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AMBISJON
• ISP har som ambisjon å utvikle et kunnskaps-

grunnlag som bidrar til større verdsetting av 
mangfold og at barn, unge og voksne med spesial-
pedagogiske behov i større grad kan oppfylle sitt 
potensiale for læring og deltakelse i arbeids- og 
samfunnsliv. 

• Ambisjonen skal realiseres gjennom forskningsba-
sert og praksisnær studentaktiv undervisning samt 
gjennom forskning av høy vitenskapelig kvalitet 
med særlig vekt på intervensjonsstudier, longitudi-
nelle studier, kunnskapsoversikter, registerstudier 
og utnyttelse av store helseundersøkelser, eksperi-
mentelle studier og dybdestudier. 

• ISP skal være i aktiv dialog med aktuelle bruker-
grupper, profesjoner og beslutningstakere og 
arbeide for at instituttets forskning og studier 
gjøres kjent for allmennheten.

FORSKNING
• ISP ønsker å etablere seg som det ledende  

spesialpedagogiske forskningsmiljøet i Europa, 
og skal gi vesentlige bidrag til både teoriutvikling 
og utvikling av forskningsbasert kunnskap innen 
det spesialpedagogiske fagfeltet. 

• ISP vil øke satsingen på teoretisk og metodo-
logisk robusthet, samt åpne og etterprøvbare 
vitenskapelige prosesser. En slik satsning på 
forskningskvalitet vil innebære at studiene vil bli 
mer krevende og omfattende, samt at vi vil bruke 
flere ressurser per publikasjon. Instituttet vil bli 
mer synlig i de fremste publikasjonskanalene.

• ISP vil arbeide for at flest mulig av våre studier 
pre-registreres der det er hensiktsmessig, og at 
vi publiserer pre-prints, data og analyseproto-
koller åpent.

• Instituttet ønsker i større grad å utnytte de 
mulighetene som digitaliseringen gir, både i 
utvikling av kartleggingsverktøy og interven-
sjoner. Vår lab, Oslo Spesialpedagogikk- og 
læringslab (Oslo SPELL), vil ha et hovedansvar i 
denne utviklingen.

• Deler av det spesialpedagogiske fagfeltet ligger 
i skjæringspunktet mellom flere fagfelt, og ISP 
vil bidra til å fremme et tverrfaglig forsknings-
perspektiv på utvikling, læring og inkluderende 
praksiser, der perspektiver fra ulike fagfelt inte-
greres i større grad enn i dagens forskningslitte-
ratur. Vi vil realisere denne ambisjonen gjennom 
å styrke det spesialpedagogiske perspektivet i 
forskningssamarbeid med andre fagmiljøer. 
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UTDANNING
• ISP ønsker å være ledende innen utdan-

ning av spesialpedagoger i Norge og Norden. 
Studieprogrammene skal utvikles i kontinuerlig 
kontakt med praksisfeltet og samfunnets behov 
for spesialpedagogisk kompetanse.

• ISP vil frem mot 2030 ha fokus på studentaktiv 
undervisning, forskningsnære studieprogram 
og emner med nærhet til spesialpedagogisk 
praksis og samfunnsrelevans. Målsettingen er å 
kontinuerlig forbedre undervisningsporteføljen 
og sikre høy studiekvalitet og forutsigbarhet i 
undervisningen.

• ISP vil implementere reviderte studieprogram på 
bachelor og masternivå fra høsten 2023. De nye 
studieprogrammene vil evalueres i tråd med UiO

• ISPs lab, Oslo SPELL skal få en mer sentral rolle i 
studieprogrammene, inkludert praksis, både ved 
å styrke studentenes ferdigheter innen kartleg-
ging, intervensjon, digitalisering og rådgiving, 
vitenskapelige prosesser, og ved å gi studentene 
økt mulighet til å delta i forskningsprosjekter.

• Studentene våre skal utvise høyere teoretisk og 
praktisk kunnskap om læring, utvikling og inklu-
dering hos personer med spesialpedagogiske 
behov. 

• Studentene skal i større grad oppnå ferdigheter 
innenfor kritisk refleksjon rundt det spesialpeda-
gogiske fagfeltet og i samhandling med personer 
med spesialpedagogiske behov, deres nærper-
soner og fagpersoner.

• ISP vil videre fortsette arbeidet for å fremskaffe 
nasjonale retningslinjer for spesialpedagogisk 
utdanning, og for å heve studiets studieplassfi-
nansiering i retning profesjonsfag.

• ISP vil utforske mulighetene for et 5-årig inte-
grert masterprogram innenfor spesialpedagogikk.


