
Side 1 av 2 

 
NORDISK	  MASTER	  I	  SYNSREHABILITERING	  	  

 
Høgskolen i Buskerud (HiBu) har siden i vår samarbeidet med flere brukerinstitusjoner og 
utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark for å utvikle en tverrfaglig mastergrad inne 
synsrehabilitering. I tillegg til HiBu inngår følgende institusjoner i konsortiet: Statped sørøst, fagavdeling syn i 
Oslo; Københavns Universitetet, Institut for Neuro- og Sansefag; Göteborgs Universitetet, Institutionen för 
pedagogik och specialpedagogik; Kennedy Centeret Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, 
synshandicap og mental retardering i Danmark og Instituttet for Blinde og Svagsynede, Danmarks Nationale 
Kompetence- og Rahabiliteinsscenter. 
 
Høgskolen i Buskerud, Statped sørøst, agavdeling syn og samarbeidspartnere i Sverige og Danmark fikk i 
november 2012 etter søknad tildelt kr. 1 mill. fra Nordisk Råd for å utvikle en tverrfaglig nordisk mastergrad i 
synsrehabilitering. Finansiering kommer fra Nordisk Råd gjennom Senter for internasjonalisering av utdanning. 
 
Det unike med Master i synsrehabilitering vil være at det dras veksler på tre ulike fagdisipliner: (i) 
spesialpedagogikk (Göteborgs Universitetet), (ii) optometri (HiBu), og (iii) oftalmologi (Københavns 
Universitetet) og et samarbeid med praksisfeltet via brukerorienterte kompetansesentre. Mastergraden skal gi 
personer med bachelorgrader fra ulike profesjoner/-studier spesialistkompetanse i synspedagogisk arbeid med 
mennesker med nedsatt syn eller blindhet i ulike aldre innen rehabilitering, habilitering og spesialpedagogisk 
virksomhet. Mastergraden vil være et tverrfaglig program med sterkt fokus på å lære opp ulike profesjoner til å 
samhandle og arbeide i team for å best løse behovene til en person som er svaksynte eller blinde. 
 
 
Institusjonene i konsortiet skal bruke 2013 på å utvikle mastergradens endelige studieplan og 
undervisningsmetoder. Om alt går etter planen blir det oppstart på Nordisk master i synsrehabilitering i 
september 2014.  
 
 
Skisse over mastergraden følger på neste side. 
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NORDISK	  MASTER	  I	  SYNSPEDAGOGIKK	  OG	  SYNSREHABILITERING	  
	  

Selvstendig	  arbeid	  -‐	  Masteroppgave	  30	  ECTS	  

Kvalitative	  og	  kvantitative	  metoder	  10	  ECTS	  

Vitenskapelige	  metoder	  og	  forskningsetikk	  5	  ECTS	  
	  

Valgfritt	  fordypningsemne	  20	  ECTS	  	  

Synspedagogikk	  og	  syns(re)habilitering	  25	  ECTS	  
(didaktikk	  og	  praktisk	  tilnærming)	  	  

Syns(re)habilitering	  –	  tverrvitenskapelig	  forankring	  10	  ECTS	  
(teoretisk	  tilnærming,	  samspill	  mellom	  diagnostikk,	  habilitering	  og	  rehabilitering)	  	  

Tverrfagligvitenskap	  og	  metoder	  5	  ECTS	  	  

Introduksjon	  til	  synsrehabilitering	  15	  ECTS	  
	  Habilitering	  og	  rehabilitering	  

5	  
Spesialpedagogikk	  

5	  
Øyet	  og	  synsfunksjonen	  

5	  

ARBEIDS/ERGOTERAPI,	  FYSIOTERAPI,	  INGENIØR	  OG	  REALFAG,	  MEDISIN,	  OPTOMETRI,	  ORTOPTIKK,	  
PEDAGOGIKK,	  PSYKOLOGI,	  SOSIONOMI,	  SYKEPLEIE	  

OPPTAKSKRAV	  ER	  3-‐ÅRIG	  BACHELORGRAD	  (180	  ECTS)	  ELLER	  TILSVARENDE	  	  
	  

 
 


