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Antal studenter 

Specialpedagogprogrammet 
• Halvfart, distans med campusförlagda dagar 1 ggr/ månad 2-3 dagar 

• Antagna ht 2008 (20), ht 2009 (14), ht 2010 (16), 2011 (33) 

• Examinerade antagna 2008 (11) 

• Ansökningstal 2012 (totalt 218; 2,8 förstahandssökande/plats) 

Speciallärarprogrammet 
• Halvfart, distans med campusförlagda dagar 1 ggr/ månad 2-3 dagar 

• Antagna ht 2008 (40), ht 2009 (17), ht 2010 (2), ht 2011 (46) 

• Examinerade antagna 2008 (29) 

• Ansökningstal 2012 (totalt 342) (sv 134; 3,6) (ma 90; 2,3) (utv 118; 3,6) 
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Programorganisation 
• Programmen har en ledningsgrupp bestående av samtliga 

kursansvariga lärare, en fältrepresentant och programansvariga 

utbildningsledare 

• Succesiv övergång vad gäller byte av programledning  

• Hög vetenskaplig kompetens hos medverkande lärare, alla handledare 

och examinatorer är disputerade 

• Två kursanvariga lärare per kurs 

• ”Pedagogisk variation” vad gäller arbetssätt och arbetsformer 

• Studerandeaktiva arbetsformer 

• VFU-mentorsnätverk 
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Kursutvärderingsindex i KURT 

 

• Svarsfrekvens ligger mellan 77% - 93% 

 

• Medelvärde sammanfattande betyg ligger mellan 3,77- 4,44 

 

• Medelvärde arbetstimmar/vecka ligger mellan 20,4 - 35 
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Kvalitets- och utvecklingsarbete 

Följande utvecklingsarbete har genomförts, dels i arbetslag som ansvarar 

för kursgenomförande och dels i programmets ledningsgrupp 

• Utveckling av specialiseringen utvecklingsstörning på 

speciallärarprogrammet 

• Programmen har fr.o.m. hösten 2011 ett distansupplägg som innebär 

campusförlagda träffar 1 gång per månad i 2-3 dagar och däremellan 

arbete på It’s Learning 

• Utveckling, planering och förberedelser för programmens alla kurser till 

distanskurser 

• Utveckling av bedömningskriterier för examensarbeten  
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Förändringar 

• Regeringen gav HSV i uppdrag att utreda behovet av en 
särskild specialpedagogexamen. Uppdraget redovisas till 
Utbildningsdepartementet senast 5 juni 2012. 

 

• Uppdrag att inom lärarlyftet II utbilda speciallärare med 
specialisering utvecklingsstörning.  

 

• Ny förändring av gäller behörighetsföreskrifter för 
specialpedagog- och speciallärarprogrammen. 
Utbildningsorterna får ej ställa krav på genomfört självständigt 
arbete (c-uppsats). 

 

 



7 

Programmens mål och framtida utveckling 

• Arbete påbörjat inför HSV’s självvärdering 2012 
• Samtal med representanter inom fil fak om erfarenheter från arbete med 

självvärderingar 

• Samtal med kanslichef Christina Åkerlund 

• Programdag med information om förestående arbete och vad som hittills 
genomförts 

• Kursansvariga har arbetat med matris (ex mål, kursmål, kurs- och 
examinationsuppgifter) 

• Kursutvärderingarna har kompletterats med en utvärdering i 
anslutning till programavslutningen med utgångspunkt i 
examensordningen 

• Fortsatt utveckling av arbetet på lärplattformen It’s learning 
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