
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2015-06-
23 och senast reviderad 2017-12-19. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2018-01-15, vårterminen 2018.
 
Utbildningsområde: Undervisning 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 
Inplacering
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Speciallärarprogrammet, 90 högskolepoäng. 
Examensarbetet kan ingå i en magisterexamen i specialpedagogik 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Speciallärarprogrammet (L2SPL)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten antagits till Speciallärarprogrammet samt
med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i programmet t.o.m. SLP400 Läs och
skrivutveckling hos elever i behov av särskilda utbildningsinsatser, 15 högskolepoäng,
SLP450 Matematikutveckling hos elever i behov av särskilda utbildningsinsatser, 15
högskolepoäng, alternativt SLP460 Lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever
med utvecklingsstörning, 15 högskolepoäng, samt genomfört SPP500 Specialpedagogik -
Vetenskapsteori och metod, 15 högskolepoäng, med godkänt resultat eller kan uppvisa
motsvarande kunskaper.

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH
SPECIALPEDAGOGIK

SLP610    Examensarbete inom Speciallärarprogrammet, 15
högskolepoäng
Degree Project: Special Teacher Programme, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Specialpedagogik A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen
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Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

Identifiera ett problemområde och motivera en eller flera forskningsfrågor av
relevans för vald specialisering. 
Visa fördjupade kunskaper inom delar av den valda specialiseringens vetenskapliga
grund och insikt i dess aktuella forsknings- och utvecklingsarbete. 
Visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt använda vetenskaplig teori,
relevanta forskningsresultat, metodologi samt undersökningsmetodik i en
sammanhållen design med syfte att belysa, förebygga eller hantera
specialpedagogiska problem, inom vald specialisering. 
Relatera sin egen undersökning och dess resultat till både vetenskaplig kunskap,
beprövad erfarenhet och erfarenhetsbaserade kunskaper av specialpedagogisk
betydelse för speciallärares yrkesutövande. 
Tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt genomgående i forskningsprocessen, och
därmed visa förmåga att diskutera de egna resultatens giltighet (validitet),
tillförlitlighet (reliabilitet), generaliserbarhet samt andra för studien relevanta
kvalitetskriterier ur vetenskapliga såväl som verksamhets- och praktiknära
perspektiv. 
Författa ett undersökande arbete på ett korrekt och för det vetenskapliga området
adekvat språk. 
Muntligt redovisa och diskutera egna och andras data och tolkningar på ett
vetenskapligt seminarium. 
Genomföra ett vetenskapligt arbete i enlighet med forskningsetiska principer. 

 
Innehåll
Kursen handlar om att ge fördjupad erfarenhet av att bedriva och dokumentera ett
didaktiskt specialpedagogiskt forskningsarbete inom undervisningsområdena språk,
skrivning och läsning eller matematik. Examensarbete med specialisering mot
utvecklingsstörning fokuserar elevers lärande och kunskapsutveckling i vid
bemärkelse. Examensarbetet kopplas till yrkesprofessionen och riktas mot
yrkesrelevanta frågeställningar. Examensarbetet kan utgöras av en empirisk
undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur- eller dokumentstudie. Vidare ingår att
i examensarbetet välja ut, kritiskt förhålla sig till och använda vetenskaplig litteratur i
det egna forskningsarbetet. 

 

 
Former för undervisning
Examensarbetet skrivs i normalfallet självständigt i par utifrån ett godkänt PM och i
samråd med utsedd handledare. Innan examination ska handledare ha konsulterats och
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getts möjlighet att ta del av uppsatsmanus och ge respons på detta. Kursen innehåller
också vissa undervisningsmoment i form av seminarium eller föreläsning.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Examensarbetet, som redovisas i en skriftlig rapport, ska behandla ett adekvat
ämnesområde i relation till den valda specialiseringen i speciallärarutbildningen. När
examensarbete skrivs av mer än en författare skall underlaget för bedömning vara
sådant att individuella prestationer kan särskiljas, dvs. i arbetet skall det framgå vem
som ansvarar för respektive del av arbetet. 
Examination sker genom seminariebehandling av examensarbetet samt bedömning av
opposition på något annat i kursen framlagt examensarbete. 
Student som har underkänts två gånger har rätt att begära byte av examinator. En
sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. Antal provtillfällen är
begränsat till fem. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått en större förändring bör studenten
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare upplägg. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Om student, som i examinationsseminariet fått anvisningar av examinator om vad som
skall åtgärdas för ett godkännande, inte lämnat in korrigerat arbete för examinators
slutliga bedömning i tid sätts betyget underkänd. För halvfartsstudenter innebär detta 2
veckor efter examinationsseminariet samt för helfartsstudenter 1 vecka efter detsamma. 
Bedömningskriterier anges i separat kursguide. 

 
Kursvärdering
Kursvärdering görs i relation till kursens lärandemål och innehåll och genomförs i slutet
av kursen genom en individuell skriftlig enkät på Göteborgs universitets lärplattform.
Sammanställningen av denna återkopplas till studentgruppen och ligger till grund för
planering av kommande kurstillfälle. 

 
Övrigt
Examensarbetet skrivs i par inom programmets specialiseringar. Avvikelser från detta
kan ske om institutionen bedömer att det finns särskilt starka skäl därtill. Nätbaserad
information och kommunikation används.
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