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  Specialpedagogprogrammet 

  

Speciallärarprogrammet 

Kurs 1 15 hp Specialpedagogik som verksamhetsområde och forskningsfält 

Kurs 2 15 hp Specialpedagogisk verksamhet 

Kurs 3 

15hp 

  

  

Lärande och utveckling 

Språk-, 

skriv- och 

läsutveckling 

Matematik- 

utveckling 

Utvecklings-

störning 

Tala, läsa och 

skriva – 

möjligheter 

och hinder för 

lärande, del 1 

Barns 

matematik- 

utveckling  

(7,5 hp) 

  

Utvecklings-

störning – 

möjligheter 

och hinder för 

lärandet, del 

1 

  

Matematik- 

Svårigheter 

(7,5 hp) 

  

Kurs 4 

15 hp 

Möjligheter, hinder och 

utmaningar i lärandet 

  

Tala, läsa och 

skriva – 

möjligheter 

och hinder för 

lärande, del 2 

Identifiering 

och 

bedömning i 

specialpedago

gisk 

verksamhet i 

matematik  

(7,5 hp) 

  

Utvecklings- 

störning – 

möjligheter 

och hinder för 

lärandet, del 

2 

  

Prevention 

och 

intervention i 

specialpedago

gisk 

verksamhet i 

matematik 

(7,5 hp) 

  

Kurs 5 

15 hp 

Vetenskapsteori och forskningsmetod 

Kurs 6 

15 hp 

Examensarbete 
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Nya programkoder för speciallärarprogrammet för 

antagna f.o.m. ht-2012 

• Specialärarprogrammet har tidigare år endast haft en 

programkod. F.o.m. antagna ht 2012 har varje 

specialisering egen programkod 

• Språk-, läs- och skrivutveckling  L1YSS 

• Matematikutveckling L1YSM 

• Utvecklingsstörning L1YSU 

• Lärarlyftet II L1YSL 
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Antal studenter 

Specialpedagogprogrammet 

• Halvfart, distans med campusförlagda dagar 1 ggr/ månad 2-3 dagar, 30 

platser 

• Antagna ht 2008 (20), ht 2009 (14) ht 2010 (16), 2011 (33), 2012 (29) 

• Examinerade antagna 2008 (11) 

• Examinerade antagna 2009 (6) 

 

• Ansökningstal 2013 (totalt 221; 75 förstahandssökande; 83 behöriga) 
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Speciallärarprogrammet 

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

dagar, 45 platser (15 platser på respektive specialisering) 

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

2012 (15, 13,13) 

• Examinerade antagna 2008 (33) 

• Examinerade antagna 2009 (10) 

 

• Ansökningstal 2013 (totalt 253)  

• (sv 114; 37; 41 ) (ma 75; 28; 32 ) (utv 64; 25; 23) 
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Lärarlyftet II 
Speciallärarprogrammet, specialisering utvecklingsstörning 

antagning ht 2012 

• Studenterna följer det ordinarieprogrammet 

• Ca 60 sökande till 10 platser 

• Tillgodoräknande/Valideringsprocess –  

• 4 studenter startade termin 1  

• 4 studenter startade termin 3 

• Studenterna har därefter kunnat ansöka om bedömning av  

       reel kompetens  

 

• Programmet fått förfrågan från Skolverket även vt-2013, ht-2013 och 

vt-2014 men tackat nej 
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Programorganisation 

• Programmen har en ledningsgrupp bestående av samtliga 

kursansvariga lärare, en fältrepresentant och programansvariga 

utbildningsledare 

• Tre programdagar under 2012 

• Succesiv övergång vad gäller byte av programledning   

• 2012 Karin Forslund Frykedal 30% och Anna-Lena Eriksson 

Gustavsson 10% 

• Två kursanvariga lärare per kurs 

• Lå 2012-2013 sista året med VFU 
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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, lärarlyftet II 

• 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 

• Påbörjad användning av bedömningskriterier för examensarbeten 

• Revidering av kursplaner för att göra pararbete av examensarbete 

möjligt  
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Förändringar 

• Regeringen gav 2012 HSV i uppdrag att utreda behovet av en 

särskild specialpedagogexamen. Uppdraget redovisades 

Förslag från HSV var att programmet skulle läggas ned men bli 

en specialisering ”Specialpedagogiskt arbete” i 

speciallärarprogrammet. Utbildningsdepartementet tog i april 

2013 beslut om att programmet ska vara kvar. 

 

• Ny förändring vad gäller behörighetsföreskrifter för 

specialpedagog- och speciallärarprogrammen. 

Utbildningsorterna får ej ställa krav på genomfört självständigt 

arbete (c-uppsats). 
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Utmaningar i programmen 

• Distansutbildning – studenterna måste försörja sig och 

arbetar därför mer än lämpligt för att kunna kombinera med 

studier på avancerad nivå. De ges inte förutsättningar  för 

studier från sin arbetsgivare 

• Funktionerna i lärplattformen – bör vara användarvänligt och 

studenterna ha möjlighet till direkt kommunikation med 

varandra  

• Lära att undervisa på distans med lärplattform som stöd 

• Lära att gå utbildning på distans med lärplattform som stöd 
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Programmens mål och framtida utveckling 

• Arbete påbörjat inför HSV’s självvärdering 2013 

• Samtal med representanter inom fil fak om erfarenheter från arbete med 

självvärderingar 

• Kontinuerlig diskussion med kursansvariga inom programmet om 

förestående arbete och vad som hittills genomförts 

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

examinationsuppgifter) 

• Flera möten på fakultet och institution  – utbyta erfarenheter från HSV-

utvärderingen 

 

• Kursutvärderingarna har kompletterats med en utvärdering i 

anslutning till programavslutningen med utgångspunkt i 

examensordningen för att kunna värdera mål under rubriken 

”Värderingsförmåga och förhållningsätt” i examensordningen. 
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