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MÅL
Mål för utbildning på avancerad nivå
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får
inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för
utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(1 kap. 9 § högskolelagen)

Mål för utbildningsprogrammet
För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att
självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd.
Kunskap och förståelse
För speciallärarexamen ska studenten
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- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och
dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv,
- visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av
denna,
- visa fördjupad kunskaper om bedömningsfrågor och betygsättning och
- visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och, beroende påvilken specialisering
som valts, fördjupad kunskap om
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i
relation till undervisningsämnen eller ämnesområden,
4. barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till
undervisningsämnen eller ämnesområden,
5. barn och elever med grav språkstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till
undervisningsämnen eller ämnesområden, eller
6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till
undervisningsämnen eller ämnesområden.
Färdighet och förmåga
För speciallärarexamen ska studenten
-visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i
förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
- visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda
barn och elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och
utveckla verksamhetens lärmiljöer,
-visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad
samtalspartner och rådgivare i frågor som rör
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet eller hörselskada,
4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med synskada,
5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav språkstörning,
eller
6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning,
- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av
det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever,
-visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och
analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning
och vistas under förskole- eller skoldagen,
, och
-visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av
särskilt stöd.
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling
ska också studenten
– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma
barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För speciallärarexamen ska studenten
-visa självkännedom och empatisk förmåga,
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-visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de
mänskliga rättigheterna,
-visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
-visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
-visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin
kompetens.
(bilaga 2, högskoleförordningen [HF])

DE KURSER SOM UTBILDNINGSPROGRAMMET OMFATTAR
Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogiskt stöd i olika lärmiljöer, 30 högskolepoäng (hp)
Pedagogik, avancerad nivå, Speciallärarens uppdrag och arbete, 30 hp
Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogisk forskning ur ett didaktiskt perspektiv, 30 hp

DEN HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET
Utbildningen utgörs av obligatoriska kurser. Utbildningen inleds med kursen Pedagogik,
avancerad nivå, Specialpedagogiskt stöd i olika lärmiljöer, 30 (hp). Därpå följer kursen
Pedagogik, avancerad nivå, Speciallärarens uppdrag och arbete, 30 hp. Utbildningen avslutas
med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogisk forskning ur ett didaktiskt
perspektiv, 30 hp, i denna kurs ingår ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Verksamhetsförlagd utbildning ingår i utbildningen. Samtliga kurser som ingår i programmet
ges inom huvudområdet pedagogik.

EXAMEN
Speciallärarexamen med angivna specialiseringar uppnås efter att studenten har fullgjort
kursfordringar om 90 högskolepoäng. Det ställs också krav på avlagd grundlärarexamen,
ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.
Speciallärarexamen ges med specialiseringar mot
– språk-, skriv- och läsutveckling,
– matematikutveckling,
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs att den tidigare avlagda examen
omfattar ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.
Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs i stället att studenten har kompletterat
sin utbildning med motsvarande kunskaper. För specialisering mot matematikutveckling krävs
att den tidigare avlagda examen omfattar ämnesstudier i matematik eller inom
kunskapsområdet matematikutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier,
krävs i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper.
För speciallärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNINGSPROGRAMMET
För att vara behörig till programmet ställs krav på annan avlagd lärarexamen med minst 15 hp
inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling alternativt
annan avlagd lärarexamen med fördjupning inom svenska eller matematik. Vidare krävs minst
tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen.
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För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående.
Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan.

URVAL OCH PLATSGARANTI
Urval till programmet sker på grundval av antalet avklarade akademiska poäng senast sista
anmälningsdag.
Den som antagits till programmet har platsgaranti till kurser inom programmet i den
utsträckning och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen. Platsgarantin omfattar
högst 30 högskolepoäng per termin och gäller under förutsättning att den studerande uppfyller
kraven för den särskilda behörigheten.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i
kursplanen. Information om regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (till
exempel antagning, examination, tillgodoräknande och examina samt delegationer) nås via
Örebro universitets webbsida, http://www.oru.se.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2008 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet
med den utbildningsplan som fastställdes den 29 april 2008 till och med vårterminen 2012.
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2009 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet
med den utbildningsplan som fastställdes den 29 april 2008 (inklusive beslutet om ändringar
den 11 december 2008) till och med vårterminen 2013.
De som påbörjade utbildningen höstterminen 2010 har rätt att slutföra utbildningen i enlighet
med den utbildningsplan som fastställdes den 13 oktober 2009 till och med vårterminen 2014.
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