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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2020-08-25 och gäller från vårterminen 2021 vid
Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Godkänd på kursen LPAUS2 Lärande och undervisning i särskolan 15 hp samt del av kursen LPAGS4
Vetenskapsteori och metod med ämnesfördjupning, 15 hp - en plan för det egna examensarbetet
(lärandemål 4). Motsvarandebedömning kan göras.
Lärandemål
Kursens syfte är att ge en fördjupad vetenskapligt grundad kunskap inom vald specialisering i
speciallärarprogrammet. Specialläraryrkets behov av att med ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt
integrera vetenskapligt grundad kunskap med beprövad erfarenhet i sin yrkespraktik behandlas genom ett
självständigt genomfört vetenskapligt arbete.
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1. Utifrån vetenskapliga kvalitetskriterier och forskningsetiska principer självständigt genomföra och
dokumentera ett vetenskapligt arbete som visar en fördjupad kunskap inom speciallärarens
kompetensområde,
2. utifrån vetenskapliga kvalitetskriterier och forskningsetiska principer redogöra för och kritiskt reflektera
över eget och andras vetenskapliga arbeten i förhållande till dess betydelse för speciallärarens
yrkesutövning,
3. visa fördjupad kunskap om sambandet mellan vetenskaplig kunskap, vetenskapligt förhållningssätt
och dess betydelse för speciallärarens yrkesutövning samt
4. identifiera behov av ytterligare kunskap inom forskningsfältet.
Innehåll
I kursen behandlas:
- planering, genomförande och dokumentation av ett självständigt vetenskapligt arbete inom
speciallärarens kompetensområde med stöd av kontinuerlig handledning,
- genomförande av ett uppsatsseminarium då studenten försvarar sitt eget examensarbete och opponerar
på annan students examensarbete.
Handledning erbjuds under den tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning
i mån av plats och resurser.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Lärandemål 1, 2, 3 och 4 examineras genom ett individuellt skriftligt examensarbete.
Lärandemål 2 examineras genom seminariebehandling med oppositionsförfarande.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår i Speciallärarprogrammet.

