
Programrådet för Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen  

Minnesanteckningar   

  
Datum:   2019-09-17, kl.13.00-15.30  

  Nya konferensrummet, plan 4, TUV  

  

Närvarande:  Gudrun Svedberg, ordförande, TUV   

 Ingmarie Mellenius, Språkstudier  

 Anneli Nielsen, TUV   

 Åsa Löfqvist, Ped. Inst.   

 Maria Levlin, Språkstudier  

 Gunnar Sjöberg, NMD 

  

Adjungerade: Ia Kling Sackerud, NMD 

 Helen Andersson, Studievägledare Pedagogiska institutionen (punkt 4) 

 Maria Rudberg, Examenshandläggare Studentcentrum/Examina (punkt 4),  

 Birgitta Wilhelmsson, Utbildningsledare (punkt 4 och 5) 

 

    

Ärenden:  

  

1. Mötets öppnande     

 Ordförande öppnar mötet.  

  

2. Fastställande av dagordning och 

 mötessekreterare     

 Dagordning fastställs. ML är sekreterare.  

  

3.   Föregående protokoll  

Likvärdig bedömning. AN har utarbetat ett dokument som läggs ut på 

Cambro under termin 1.  

Metodkurs termin 3. Önskemål finns från institutionerna om att handleda 

respektive studenter gällande forskningsplan. Konsekvenser av olika 

alternativ diskuteras och frågan tas upp igen efter utvärdering av kurs 3. 

 

 

4.   Master/magisterexamen i specialpedagogik 

 Adjungerad från Examina redogör för oklarheter vid bedömning av ansökan 

om magisterexamen i speciallärarprogrammet.Programrådet förordar att alla 

inriktningars examensarbeten ger magisterbehörighet med specialpedagogik 

som huvudområde.  

 Ärendet överlämnas till LH:s föreståndare för formellt beslut. 

 BW ser till att Ladoc-enheten för in koderna för magisterbehörighet även i 

inriktningarna mot språk, läs och skrivutveckling samt matematikutveckling.  

Respektive inst går igenom kursplanerna för examensarbete och stämmer av 

mot krav på magister. 



 

5.   Utvärdering av termin 1 

Inga omfattande förändringar av termin 1 har genomförts Ht 19. Att åter 

utvärdera termin 1 och framförallt kurs 1 är ett uppdrag från LH. 

Programrådet diskuterar återigen bakgrunden till det uppkomna behovet av 

en grundlig utvärdering av termin 1 samt strategi för genomförande av 

utvärderingen. 

 

Programrådet förordar att individuell studentutvärdering görs för varje kurs 

under termin 1.  

 Lärarutvärderingar genomförs (ordförande tillser). 

IKS och ordförande sammanställer för kurs 1 till slutet av oktober. Skickas 

till LH. 

 

 
  

6.   Remissvar utvärdering av LH  

Rådet diskuterar rapporten, instämmer i viss kritik men riktar även kritik mot 

rapporten och de förslag som utredarna presenterar. 

 Ordförande insamlar synpunkter och färdigställer yttrandet. 

  

   

7.   Remisser och rapporter  

Nationellt nätverksmöte, Linköping 29 nov. Vi diskuterar vem som kan 

åka vid nästa möte. 

Symposium, Research, Policy and Practice- Current 

Influences on Special Education, Umu 21-22 nov 

Specialpedagogisk konferens Örebro 13-14 nov 

https://www.oru.se/institutioner/Humaniora-utbildning-och-

samhallsvetenskap/konferenser/nationell-specialpedagogisk-konferens---

samverkan-for-inkludering---som-mojlighet-och-utmaning/ 

 

 

9.   Övriga frågor  

 -Behörighet till termin 3. Frågan bordläggs till nästa möte. 
-Problematiskt att institutinerna ska hantera tillgodoräknanden med kort 
varsel. Frågan bordläggs till nästa möte.  

 -Vikten av att reservantagning sker tidigt lyfts. Ordförande kontaktar Lars  
 Knutsson.  
 -Träff mellan breddningskursansvariga planeras.  
 

11.   Nästa möte   

 Tisdag 15/10 kl. 13.00 – 14.30. 

  

 

12.   Mötet avslutas  

    

https://www.oru.se/institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/konferenser/nationell-specialpedagogisk-konferens---samverkan-for-inkludering---som-mojlighet-och-utmaning/
https://www.oru.se/institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/konferenser/nationell-specialpedagogisk-konferens---samverkan-for-inkludering---som-mojlighet-och-utmaning/
https://www.oru.se/institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/konferenser/nationell-specialpedagogisk-konferens---samverkan-for-inkludering---som-mojlighet-och-utmaning/


  

  

  

  

  

Mötessekreterare       Justerare  

  

  

  

Maria Levlin      Gudrun Svedberg  


