILS: er det evaluert hvordan det har fungert med ettfagsmodul? ILS: 
har ikke konkret evaluering å henvise til nå, men kan komme tilbake til det etter sommeren. 
 
Det ble tatt opp at et tema som kan være interessant å diskutere framover er formen/formatet på 
forelesninger. Kortere forelesninger/delt i biter/mer delt opp med oppgavearbeid osv. Dette kan 
også være aktuelt å ta med inn i arbeidsgruppa som ser på digital undervisning, og IDEA. 
 
Det ble også tatt opp at det kunne vært interessant å høre mer om IPEDs praksisanalyse, kanskje 
kan det være en egen innledning i et senere møte i studieutvalget. 
 
 
 
Sak 7: Plagiatkontroll 
 
Fra diskusjonen i studieutvalget: 
 
Innledning ved ISP: Da sensorer ønsket at man brukte den automatiske kjøringen av 
plagiatkontroll, dukket utfordringen med tanke på klausulerte oppgaver opp, disse kan ikke kjøres 
gjennom plagiatkontrollverktøyet. Har andre samme utfordringer? Kan man evt ta en tilfeldig 
sjekk av et utvalg oppgaver? 
 
ILS: bruker plagiatkontroll som standard på FOU- og bacheloroppgaver, usikker på 
masteroppgaver. 
 
IPED: også usikker på om det kjøres konsekvent på masteroppgaver. 
 
Sevendal forklarte hvorfor klausulerte oppgaver ikke kan kjøres i plagiatkontroll, da dette 
innebærer at flere potensielt får tilgang til den klausulerte oppgaven. I utgangspunktet skal 
masteroppgaver kjøres gjennom plagiatkontroll. 
 
Det kan være en etisk utfordring dersom det er slik at de som skriver klausulerte oppgaver ikke blir 
sjekket i plagiatkontroll, mens de andre sjekkes. Samtidig ble det påpekt at selv om noen oppgaver 
faller utenom bruk av plagiatkontrollverktøy, skal sensorene allikevel være oppmerksomme på 
plagiat. 
 
Enhetene sjekker praksis for masteroppgaver og bacheloroppgaver. 
 
 
Sak 8: Masterveiledning – bruk av gruppeveiledning 
 
Kort innledning ved studentene: 
 
Det oppleves nyttig med innspill fra andre, man ser seg fort blind på egen tekst. 
Studentrepresentanten har hatt erfaring fra psykologi, med gruppeveiledning der man presenterer 
tekst for medstudenter og faglærer, og får innspill. Er det mulig å få til tilbud om gruppeveiledning 
i tillegg til individuell veiledning? Dette ville også være nyttig med tanke på arbeidslivet, der man 
gjerne arbeider i team. Kanskje som et frivillig tilbud? Erfaringer ved enhetene?  
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Fra diskusjon i studieutvalget: 
 
Innen forskning må man samarbeide med andre, også utenfor egen institusjon. Det er mye opp til 
emneansvarlig og programansvarlig. Ved IPED er det ikke noe hinder for å skrive sammen, og det 
bør oppfordres til samskriving. Mer systematisk opplegg rundt utveksling av ideer og tanker er en 
god ide, det er nå varierende mellom ulike fordypninger og programmer. 
 
Det er noe rart at det siste man gjør i en utdanning som går over flere år skal gjøres alene. Man kan 
også se for seg at studenter legger seg i samme spor, men ulike oppgaver (f.eks ulike 
fagdidaktikker). Dette kunne også være bra for veiledere, veiledning er en ganske ensom oppgave. 
Har flere eksempler på at grupper av studenter skriver oppgaver med utgangspunkt i samme data, 
og der veilederne har samkjørt deler av veiledningen (fellesseminar om metode, transkribering 
etc). Det er allerede en del samarbeid i masterdelen (gruppearbeid i metodeemner etc). I 
masterprogrammet i utdanningsledelse er det vanlig at studentene skriver to og to.  
 
Ved ISP er det mulig å skrive alene eller sammen med medstudent. Veiledningen er gjerne 
individuell. Men hvis de skriver i forbindelse med prosjekt, blir det gjerne noe felles. Vi har mange 
internasjonale ansatte ved UV, og i mange land er gruppeveiledning vanligere. Kanskje kan man 
trekke på denne erfaringen? Egen erfaring med gruppeveiledning i forbindelse med prosjekt ble 
trukket fram, og da også at man trekker inn phd-kandidat som biveileder, noe som også gir læring 
for phd-kandidaten. 
 
Temaet kan settes opp som en forberedt sak i et studieutvalgsmøte til høsten.  
 
Sak 9: Bærekraftsstrategi UV 
 
Kirmess orienterte kort om saken. UiO arbeider med bærekraftsstrategi, og UV jobber med en 
egen. Det ble sendt ut spørreskjema fra UiO til fakultetene, da i litt mer begrenset betydning (klima 
og miljø). Dekanatet ønsker å jobbe med bærekraft som mer utvidet begrep. Utkast til UV-plan er 
oppe til diskusjon, og skal presenteres for fakultetsstyret til høsten.  
 
Fra diskusjon i studieutvalget: 
 
Dette er et interessant dokument. Denne sjangeren er en evig balanse, det blir fort veldig generelt. 
Men under «Et bredt bærekraftsbegrep i utdanning» er det en punktliste, med veldig konkrete ting 
som kan være veldig nyttig i arbeidet med utdanningsporteføljen. Kanskje kan man ha noe 
tilsvarende i den første delen, som er veldig generell? 
 
Det ble også tatt opp at for at en strategi skal fungere bør den være integrert i en årsplan. Det er 
ikke alltid bra å ha mange ulike strategidokumenter. Må se på hvordan man kan koble bærekraft til 
de daglige aktivitetene. Og også hvordan man kan koble bærekraft opp mot utdanningsvitenskap.  
 
Dette kan bidra i utvikling av tankesett, hvordan skal vi lære bort om disse tingene. Det er viktig å 
vise hva UV kan bidra med.  
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Utfordringene er knyttet til hvordan vi som mennesker oppfører seg, og pedagogikk har jo en del å 
bidra med i forståelsen av menneskets atferd. Det ble tatt opp fra studentrepresentant at det også 
er noe om bærekraft i UVEXFAC. 
 
Det er viktig å presentere en forståelse av bærekraft tidlig i dokumentet, og være tydelige på 
hvordan vi ved UV definerer bærekraft. Det er ofte sterkt knyttet til miljøvern, utvide til måter å 
tenke på, akademiske verdier.  
 
Man har også sett på FNs bærekraftsmål. 
 
ILS: det er gitt ut en egen bok i bærekraftdidaktikk: 
https://www.fagbokforlaget.no/B%C3%A6rekraftdidaktikk/I9788245024272  
 
 
 
Sak 10: Datoer for møter i studieutvalget høst 2021  
 
Møter for høsten blir følgende datoer (alt mandager 12.15-15):  
 
 6. september (i forkant av fakultetsstyremøte 16. september, og frist for innmelding av 
opptaksrammer 1. oktober)  
 
 18. oktober - kombineres med halvdagsseminar for studieutvalget på formiddagen 
 
 13. desember 
 
Datoene legges ut på https://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-
utvalg/studieutvalg/moteplanreferater2021/ og innkalling til møtene sendes studieutvalget via 
outlook. 
 
Fra august: Kristine Stadskleiv går inn som studieleder ved ISP etter Riikka-Maija Mononen. 
 
 
Sak 11: Evt 
 
Studentrepresentantene tok opp oppfølging av sak om opptakskrav til master ved UV. Dette følges 
opp til høsten. 
 
Påminnelse fra studiedekanen om evt innmelding av emne Circle.  
 
Bilateral samtale om mulighet for å opprette flere studieplasser. Det er usikkert om de blir 
midlertidige eller permanente. Det er aktuelt å bruke noe ved ILS, ved eksisterende tilbud. 
Alternativt om det er aktuelt med små EVU-emner. Kort frist for å melde inn. Drøftes i 
ledergrupper. Send inn gode ideer på hvor man kan tenke seg flere plasser. Studiedekan sender en 
epost med informasjon, og inkluderer informasjon om tidsplan for evt vedtak av nye emner. 
 
 

https://www.fagbokforlaget.no/B%25C3%25A6rekraftdidaktikk/I9788245024272
https://www.fagbokforlaget.no/B%25C3%25A6rekraftdidaktikk/I9788245024272
https://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-utvalg/studieutvalg/moteplanreferater2021/
https://www.uv.uio.no/om/organisasjon/rad-utvalg/studieutvalg/moteplanreferater2021/
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Med vennlig hilsen 
 
Melanie Kirmess 
studiedekan 

Line Sletten 
seksjonssjef 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
Saksbehandler: 
Line Sletten 
22855752, line.sletten@uv.uio.no


