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Ingår i huvudområde

Specialpedagogik

Behörighet
Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. 
Dessutom krävs minst tre års pedagogiskt arbete efter uttagen lärarexamen omfattande heltid. Yrkeserfarenheten 
ska styrkas med tjänstgöringsintyg i samband med ansökan.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
Åsa Gardelli
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Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

· visa fördjupad kunskap inom valt område för ett vetenskapligt arbete inom det specialpedagogiska forskningsfältet, 
samt

· visa fördjupad kunskap om vetenskapsteoretiska resonemang, tillämpbara metoder och etiska överväganden 
relaterade till den specialpedagogiska fördjupning som det vetenskapliga arbetet grundar sig på.

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

· självständigt genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete inom specialpedagogik,

· göra olika metodologiska överväganden i relation till eget valt problemområde, samt

· tillämpa studiedesign samt datainsamlings- och databearbetningsmetoder som är relevanta för att genomföra 
studien med hög vetenskaplig kvalitet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

· ge vetenskapligt välunderbyggda argument för och problematisera de val som gjorts under processen av det 
självständiga vetenskapliga arbetet,

· göra välunderbyggda forskningsetiska överväganden i relation till den egna studien, samt

· självständigt kritiskt granska och opponera på ett av annan/andra kursdeltagare genomfört vetenskapligt arbete.
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Kursinnehåll
·  Fördjupning inom det för examensarbetet valda kunskapsområdet.

·  Forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för forskning.

·  Den vetenskapliga skrivprocessen.

·  Granskning och analys av vetenskaplig text.

·  Planering, självständigt genomförande och skriftlig rapport av ett vetenskapligt arbete.

·  Granskning och opponering av annan students arbete.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs som distanskurs med campusförlagda heldagsträffar vid LTU 2-4 träffar á 1-3 dagar samt via 
distansöverbryggande teknik. Mellan träffarna förekommer nätbaserad kommunikation och därför är nätuppkoppling, 
webkamera samt hörlurar och mikrofon ett krav för deltagande. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, 
litteraturstudier, handledning, arbete i oppositionsgrupper samt att självständigt genomföra och redovisa ett 
individuellt arbete under handledning. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursens mål examineras genom att studenten färdigställer ett individuellt skriftligt självständigt arbete 
(examensarbete) på avancerad nivå, vilket framläggs vid ett offentligt seminarium. Förutom att färdigställa ett 
självständigt arbete ska studenten försvara den egna uppsatsen samt opponera på ett annat arbete vid ett offentligt 
seminarium. 

Övrigt
Innehåll och genomförande beskrivs utförligt i kursrummet i Canvas där även examinationer och betygskriterier 
förtydligas.

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
Backman, J. (senaste upplagan). Rapporter och uppsatser. Stockholm: Studentlitteratur. 
 
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (senaste upplagan). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Bryman, A. (senaste upplagan). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
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Denscombe, M. (senaste upplagan). The Good Research Guide. Maidenhead: Open University Press. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (senaste upplagan). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nilholm, C. (senaste upplagan). Teori i examensarbetet: en vägledning för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet (2 senaste upplagan). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Ytterligare litteratur tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Examensarbete U G VG * 15 Obligatorisk V19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-
02-14
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