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Välkommen till Lärarlyftets
Speciallärarutbildning vårterminen 2017
Information till dig som är antagen till Lärarlyftets
Speciallärarutbildning med specialisering mot
• Utvecklingsstörning, 90 hp
• Matematikutveckling, 90 hp
• Språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp
Utbildningen är på avancerad nivå.
Programmet når du via hemsida: www.hkr.se/lararlyftet

Denna information är riktad till dig som är antagen till Lärarlyftets Speciallärarutbildning och innehåller viss information som kan vara bra för dig att ha kunskap
om under din studietid.
Ytterligare/förnyad information tillkommer via dina lärare och annan personal.
Var uppmärksam och ta del av både skriftlig och muntlig information som
Högskolans personal ger dig som student.
Om du saknar någon information eller har en fråga som vi inte har besvarat i denna
studiehandbok är du välkommen att höra av dig till oss via studie- och
karriärvägledarens frågeformulär på www.hkr.se/vagledning-frageformular eller till
någon av oss som arbetar inom programmet.

Vi reserverar oss för sådant som ändras under tiden efter att denna studiehandbok
sammanställdes.

Lycka till med dina studier!
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Programmets upplägg – enligt ordinarie
utbildningsupplägg inom Lärarlyftet
Kursupplägget under de olika terminerna kommer att se ut enligt följande:
Speciallärarutbildning med specialisering mot Utvecklingsstörning, 90 hp:
•
•
•
•

Termin 1 (vt17)
SP116U, Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en
skola för alla, 15 av 30 hp vilket motsvarar kursens moment 1.
Termin 2 (ht17) och termin 3 (vt18)
SP273U, Att utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med
utvecklingsstörning i skolan, 30 hp
Termin 4 (ht18)
SP116U, Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en
skola för alla, 15 av 30 hp vilket motsvarar kursens moment 2.
Termin 5 (vt19) och termin 6 (ht19)
SP354U Speciallärarens roll i forsknings- och utvecklingsprocesser, 30hp

Speciallärarutbildning med specialisering mot Matematikutveckling, 90 hp:
•
•
•
•

Termin 1 (vt17)
SP116U, Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en
skola för alla, 15 av 30 hp vilket motsvarar kursens moment 1.
Termin 2 (ht17) och termin 3 (vt18)
SP264U, Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling, 30 hp
Termin 4 (ht18)
SP116U, Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en
skola för alla, 15 av 30 hp vilket motsvarar kursens moment 2.
Termin 5 (vt19) och termin 6 (ht19)
SP354U, Speciallärarens roll i forsknings- och utvecklingsprocesser,
30hp

Speciallärarutbildning med specialisering mot Språk-, skriv- och
läsutveckling, 90 hp:
•
•
•
•

Termin 1 (vt17)
SP116U, Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en
skola för alla, 15 av 30 hp vilket motsvarar kursens moment 1.
Termin 2 (ht17) och termin 3 (vt18)
SP253U, Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och
läsutveckling, 30 hp
Termin 4 (ht18)
SP116U, Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en
skola för alla, 15 av 30 hp vilket motsvarar kursens moment 2.
Termin 5 (vt19) och termin 6 (ht19)
SP354U, Speciallärarens roll i forsknings- och utvecklingsprocesser,
30hp
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Programkod
Programkod: SPL2U
Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning,
90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.
Programkod: LASMU
Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling,
90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.
Programkod: LASSU
Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och
läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Kursplaner
Kursplaner finns i programmets kursförteckning via www.hkr.se/lararlyftet
Sök på Högskolans hemsida välj antingen att söka programmets programkod
eller respektive kurskod.
Spara dessa!

Kurskoder och schemakod
Kurskoderna för respektive kurs finns på sidan 3-4 beroende på vilket program du
är antagen till.

Samläsning med reguljär utbildning
I denna utbildning samläses programkurs 2 (ht17-vt18) med studenter i de
reguljära programmen. Vissa skillnader finns i förkunskapskraven för
lärarlyftsstudenter respektive för studenter i de reguljära programmen, se
respektive kursplan. Vidare information ges vid kursintroduktion.

Kontaktpersoner – vem gör vad
Utbildningens lärare – programkurs 1:
Annette Byström och Helena Sjunnesson.
Lärarnas kontaktuppgifter finns via www.hkr.se
Utbildningens administratör:
Sofie Hardö, telefonnummer: 044-250 37 37, e-post: sofie.hardo@hkr.se
Bokför betygen från utbildningens lärare i LADOK/Min studieinformation samt
beslut om tillgodoräkning.

Utbildningens studie- och karriärvägledare:
Information om validering, tillgodoräkning av reell kompetens, handläggning av
ansökningar om tillgodoräkning samt upplägg av individuella studieplaner vid
tillgodoräkning:
e-postformulär: www.hkr.se/vagledning-frageformular
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Programområdesansvariga:
Programområdesansvarig för specialpedagog- och speciallärarprogrammen
Specifika frågor som gäller programmens innehåll och utbildningens upplägg.
- Catarina Grahm 044-250 34 84
Programområdesansvarig, kompetensutveckling och skolutveckling
Kontaktperson till Skolverket. Specifika frågor som inte gäller utbildningens
innehåll, utbildningens upplägg, betygsrapportering, betygsättning,
tillgodoräkning eller individuella studieplaner.
- Pia Thornberg, 044-250 34 60

Inloggningsuppgifter
Alla studenter på Högskolan Kristianstad får ett konto för att kunna använda
högskolans IT-resurser.
Mer information:
www.hkr.se/sv/student-pa-hkr/it-och-mediastod/inloggingsuppgifter/

Kursyta i It´s Learning
Lärplattformen itslearning används i alla kurser och program vid Högskolan
Kristianstad. Itslearning är en webbtjänst, vilket gör att du kan logga in från
vilken dator som helst. Du kan också logga in från en smartphone eller
surfplatta.
Tänk på att det finns ett meddelandesystem i itslearning som inte är ett
e-postsystem. Det innebär att du också ska läsa din e-post som du har en
genväg till i itslearning som heter mail.hkr.se
Information och inloggningssida:
www.hkr.se/sv/student-pa-hkr/it-och-mediastod/itslearning/

E-post – Studentmejl
Som student vid Högskolan Kristianstad har du en e-postadress via Office
365. Även där kan du få viktiga meddelanden från högskolan och dina lärare.
Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar din e-post.
E-postadressen är enligt följande:
förnamn.efternamn+löpnummer@stud.hkr.se.
Inloggningssida: www.hkr.se/sv/student-pa-hkr/it-och-mediastod/e-post/

Vad är validering och tillgodoräkning av reell kompetens?
På kursintroduktionen kommer det att presenteras vad validering är och hur man
kan ansöka om tillgodoräkning av sin reella kompetens.
Det informeras också om vad en valideringsprocess är. Vad skillnaden är mellan
tillgodoräkning av reell kompetens och tillgodoräkning av kurs läst på högskola
för tillgodoräkning till en ny kurs på högskolan.
•

En film om validering finns på
www.distans.hkr.se/wid/Lararlyftet/validering/

Självskattningsschema
På kursintroduktionen kommer du också att få fylla i ett självskattningsschema för
programkurs 1 tillsammans med kursansvariga.
Detta är ett underlag där det ska anges om man kommer att ansöka om
tillgodoräkning eller läsa kursen. Det kan även vara så att man kommer att
ansöka om tillgodoräkning av ett eller flera delprov, men göra övriga delprov.
Förbered genom att gå igenom utbildningens kursplaner och jämför
med dina underlag och/eller kunskaper.
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Självskattningsfrågor
Självskattningsfrågorna används som en del av valideringsprocessen för att
kunna göra en bedömning om du kan eller inte kan genomföra en
valideringsprocess.
Dessa frågor används endast av den som inte har dokumenterad kunskap
via specialpedagogexamen/speciallärarexamen eller andra akademiska
kurser som kan tillgodoräknas till delprov eller hela kurser i det nya programmet.
För att hinna ta ställning till om du kan eller inte kan genomgå
valideringsprocessen behöver vi svar på dina självskattningsfrågor till
respektive delprov inkomma enligt ”Inlämningsdagar”.

Exempel på tillgodoräkningar från examensbevis inom
motsvarande utbildningar.
Ansökan om tillgodoräkning – från specialpedagogexamen alternativt
speciallärarexamen.
Till ansökan om tillgodoräkning av hel kurs från ovanstående examina
lämnar man in kopia på sitt examensbevis från
Specialpedagogexamen alternativt Speciallärarexamen samt betyg
med kurskod.
Den som har en specialpedagogexamen och påbörjade den
utbildningen höstterminen 1990 – vårterminen 2001
(kull HT90-VT01) kan få tillgodoräkna 15 högskolepoäng av
programkurs 1 som i sin helhet omfattar 30 hp.
Den som har en specialpedagogexamen och påbörjade den
utbildningen höstterminen 2001 – vårterminen 2007
(kull HT01-VT07) kan få tillgodoräkna 30 hp av programkurs 1.
Den som har en specialpedagogexamen och påbörjade den
utbildningen höstterminen 2007 eller senare (kull HT07 eller
senare) kan få tillgodoräkna 30 hp av programkurs 1 och 15 hp av
programkurs 3, men då inte examensarbetet/det självständiga
arbetet.
Ansökan om tillgodoräkning av examensarbete från
Specialpedagogexamen/speciallärarexamen
Man kan ansöka om tillgodoräkning av tidigare slutfört
examensarbete. Det ska då vara relevant enligt den nya
utbildningens kursplan och tidigare ha ingått i
Specialpedagogexamen alternativt Speciallärarexamen.
Utdrag från kursplanen från programkurs 3:
”Självständigt arbete inom vald specialisering.”
I denna utbildning är alla kurser på avancerad nivå.
Till ansökan om tillgodoräkning ska det bifogas kopia på
examensarbetet, kursplan, betyg inkl. kurskod samt kopia på
examensbeviset.
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Ansökan om tillgodoräkning – från tidigare slutförd högskolekurs som är
relevant till kurs i lärarlyftets utbildning, men som inte har ingått i
specialpedagogexamen/speciallärarexamen.
Ta fram aktuell kursplan i den nya utbildningen och gör din egen
självskattning i förhållande till tidigare genomförda relevanta kurser.
Om det finns något som du anser är relevant till något delprov i den
nya kursen lämnar du in ansökan om tillgodoräkning tillsammans med
underlag från din tidigare kurs såsom kursplan och betyg med kurskod.
Ansökan om tillgodoräkning – från reell kompetens, exempelvis
relevant yrkesverksamhet, intyg om fortbildning från annat än
högskolestudier.
På introduktionsdagen presenterar vi valideringsprocessen.
Vid denna träff kommer du att ges möjlighet att ställa frågor och
diskutera ansökan om tillgodoräkning, individuellt studieupplägg efter
en godkänd tillgodoräkning, programupplägget med mera.

Ansökan om medtagande av programkurs alternativt fristående kurs som
är desamma som i denna utbildning och är läst på Högskolan Kristianstad
(HKR)
Denna ansökan används av endast av dig som har läst på Högskolan
Kristianstads: Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet
alternativt specialiseringskursen som fristående kurs. Kurserna ska vara
påbörjade höstterminen 2007 (avancerad nivå) eller senare samt vara
genomförda med godkänt resultat.

Självskattning inför tillgodoräkning som inte ingår i våra
exempel
Börja med att göra en självskattning vad som kan vara relevant utifrån tidigare
utbildning/erfarenhet genom att gå igenom utbildningens kursplaner och gör din
egen jämförelse.

Ansökan om tillgodoräkning
Ansökan och underlag du lämnar in ska vara relevanta i förhållande till kursens
innehåll. Tillgodoräkning kan göras av hela delprov.
•

•
•
•

Ansökan om tillgodoräkning finns via www.hkr.se/rattigheter-skyldigheter
Här finns även Högskolans Regler och anvisningar för ansökan om
tillgodoräkning
Fyll i ansökan korrekt på datorn.
Skriv ut och skriv under ansökan.
Bifoga relevant underlag.

Skicka komplett ansökan till:
Registrator, Högskolan Kristianstad, 291 88 KRISTIANSTAD
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Ärendehantering av ansökan om tillgodoräkning
Vid komplett ansökan:
• Projektadministratör granskar att ansökan är komplett.
• Komplett ansökan skickas till studie- och karriärvägledaren som gör en
första bedömning av underlaget.
• Bedömning tillsammans med programområdesansvarig vilken
ämnesbedömare som ska kontaktas för att få besked på om ansökan kan
eller inte kan beviljas.
• Ämnesbedömare skickar sitt beslut till studie- och karriärvägledaren.
• Beslutsunderlag skrivs av studie- och karriärvägledaren tillsammans med
programområdesansvarig.
• Beslutsunderlaget överlämnas till projektadministratören för underskrift
av programområdesansvarig.
• Projektadministratören lägger in beviljad tillgodoräkning i LADOK och
programområdesansvarig skriver under LADOK:s arkivlista.
• Projektadministratören lägger in beviljat beslut definitivt i LADOK och
skickar beslutet till studenten.
• Vid avslag på ansökan läggs inget in i LADOK, men studenten får beslut
om avslag.

Inlämningsdagar för ansökan om tillgodoräkning
På vid kursintroduktionen 24 januari kommer du att ha möjlighet att lämna in
ansökan samt få hjälp med att den är komplett.
Vi kommer även att informera om var vi publicerar inlämningsdagar för senare
ansökningar om tillgodoräkning.

Individuell studieplan inom Lärarlyftet
Alla studenter inom Lärarlyftet får en individuell studieplan som
dokumenteras och skickas till Skolverket under den första utbildningsterminen.
Detta underlag använder Skolverket för att de ska kunna se i vilken omfattning
man planerar att studera i programkurserna.
Den student som får tillgodoräkna en hel kurs inom utbildningen gör
också en individuell studieplan via studie- och karriärvägledaren.
Men dessa individuella studieplaner görs då i samband med tillgodoräkningen.

Om du inte läser enligt planerat studieupplägg är det viktigt att du själv
samtalar om detta med din Skolhuvudman om dina ändringar.

Studieteknik
Högskolan Kristianstad erbjuder alla studenter Lärverkstäder inom flera olika
områden:
- Studieteknik
- Språkverkstad – svenska
- Engelsk språkverkstad
- Sökverkstad
- IT- och mediapedagogisk hjälp
- Skrivguiden
- Matematikverkstad
Mer information om de olika delarna finns på www.hkr.se/lrc
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Det finns också mycket litteratur och information på Internet om studieteknik.
Böcker inom ämnet studieteknik:
- Plugga smart och lär dig mer!” Björn Liljeqvist, Studentlitteratur ISBN9144-01725-1
-

Hemligheterna med att få högsta betyg i skolan” Raman Mehrzad EGOförlag

-

Studiepraktikan, om att läsa och skriva i högre utbildningar” Elisabet
Wilhelmsson Liber förlag

Information på Internet:
”Hur pluggar du? Ifrågasätt din studieteknik”
Denna bok går att ladda ner från:
www.saco.se/studieval--karriar/studieval/studieteknik
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen.
Sök även på internet ”Studieteknik på högskola” där du kan hitta flera andra
exempel om studieteknik från andra högskolor/universitet.

Studieuppehåll
Inom Lärarlyftets utbildningar kan man inte få beviljat studieuppehåll.

Studieavbrott
Anmäl studieavbrott om du inte vill fortsätta de studier du har påbörjat.
Blanketten finns på www.hkr.se/rattigheter-skyldigheter
Tänk på att även meddela studieavbrott till din Skolhuvudman.

Betyg och intyg
Du kan se dina betyg genom att logga in i Studentportalen via
https://studentportal.hkr.se/
Det är bra om du under hela utbildningen kontrollerar så att dina betyg blir
inrapporterade.
Du kan också beställa betyg och intyg via sofie.hardo@hkr.se

Ansökan om examensbevis
När du ser att du har slutbetyg i alla kurser som ingår i utbildningen
via Studentportalen kan du ansöka om ditt examensbevis.
Ansökan finns på www.hkr.se/examen
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Skolverket - Lärarlyftet
Förkunskapskrav – Lärarlyftets kurser
I speciallärarprogrammet som läses inom ramen för lärarlyftet finns det inga
förkunskapskrav, så kallade spärr regler, mellan kurserna, det innebär att du
som student har rätt att gå vidare till nästa kurs även om du inte klarat av alla
examinationer.
Vi rekommenderar dock att man som student är färdig med väsentliga delar
av en kurs innan man går vidare till nästa, då innehållet i de olika kurserna
bygger på varandra.
Förkunskapskraven till Lärarlyftets kurser är beslutade av Skolverket.

Skolverket – Statsbidrag för Lärarlyftet till
Skolhuvudmannen
Information om och svar på skolhuvudmannens ersättning och annat
besvaras av Skolverket, www.skolverket.se
www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/grundskole-ochgymnasieutbildning/
lararlyftet-tva

Skolverket – individuell studieplan
Högskolan Kristianstad, Lärarlyftet kommer att skicka in studenternas
individuella studieplanering till Skolverket under programtermin 1.
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Länksamling - exempel
-

Högskolan Kristianstads hemsida - www.hkr.se
I sökrutan på hemsidan kan du också söka efter information då detta
endast är en förenklad sammanställning.
Du kan även här söka efter kontaktuppgifter till högskolans personal.

-

Studentportalen – https://studentportal.hkr.se/
Resultat
Registrering
Its Learning
E-post
Schema

-

Studierna - www.hkr.se/student-pa-hkr/studierna/
Terminstider
Schema
Reception – kopiering, utlämning av salstentamen
Hjälp med studierna
Studera utomlands
Tentamen och examination
Studenthälsan
Stöd vid funktionsnedsättning
Studentkåren

-

Rättigheter-skyldigheter – www.hkr.se/rattigheter-skyldigheter
Ansökan om studieuppehåll
Anmälan om studieavbrott
Ansökan om tillgodoräkning
Information om vad är fusk
Regelverk kring tentamen
Examen

-

IT och mediastöd www.hkr.se/it
Inloggningsuppgifter
ITs Learning
E-post
Utskrifter
Adobe Connect
Media för utlån
Trådlöst nätverk/eduroam

Bilagor i utskicket via e-brev
- Självskattningsfrågor
- Ansökan om tillgodoräkning
- Ansökan om medtagande av kurs genomförd på Högskolan Kristianstad

