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Utbildningsplan för utbildning av speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet II.
Genomfö rda och godkä nda studier enligt denna plan leder fram till Speciallä rarexamen
(Postgraduate Diploma in Special Needs Training) Avancerad nivå

Programkod: L1YSL

Dnr: LiU-2012-01043

Fastställd: 2012-05-29

Gäller från och med: Höstterminen 2012.

1. Statsmakternas beslut och riktlinjer
1.1 Examensrä tt

Enligt Hö gskolelagen (SFS 1992:1434) 1 kap 11 § ankommer det på regeringen arr
fö reskriva vilka examina som få r avlä ggas vid hö gskolorna. I Hö gskolefö rordningen (SFS
2011:186) anges examensordning fö r speciallä rarexamen som ska gä lla frå n och med
2011. Linkö pings universitet fick i regleringsbrev fö r 2008 (då enligt SFS 2008:132)
uppdrag av regeringen att utbilda och examinera speciallä rare frå n och med hö sten
2008.
Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal
(SFS 2007:223) ger lärosäten som har examensrätt för en utbildning möjlighet att även
fortbilda inom området och utifrån SFS 2012:108 är det möjligt att läsa fullständig
utbildning till en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. Regeringen har gett i uppdrag åt Skolverket (U2012/1181/S) att skapa möjligheter för lärare
och förskollärare att inom lärarlyftet II (U2011/5531/S) kunna läsa
speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning och utifrån detta
har förfrågan ställts till de lärosäten som har examensrätt för speciallärarprogrammet
med inriktning mot utvecklingsstörning.

1.2 Utbildningens nivå placering, omfattning och fö rkunskapskrav

I enlighet med Hö gskolefö rordningen, SFS 2011:186, framgå r att speciallä rarexamen
uppnå s efter att den studerande fullgjort kursfordringar om 90 hö gskolepoä ng på
avancerad nivå . Vidare stä lls krav på avlagd lärar eller fö rskollä rarexamen eller motsvarande ä ldre examen samt anställning inom grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna.
I examensbeviset anges fö r vilken verksamhet utbildningen ä r avsedd och verksamhetsområ det grundar sig på den studerandes tidigare avlagda lä rarexamen.
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1.3 Utbildningens må l

Kunskap och förståelse
Utbildningen till speciallä rare på avancerad nivå innebä r att den studerande, efter tidigare avlagd lä rarexamen, har fö rdjupat och vidareutvecklat sin kunskap och fö rstå else
vad gä ller specialpedagogisk forskning och teoribildning samt kan bearbeta och integrera teoribaserad och erfarenhetsbaserad kunskap. Den studerande har vidare utvecklat fö rdjupad kunskap fö r att kunna hantera och visa handlingsberedskap infö r komplexa utbildnings- och undervisningssituationer med sä rskilt fokus på språ k- och
begreppsutveckling och lä rande. Likaså ska speciallä raren visa fö rdjupade kunskaper
om bedö mning och betygssä ttning. För denna specialisering inom speciallä rarexamen
ska den studerande visa fö rdjupad kunskap om
- barn och elever med utvecklingsstö rning och deras allsidiga kunskapsutveckling

Färdighet och förmåga
Den studerande har utvecklat förmåga att identifiera och analysera situationer i pedagogisk verksamhet fö r att bå de fö rebygga och fö rhindra att svå righeter i undervisningsoch lä randemiljö er uppstå r. Den studerande kan aktivt medverka i det dagliga pedagogiska arbetet och stö dja så vä l enskilda elever som personal. Den studerande kan genomfö ra och kommunicera kartlä ggnings- och utredningsarbete med syfte att bedö ma
och anpassa arbetssä tt och metoder vid lä s-, skriv eller matematikundervisning samt
har fö rmå ga att initiera, ansvara fö r och medverka i å tgä rdande arbete, utformning och
genomfö rande av å tgä rdsprogram, fö r att mö ta behov hos alla barn och elever. Den studerande har vidare utvecklat fö rmå ga att vara en kvalificerad samtalspartner och kan ge
rå d i pedagogiska frå gor samt med hjä lp av uppfö ljning och utvä rdering leda utveckling
av den pedagogiska verksamheten fö r alla elever. För denna specialisering inom speciallä rarexamen har speciallä raren ett ansvar att individanpassa lä randemiljö er och
undervisning fö r att stö dja undervisning i olika ä mnen fö r elever med
inlä rningssvå righeter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande har efter avslutad utbildning utvecklat en god sjä lvkä nnedom och kan i
samarbete mö ta elever, fö rä ldrar och personal med ett förhållningssätt som uttrycker
empati, fö rstå else och respekt. Den studerande kan kritiskt granska, gö ra bedö mningar,
fö reslå fö rä ndringar och lö sningar samt fatta beslut som grundar sig på så vä l akademisk
kunskap och erfarenhetsbaserad så dan som etiska avvä gningar.

2. Utbildningens kurser och programmets upplä ggning
2.1 Ingå ende kurser
Block 1:

Specialpedagogik-kunskapsområ de och forskningsfä lt, 15 hp
Specialpedagogisk verksamhet, 15 hp
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Block 2:
Block 3:

Utvecklingsstö rning – mö jligheter och hinder fö r lä randet del 1, 15 hp
Utvecklingsstö rning – mö jligheter och hinder fö r lä randet del 2, 15 hp
Vetenskapsteori och forskningsmetod, 15 hp
Examensarbete, 15 hp

2.2 Programmets upplä ggning

Specialpedagogik ä r ett må ngvetenskapligt kunskapsområ de med inslag frå n bland annat pedagogik, psykologi, sociologi, kommunikationsvetenskap och handikappvetenskap. Speciallä rarens breda och djupa kunskapsbas ä r en fö rutsä ttning fö r att skapa
mö jligheter fö r lä rande fö r alla elever utifrå n fö rutsä ttningar och behov. En viktig
utgå ngspunkt fö r speciallä rarutbildningen vid Linkö pings universitet ä r den
erfarenhetsbaserade kunskapen som de studerande bä r med sig in i utbildningen och
denna erfarenhet utvecklas vidare under studierna i programmet genom så kallade
verksamhetsfö rlagda utbildningsavsnitt. Utbildningen ska vara det ”pedagogiska
mittfä lt” dä r teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad så dan reflekteras och ä r
fö rutsä ttning fö r utveckling av analysfö rmå ga, fö rstå else och ny kunskap i ett
specialpedagogiskt perspektiv och fö r att utveckla den kompetens som speciallä raren
ska besitta – undanrö ja hinder fö r lä rande, utveckla lä rmiljö er, handleda elever och
kollegor och fö lja upp, bedö ma och utvä rdera pedagogisk verksamhet,
Studierna i Speciallä rarprogrammet delas in i tre block om vardera 30 hö gskolepoä ng.

Block 1
Programmets fö rsta block fokuserar specialpedagogik som ä mne och som forskningsområ de. Specialpedagogisk historia och centrala begrepp (t ex avvikelse, normalitet, differentiering, segregering, integrering och inkludering) analyseras och
problematiseras fö r att bli mö jliga att fö rstå och hantera i en undervisnings- och
utbildningskontext. Kunskap om grupper och grupprocesser, kommunikation och samtal samt kunskap om handledning, ledarskap och utvä rdering utvecklas likavä l som kunskap om etiska fö rhå llningssä tt och juridiska ramar i skolverksamheten.

Block 2
Det andra blocket innebä r fö rdjupade studier inom utvecklingsstö rning.
Speciallä raren med inriktning mot utvecklingsstö rning kommer att mö ta elever som i
sitt lä rande ä r i behov av sä rskilt stö d. Fö r att hjä lpa dessa elever behö ver speciallä raren
kunskaper om inlä rningssvå righeternas orsaker och dess konsekvenser samt kunskaper
om hur man kan mä ta och bedö ma elevernas kunskapsutveckling. Vidare behö ver speciallä raren kunskap om olika arbetssä tt och arbetsformer som kan stö dja elevernas
lä rande inom särskolans olika ä mnen och ä mnesområ den.
Speciallä raren ska utveckla en medvetenhet om ett etiskt fö rhå llningssä tt i mö tet med
eleverna och deras vå rdnadshavare.
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Block 3
Under det tredje blocket fokuseras teorier om vetenskaplig metod och fö rhå llningssä tt
samt tillä mpning av dessa kunskaper i det sjä lvstä ndiga arbetet som avslutar programmet.
Den vetenskapliga utvecklingen och debatten inom det specialpedagogiska kunskapsfä ltet fö ljs och ger mö jlighet till fö rtrogenhet med vetenskaplig problemformulering och vetenskapligt framstä llningssä tt. Kunskaper om olika metoder fö r undersö kning, utvä rdering och analys samt ett kritiskt fö rhå llningssä tt ä r viktiga avsnitt i
studierna.

3. Tillgodorä knanden

Sö kande kan vid inträ de till specialpedagogprogrammet ansö ka om tillgodorä knande av
tidigare studier i specialpedagogik på avancerad nivå .

4. Examination och betyg

Programmets kurs- och examinationsuppgifter ä r en del av den studerandes lä rprocess
och alla examinationer ä r lä rtillfä llen. Reflektion och skrivande ä r en grund fö r att utveckla så vä l teoribaserad som erfarenhetsbaserad kunskap. Samtal och skrivande ä r
redskap fö r att synliggö ra kunskapen men också ett led i den personliga och professionella utvecklingen. Texter kommer att granskas och bedö mas i seminariegrupper, med
hjä lp av critical friends och av examinationsansvariga lä rare.
Betyg sä tts på kurs. Som betyg anvä nds nå got av uttrycken Godkä nd och Underkä nd. På
kursen Examensarbete, 15 hö gskolepoä ng, anvä nds också uttrycket Vä l godkä nd.

5. Övrigt

Utbildningsplanen ä r må lmä ssigt densamma som fö r speciallärarprogrammet men
innehåller här endast specialiseringen utvecklingstörning.

