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Antal studenter 

 Specialpedagogprogrammet 
 - halvfart 
 - antagna ht 2008 (20), ht 2009 (14), ht 2010 (16) 
 - 50 studenter aktiva 
 - 6 studenter har begärt studieuppehåll, bytt   
   studieort eller avbrutit sina studier 
  

 Speciallärarprogrammet 
 - halvfart 
 - antagna ht 2008 (40), ht 2009 (17), ht 2010 (2) 
 - 55 studenter aktiva 
 - 4 studenter har begärt studieuppehåll, bytt    
   studieort eller avbrutit sina studier 
 



Programorganisation 
� Ledningsgrupp, med ansvar för att innehåll och organisation 

ska upplevas som en helhet samt möjliggöra progression 
 
� Hög vetenskaplig kompetens hos medverkande lärare, alla 

handledare och examinatorer är disputerade 
 
� Målsättning att ha två kursansvariga lärare per kurs (dock ej 

kunnat genomföras fullt ut eftersom antalet studenter varit 
nedåtgående) 

 
� “Pedagogisk variation” vad gäller vad gäller arbetssätt och 

arbetsformer 
 
� Studerandeaktiva arbetsformer 
 
� VFU-mentorsnätverk, med seminarier och föreläsningar   



 Gemensamma programdagar 
Programmen har en ledningsgrupp bestående av samtliga 
kursansvariga lärare, en fältrepresentant och 
programansvarig utbildningsledare  
 
Två programdagar har genomförts under 2010 med följande 
innehåll 
 - utvecklingsarbete med fokus på bedömning av  
   såväl fält- och kursuppgifter som examinations-  
   uppgifter 
 - utarbetande av en bedömningsmatris 
 - innehållslig och vetenskaplig progression genom 
   granskning och analys av samtliga kursplaner för 
   att öka överensstämelsen med      
   examensordningarna 
 - revidering av kursplaner (ett arbete som   
   genomfördes i de flesta kurser nov-dec 2010) 
 



NSI, Nöjd Student Index 

� Studenter från de båda specialpedagogiska programmen 
är helt igenom i alla frågor mer nöjda med sin 
studiestiuation än vad övriga studenter inom 
utbildningsvetenskap är 

 
� Studenterna på programmen är överlag mer positiva till 

sin studiesituation 2010 än vad de var vid föregående 
NSI 2008 

 
� Prestationskraven upplevs som positivt utmanande. 
 
� På specialpedagogprogrammet är 91% nöjda med ”sitt 

liv” som student 
 
� På Speciallärarprogrammet är 79% nöjda med ”sitt liv” 

som student 



Kursutvärderingsindex i KURT 

� Svarsfrekvens ligger mellan 50-82% (information från 8 
av 13 kurser) 

 
� Medelvärde sammanfattande betyg ligger mellan 3,54 – 

4,5 (information från 8 av 13 kurser) 
 

� Medelvärde arbetstim/vecka ligger mellan 23,3-32 
(halvfart) (information från 8 av 13 kurser) 

  



Kvalitets- och utvecklingsarbete 
Följande utvecklingsarbete har genomförts, dels i arbetslag som ansvarar 
för kursgenomförande och dels i programmets ledningsgrupp: 
 
� Fortsatt utveckling av profilkurserna på speciallärarprogrammet med 

inriktning mot språk-, läs-, och skrivutveckling/skriftspråkligt lärande och 
matematikutveckling/matematiklärande. Dessutom kurserna Lärande 
och utveckling och Möjligheter, hinder och utmaningar I lärandet på
specialpedagogprogrammet 

 
� Utveckling, planering och förberedelser för programmets avslutande 

kurser; Vetenskapsteori och forskningsmetod samt Examensarbetet 
 
� Kursansvarig för examensarbetet har kallat samtliga handledare för 

examensarbetet inom programmen till två handledarträffar 
 
� Utvecklingsprojekt med fokus på innehållslig och vetenskaplig 

progression inom programmet 
 



Förslag till ny examensordning för 
Speciallärarprogrammet 

� Sept 2010 - alla utbildningsansvariga kallas till 
Utbildningsdepartementet för information om 
Speciallärarutbildningens nya specialiseringar 

 
� Sept 2010 - programansvariga från de nio lärosäten som 

bedriver ett eller båda programmen enas om en 
gemensam skrivelse till Utbildningsdepartementet 
angående det kommande innehållet i den nya 
examensordningen 

 
� Nov 2010 - påbörjades i Linköping utvecklingen av en ny 

specialisering mot utvecklingsstörning  
 



Nationellt samarbete 

� Linköpings Universitet värd för nationellt nätverk för 
Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet 
i september  

 
� Utbyte med Umeå Universitet i utvecklingsarbeten med 

fokus på bedömning av examensarbete på avancerad 
nivå 
 
 
 
 
 



Programmens mål och framtida utveckling 

� Påbörja utveckling kring distansuppläggning av studierna 
� Fortsätta utvecklingsarbetet av programmens sista två 

kurser Vetenskapsteori och forskningsmetod samt 
Examensarbete 

� Utveckling av Speciallärarprogrammets nya 
specialisering mot Utvecklingsstörning

� Kursutvärderingarna ska kompletteras med en 
utvärdering i anslutning till programavslutningen  med 
utgångspunkt i examensordningen 

� Från och med ht 2011 ska alla examinationsuppgifter 
granskas med hjälp av urkund 

� Utveckling av arbetet på lärplattformen It’s learning 


