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Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning

Kurskod: SPGCH4
Kursens
benämning:

Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning
Special Education: Research Project and Methodology

Högskolepoäng: 30
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Huvudområde:
SQA (Specialpedagogik)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-01-04 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Specialpedagogik 60 hp, varav 30 hp på G1F-nivå, eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera, reflektera över och värdera metodologiska och metodiska problem inom kvalitativ och
kvantitativ forskning,
2. planera, genomföra samt rapportera ett självständigt vetenskapligt arbete inom ett
specialpedagogiskt problemområde,
3. redogöra för teoretiska och metodologiska val samt den vetenskapliga processens steg och resultat,
4. problematisera forskningsprocessens olika steg inklusive teoretiska och metodologiska val och
5. visa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till såväl eget som andras vetenskapliga arbete.

Innehåll
Kursen syftar till att studenten utvecklar vetenskaplig nyfikenhet, självständigt tänkande och ett
undersökande och kritiskt förhållningssätt.
Kursen består av två delar, dels 15 hp vetenskapsteori och forskningsmetodik, dels 15 hp
uppsatsarbete.

I kursen behandlas och problematiseras
- vetenskaplig kunskapsbildning och bakomliggande vetenskapsteoretiska problem
- kvalitativa respektive kvantitativa metodansatser i relation till specialpedagogisk forskning
- forskningsprocessens olika steg

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och handledning. Studenten väljer vid kursstart



ett specialpedagogiskt problemområde inom vilket ett vetenskapligt arbete planeras och genomförs.
Arbetet sker självständigt i samråd med handledare och försvaras muntligt vid ett uppsatsseminarium.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, ett självständigt arbete
som seminariebehandlas samt opposition på annan students arbete.

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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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