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Handlingsplan för Speciallärarprogrammet  

 

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 

genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört.  

 

Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Examensmål 5-

Specialisering 

utvecklingsstörning 

Utveckla kunskapsområdet 

särskoledidaktik 

genom att utveckla samverkan med 

den handikappvetenskapliga 

forskningsmiljön 

inför höstterminen 2018 Programansvariga och 

kursansvariga 

Examensmål 8 

Stärka inslagen i 

utbildningen som rör 

kvalificerade samtal och 

rådgivning med 

progression genom flera 

kurser  

genom fler lärandeaktiviteter som 

berör kommunikation, rådgivning 

och handledning 

läsåret 2018-2019 Kursansansvariga, lärare och 

programansvariga 
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Utveckla de pedagogiska 

möjligheter som Lisam 

erbjuder 

- genom att förstärka dialogen 

mellan studenterna och lärarna samt 

studenterna emellan utifrån att 

programmet ges på distans, 

- genom att förstärka återkoppling 

som lärandeaktivitet, 

- genom utökad försöksverksamhet 

med webbaserade föreläsningar 

Vt 2019 Kursansansvariga, lärare och 

programansvariga 

Tydliggöra de lärandemål 

som examineras i kurs-/fält 

och examinationsuppgifter i 

samtliga kurser i 

programmet 

genom utvecklingsarbete och 

revideringar i 

studiehandledningarna 

inför höstterminen 2019 Programansvariga och 

kursansvariga 

Förebygga studieuppehåll 

och studieavbrott 

kartlägga studieuppehåll och 

studieavbrott 

 

2018-2020 

 

 

Programansvariga och 

programadministratör 

Öka antalet studenter som 

tar examen 

utveckla och genomföra olika 

motivationshöjande uppföljningar 

2019 Programansvariga och 

programadministratör 

Fortsätta att försöka finna 

former för ökat 

studentinflytande 

genom att pröva olika idéer, 

förankrade hos programmets 

studenter  

Avstämning i slutet av 

2018 

Programansvariga 

Utveckla alumniverksamhet genom nätverk för speciallärare i fler 

specialiseringar än 

matematikutveckling 

2019 Programansvariga, 

kursansvariga och lärare 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING  

TITEL  
UTGÅVA  

3(3) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rekrytering av 

forskarstuderande och 

forskarutbildade lärare 

inom det special-

pedagogiska 

forskningsområdet 

påtala behovet av  forskarutbildade 

lärare och forskarutbildning inom 

specialpedagogik och 

speciallärarprogrammets olika 

ämnesinriktningar 

 Universitetsledning 

Fakultet 

Institution 

 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 

av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  


