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Kvalitetsrapport för Speciallärarprogrammet, 90 hp, 

avancerad nivå 
  

Program/huvudområde: Speciallärarprogrammet 
 

Examen: Speciallärarexamen 

 

Antal nybörjarplatser per år: Antagning hösttermin, mellan 30-120 platser (varierar beroende 

på Lärarlyft), halvfartsstudier  

  

Länk till aktuell utbildningsplan: 

https://old.liu.se/utbildning/program/larare/student/utbildningsplaner/1.257887/Speciallrarpro

grammetpdf.pdf 

 

Nyckeltal: Sökande, antagna och prestation 

År 20171  

Totalt antal sökande 158 Förstahandssökande 57 

Antal män  6 Antal män 2 

Antal kvinnor  152 Antal kvinnor 55 

 

Antagna (30 platser) 342 

Antal män  1 

Antal kvinnor  32 

 

Prestationsgrad 2016: 87% 

Andel med examen 2 år efter avslutad utbildning: 61% (för antagna ht 2012) 

Kommentarer 

Höstterminen 2017 var det 158 sökande till Speciallärarprogrammet, varav 57 var 

förstahandssökande, till 30 platser. I urval två antogs 34 studerande, varav en man. Sök- och 

antagningssiffrorna ger inte en korrekt bild av antalet studenter i programmet, eftersom 

flertalet studenter (90 platser, 2017) antas genom Lärarlyftet, som genomförs med start år 

2016. 

Av de 158 sökande var det endast 6 män som sökte, vilket utgör ett faktum som är svårt för 

utbildningen att påverka, men som speglar situationen i förskola och skola varifrån 

rekryteringen sker. Vad gäller åldersfördelningen bland de sökande domineras denna helt av 

personer som är över 35 år. En student bland de antagna var under 35 år. 

Studenternas prestationer, dvs. godkända 15 hp per termin, var år 2016 87%, vilket får 

betecknas som ett mycket gott resultat. De senaste åren har dock en ökad arbetsbörda och 

kompetensutveckling för de studerande på deras respektive förskolor och skolor visat sig i 

                                                           
1 2017 erbjöds 90 platser via lärarlyft(30 platser per inriktning). På reguljärt program minskades 
planeringstalen därför till 10 platser per inriktning.  
2 2017 antogs 15 studerande till Språk-, skriv- och läsutveckling, 12 till Matematikutveckling och 7 (alla 
behöriga sökande) till Utvecklingsstörning i reguljärt program. 

https://old.liu.se/utbildning/program/larare/student/utbildningsplaner/1.257887/Speciallrarprogrammetpdf.pdf
https://old.liu.se/utbildning/program/larare/student/utbildningsplaner/1.257887/Speciallrarprogrammetpdf.pdf
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något försämrade studieresultat. Andelen som tagit ut examen som speciallärare två år efter 

avslutad utbildning är 61%, vilket förhoppningsvis skulle kunna öka genom olika 

motiverande insatser från programmets sida. 

 

  

Aspekt: Måluppfyllelse   
  

Examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination 
De nationella examensmålen uppnås genom att programmet är organiserat i olika kurser med 

lärandemål som formulerats utifrån examensmålen. Speciallärarprogrammet som har tre 

inriktningar består av 6 kurser (inriktning Språk-, skriv- och läsutveckling samt inriktning 

Utvecklingsstörning) eller 8 kurser (inriktning Matematikutveckling), vilka omfattar 7,5/15 

hp och som tillsammans ska uppfylla de examensmål som finns för Speciallärarprogrammet 

(se Tabell 1). 

Tabell 1. Programstruktur och kurser - Speciallärarprogrammet 

SPECIALLÄRARPROGRAMMET 

 

Block 1 Kurs 1 Specialpedagogik som verksamhetsområde och forskningsfält, 15hp 

 

Kurs 2 Specialpedagogisk verksamhet, 15hp 

 

Block 2 Kurs 3 Språk-, skriv- och 

läsutveckling 

 

Tala, läsa och 

skriva- möjligheter 

och hinder för 

lärandet, del 1, 15hp 

 

Matematik-

utveckling 

 

3a)Barns matematik-

utveckling, 7,5hp 

 

Utvecklingsstörning 

 

Utvecklingsstörning-

möjligheter och 

hinder för lärandet, 

del 1, 15hp 

3b)Matematik-

svårigheter, 7,5hp 

 

Kurs 4 

 

Tala, läsa och 

skriva- möjligheter 

och hinder för 

lärandet, del 2, 15hp 

4a)Identifiering och 

bedömning i 

specialpedagogisk 

verksamhet i 

matematik, 7,5hp 

 

Utvecklingsstörning-

möjligheter och 

hinder för lärandet, 

del 2, 15hp 

4b)Prevention och 

intervention i 

specialpedagogisk 

verksamhet i 

matematik, 

7,5hp 

 

Block 3 Kurs 5 Vetenskapsteori och forskningsmetod, 15hp 

 

Kurs 6 Examensarbete, 15hp 
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Förutom lärandemål och examinationer bidrar arbetsformer, val av litteratur och fältanknutna 

kursinslag till måluppfyllelse. Detta tydliggörs för de studerande vid varje kursintroduktion. 

Informationen finns tillgänglig via kurshemsidan, där såväl examensmål som lärandemål 

finns presenterade. I lärplattformen Lisam som används kontinuerligt i kommunikationen 

med de studerande, finns aktuella kursplaner och den mer detaljerade informationen om 

uppläggningen av kursen i form av studiehandledning, instruktioner, litteraturlistor mm 

tillgängliga för varje studerande som är registrerad på respektive kurs. I kurserna tydliggörs 

vidare vilka lärandemål som examineras i respektive kurs i studiehandledningen. 

 

Samläsning sker med Specialpedagogprogrammet i kurserna 1, 2 och 5, vilket är en fördel 

vad gäller den kommande yrkesutövningen och innebär att programmets resurser kan 

utnyttjas effektivt. På så sätt skapas en gemensam specialpedagogisk kunskapsbas för 

speciallärare och specialpedagoger, som också kommer till nytta i studierna genom 

gemensamma diskussioner och professionell kunskapsutveckling. 

 

Studierna i Speciallärarprogrammet organiseras med hjälp av föreläsningar, seminarier, 

fältanknutna studier, arbete i mindre arbetsgrupper och självständiga studier, exempelvis 

inläsning av litteratur och kursuppgifter. Samverkan i grupper av olika storlek och 

sammansättning är ofta förekommande och innebär en förberedelse inför det framtida arbetet 

som speciallärare. Den pedagogiska praktiken är integrerad i alla delar av utbildningen och 

under studierna i programmet ingår flera moment och uppgifter då studenten har en aktiv 

kontakt med specialpedagogisk verksamhet på fältet. Fältstudierna utgörs av iakttagelser, 

intervjuer, observationer och teorianknuten reflektion över egen och medstuderandes 

pedagogiska vardag samt studier av specialpedagogisk organisation och verksamhet. På så 

sätt skapas yrkesrelevans i kombination med teoretisk fördjupning för att uppnå 

examensmålen. 

Studenterna arbetar även med problembaserat lärande (PBL) under en del av studierna. Alla 

studietillfällen som innebär redovisningar av förelagda uppgifter är lärtillfällen och aktivt 

deltagande i förberedelsearbete och seminarier utgör en förutsättning och ett underlag för 

bedömning av studieinsatser på campus och på Lisam. 

Examinationerna är ett led i studentens lärande och kunskapsutveckling och 

examinationsformerna är främst skriftliga, men varierar vad gäller innehåll och form. 

Formativa och summativa bedömningar görs i förhållande till examensmålen. Kurs- och 

fältuppgifter utgör förberedelser inför avslutande examinationsuppgifter som företrädesvis är 

individuella, i syfte att uppfylla kraven på rättssäker examination. För skriftliga uppgifter 

krävs att de presenteras på ett vetenskapligt formellt korrekt sätt. För att examensmålen ska 

vara möjliga att nå förbereder studenten bearbetningen av examinationsuppgiften genom 

litteraturstudier, seminarier, gruppsamtal, diskussion av textutkast, arbetsuppgifter och 

föreläsningar. Skrivandet, genom kontinuerlig dokumentation, reflektion och självvärdering, 

utgör en viktig del av studentens lärprocess. Examinator eller medbedömande lärare ger alltid 

skriftlig återkoppling på inlämnade uppgifter och vid vissa tillfällen ges också muntlig 

återkoppling. 
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Analys av lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer i relation till 

examensmålen 

Nedanstående analys bygger på en detaljerad kartläggning av alla kurser vad gäller 

examensmålen relaterade till lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer. I tabell 2 

redovisas i vilka kurser och i vilken omfattning examensmålen behandlas i programmet. 

Tabell 2. Examensmål som behandlas i Speciallärarprogrammets kurser i respektive 

inriktning 

Examensmål   Behandlas i 

Kunskap och förståelse 
1 - visa kunskap om 

områdets vetenskapliga 
grund och insikt i aktuellt 
forsknings- och 
utvecklingsarbete samt 
kunskap om sambandet 
mellan vetenskap och 
beprövad erfarenhet och 
sambandets betydelse för 
yrkesutövningen, 

*S  Alla kurser, sammanlagt 28 kursmål 
M  Kurs 1-4a, 5-6, sammanlagt 26 kursmål 
U  Alla kurser, sammanlagt 26 kursmål 

2 – visa kunskap om barn 

och elever i behov av 

särskilt stöd i ett historiskt 

perspektiv,  

S  Kurs 1,2,6 , sammanlagt 5 kursmål 
M Kurs 1, 2, 3b, sammanlagt 7 kursmål 
U Kurs 1-3, sammalgat 6 kursmål 

3 – visa fördjupad kunskap 

om barns och elevers 

språk- och 

begreppsutveckling och 

stimulans av denna 

S Kurs 3-5, sammanlagt 8 kursmål 
M Kurs 4 b, 5 sammanlagt 5 kursmål 
U Kurs 3-5, sammanlagt 7 kursmål 

4 – visa fördjupade 

kunskaper om 

bedömningsfrågor och 

betygssättning, och  

S Kurs 1,3,4, sammanlagt 9 kursmål 
M Kurs 1, 4a, sammanlagt 8 kursmål 
U Kurs 1,4, sammanlagt 3 kursmål 

5 – visa fördjupad kunskap 

om barns och elevers 

lärande och, beroende på 

vilken specialisering som 

valts, fördjupad kunskap 

om  

1. barns och elevers språk-

, skriv- och läsutveckling,  

2. barns och elevers 

matematikutveckling,  

(3-5 inriktningar som inte 

S Kurs 3-6, sammanlagt 21 kursmål 
M Kurs 3b), 4a,b-6,  sammanlagt 16 kursmål 
U Kurs 3-6, sammanlagt 16 kursmål 
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ges vid LiU) 

6. barn och elever med 

utvecklingsstörning och 

deras allsidiga 

kunskapsutveckling i 

relation till 

undervisningsämnen eller 

ämnesområden. 

Färdighet och förmåga 
6 - visa förmåga att kritiskt 

och självständigt ta 

initiativ till, analysera och 

medverka i förebyggande 

arbete och bidra till att 

undanröja hinder och 

svårigheter i olika 

lärmiljöer, 

S Alla kurser, sammanlagt 30 kursmål 
M Kurs 1-2, 4b), 5-6, sammanlagt 27 kursmål 
U Alla kurser, sammanlagt 33 kursmål 

7 -visa förmåga att delta i 

arbetet med att utforma 

och genomföra 

åtgärdsprogram för 

enskilda elever i 

samverkan med berörda 

aktörer samt förmåga att 

stödja barn och elever och 

utveckla verksamhetens 

lärmiljöer,  

S  Kurs 1-2, 4-5, sammanlagt 19 kursmål 
M Kurs 1-2, 4b, 5, sammanlagt 17 kursmål 
U Kurs 1-5, sammanlagt 21 kursmål 

8 – visa förmåga att, 

beroende på vilken 
specialisering som valts, 
vara en kvalificerad 
samtalspartner och 
rådgivare i frågor som rör 
1. barns och elevers språk-

, skriv- och läsutveckling,  

2. barns och elevers 

matematikutveckling,  

(3-5 inriktningar som inte 

ges vid LiU) 

6. lärande och 
kunskapsutveckling hos 
barn och elever med 
utvecklingsstörning 

S  Kurs 1-4, 6, sammanlagt 26 kursmål 
M Kurs 1-2, 3a, 4b, sammanlagt 18 kursmål 
U Kurs 1-4, 6, sammanlagt 18 kursmål 

9 – visa förmåga att 

självständigt genomföra 
uppföljning och 
utvärdering samt leda 

S Alla kurser, sammanlagt 30 kursmål 
M Kurs 1-2, 3b, 4b-6, sammanlagt 24 kursmål 
U Alla kurser, sammanlagt 33 kursmål 
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utveckling av det 
pedagogiska arbetet med 
målet att kunna möta 
behoven hos alla barn och 
elever 
10 – visa fördjupad 

förmåga att kritiskt och 
självständigt genomföra 
pedagogiska utredningar 
och analysera svårigheter 
för individen i de 
lärmiljöer där barnet eller 
eleven får sin undervisning 
och vistas under förskole- 
eller skoldagen, 

S  Alla kurser, sammanlagt 25 kursmål 
M Kurs 1-2, 3b-6, sammanlagt 25 kursmål 
U Alla kurser, sammanlagt 25 kursmål 

11 – visa fördjupad 

förmåga till ett 
individanpassat arbetssätt 
för barn och elever i behov 
av särskilt stöd 

S Kurs 1-5, sammanlagt 16 kursmål 
M Kurs 1-2, 4a,b,5, sammanlagt 11 kursmål 
U Kurs 1-5, sammanlagt 16 kursmål 

12 – visa förmåga att 

kritiskt granska och 
tillämpa metoder för att 
bedöma barns och elevers 
språk-, skriv- och 
läsutveckling eller 
matematikutveckling 

S Kurs 3-4, sammanlagt 10 kursmål 
M Kurs 4 b, sammanlagt 6 kursmål 
U Kurs 4, sammanlagt 2 kursmål 

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 
 
13 – visa självkännedom 

och empatisk förmåga 

S  Kurs 1-3, 6, sammanlagt 10 kursmål 
M Kurs 1-2, 4a,b, 6, sammanlagt 15 kursmål 
U Kurs 1-4, 6, sammanlagt 12 kursmål 

14 - visa förmåga att inom 

det specialpedagogiska 

området göra 

bedömningar med hänsyn 

till relevanta 

vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska 

aspekter med särskilt 

beaktande av de 

mänskliga rättigheterna, 

S  Alla kurser, sammanlagt 29 kursmål 
M Kurs 1-2, 3a, 4a, 5-6, sammanlagt 24 kursmål 
U Alla kurser, sammanlagt 29 kursmål 

15 – visa förmåga att 

identifiera etiska aspekter 

på eget forsknings- och 

utvecklingsarbete, 

S Kurs 1-3, 5-6, sammanlagt 20 kursmål 
M Kurs 1-2, 4a,b-6, sammanlagt 22 kursmål 
U Alla kurser, sammanlagt 23 kursmål 

16 – visa insikt om 

betydelsen av samarbete 

och samverkan med andra 

yrkesgrupper, 

S Kurs 1-2,4, sammanlagt 11 kursmål 
M Kurs 1-2, sammanlagt 9 kursmål 
U Kurs 1-4, sammanlagt 13 kursmål  
 

17 – visa förmåga att 

identifiera sitt behov av 

S  Kurs 1-2, 4-6, sammanlagt 14 kursmål 
M Kurs 1-2, 5-6, sammanlagt 13 kursmål 
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ytterligare kunskap och att 

fortlöpande utveckla sin 

kompetens. 

U Kurs 1-2.  4-6, sammanlagt 16 kursmål 

*S=Språk-, skriv- och läsutveckling, M= Inriktning Matematikutveckling, U= Inriktning 
Utvecklingsstörning 

 

I nedanstående tabell 3 visas förekomsten av olika lärandeaktiviteter och examinationer i 

respektive kurs. 

Tabell 3. Kursernas lärandeaktiviteter och examinationer 

Kurser i program 
och inriktning 

Läraktiviteter  Examination 

 
Kurs 1 
Specialpedagogik som 
verksamhetsområde 
och forskningsfält, 
15 hp 

Föreläsningar 
Seminarier 
Redovisningar 
Akademiskt skrivande 
Föreläsningsreflektion 
Gruppdiskussioner 
Litteraturseminarium 
Diskussioner Lisam  
Respons Lisam 
Praktiknära dilemma 
Intervjuer på fältet 
Kurs- och examinationsuppgifter 
 

SRE2, 5 hp, skriftlig tentamen 
Historia, begrepp, 
kunskapsområde 
SRE3, 3 hp, skriftlig tentamen 
Etik och juridik 
STN1, 7 hp, skriftlig 
examinationsuppgift 
Yrkesroll 
Examinerande seminarier 

 
Kurs 2 
Specialpedagogisk 
verksamhet, 
15 hp 

Föreläsningar 
Fältstudier 
Skriftlig uppgift individuellt och i grupp 
Skriftlig uppgift i grupp 
Basgruppsarbete 
Kurs- och examinationsuppgifter 

SRE5, 2 hp, Specialpedagogisk 
forskning 
SRE6, 2 hp, Pedagogisk 
kartläggning 
SRE7, 2 hp, Åtgärdspro-
gram/handlingsplan 
SRE8, 1 hp, Basgrupp 
STN2, 8 hp, Skriftlig 
examinationsuppgift 

Inriktning Språk-, 
skriv- och 
läsutveckling 
 
Kurs 3 
Tala, läsa och skriva, 
del 1, 15 hp 

Föreläsningar 
Seminarier 
Muntlig redovisning 
Skriftlig redovisning 
Kartläggning 
Datainsamling 
Workshop 
Portfolio 
Kurs- och examinationsuppgifter 

SRE2, 3 hp, skriftlig tentamen 
MNT1, 2 hp, muntlig tentamen 
SRE3, 5 hp, skriftlig tentamen 
STN1, 5 hp, skriftlig 
examinationsuppgift 
POR1, 0 hp, portfolioreflektion, 
skriftlig 

 
Kurs 4 
 
Tala, läsa och skriva 
del 2, 15 hp 

Föreläsningar 
Seminarier 
Muntliga redovisningar 
Skriftlig redovisning 
Workshop 
Kartläggning 
Kurs- och examinationsuppgifter 
 

SRE2, 5 hp, skriftlig tentamen 
MTN1, 2 hp, muntlig tentamen 
SRE3, 3 hp, skriftlig tentamen 
STN1, 5 hp, skriftlig 
examination 

Inriktning 
Matematikutveckling 

Föreläsningar 
Seminarier 

SRE2 2,5 hp Observation av 
undervisning 
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Kurs 3 a 
Barns 
matematikutveckling, 
7,5 hp 

Fältstudier 
Grupparbeten 
Kurs- och examinationsuppgifter 

STN2, 5hp Villkor för elevers 
kunskapsutveckling i matematik 

 
Kurs 3 b 
Matematiksvårigheter, 
7,5 hp 
 

Föreläsningar 
Seminarier 
Fältstudier 
Grupparbeten 
Kurs- och examinationsuppgifter 

SRE4 2,5 hp Problem och villkor 
STN3, 5hp 
Matematiksvårigheter 

 
Kurs 4 a 
Identifiering och 
bedömning i 
specialpedagogisk 
verksamhet i 
matematik, 7,5 hp 
 

Föreläsningar 
Seminarier 
Fältstudier 
Grupparbeten 
Kurs- och examinationsuppgifter 

SRE1, 2,5 hp, skriftlig 
redovisning - Konstruktion av 
matematiktest 
STN1, 5 hp, skriftlig 
examinationsuppgift - 
Kartläggning och bedömning av 
två elevers 
matematikkunnande 

 
Kurs 4 b 
Prevention och 
intervention i 
specialpedagogisk 
verksamhet i 
matematik, 7,5 hp 
 

Föreläsningar 
Seminarier 
Fältstudier 
Grupparbeten 
Kurs- och examinationsuppgifter 

SRE1, 2,5 hp, skriftlig tentamen 
STN1, 5 hp, skriftlig 
examinationsuppgift 

 
Inriktning 
Utvecklingsstörning 
 
Kurs 3 
Utvecklingsstörning- 
möjligheter och hinder 
för lärande del 1,  
15 hp 
 

Föreläsningar 
Seminarier  
Fältuppgift 
Intervju 
Observation 
Kurs- och examinationsuppgifter  
Diskussioner Lisam  
 

SRE1, 3 hp, skriftlig tentamen 
SRE2, 3 hp, skriftlig tentamen 
SRE3, 3 hp, skriftlig tentamen 
STN1, 6 hp, skriftlig 
examinationsuppgift 

 
Kurs 4 
Utvecklingsstörning- 
möjligheter och hinder 
för lärande del 2,  
15 hp 
 

Föreläsningar 
Arbetsgrupp  
Fältuppgift  
Intervju  
Dokumentstudie 
Studiebesök 
Kurs- och examinationsuppgifter 
Diskussioner Lisam  
 

SRE1, 3 hp, skriftlig tentamen 
SRE2, 3 hp, skriftlig tentamen 
SRE3, 3 hp, skriftlig tentamen 
STN1, 6 hp, skriftlig 
examinationsuppgift 

 
Kurs 5 
Vetenskapsteori och 
forskningsmetod,  
15 hp 

Föreläsningar 
Tillsammans i grupp skapa ett vetenskapligt 
datainsamlings-instrument 
Självständigt genomföra en ”provstudie”  
Muntlig redovisning  
Seminarier 
Diskussion i ämnesgrupper 
Kurs- och examinationsuppgifter 
 

OBL1 0 hp Deltagande i Data-
laboration 
SRE4 4 hp skriftlig tentamen 
Datainsamling 
SRE5 2,5 hp skriftlig tentamen 
Kvalitativ metod och analys 
STN2 2,5 hp Salstentamen 
Statistik 
STN3 6 hp Examinationsuppgift 
PM 
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Kurs 6 
Examensarbete, 15 hp 

Planera, designa och genomföra ett 
vetenskapligt arbete  
Fördjupad litteratursökning biblioteket 
Seminarium om opposition  
 

UPS1, 15 hp, uppsats 
OPPO, 0 hp, opponentskap 
RESP, 0 hp, 
respondentskapOBL1, 0 hp, 
obligatoriskt moment, deltagit i 
seminarium 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av programmets kurser följande på kursnivå för 

speciallärarprogrammet och dess respektive inriktningar: 1) Språk-, skriv- och läsutveckling, 

2) Utvecklingsstörning och 3) Matematikutveckling. 

Samtliga inriktningar: 

Kurs 1 behandlar de flesta examensmålen utom tre (inom områdena kunskap och förståelse 

samt färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt). I kursen fokuseras 

specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsfält där historiska perspektiv, centrala 

begrepp och yrkesrollen i praktisk verksamhet studeras genom litteraturstudier, föreläsningar 

och fältstudier 

Kurs 2 och flertalet av dess mål behandlar företrädesvis examensmålen som handlar om 

färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Några lärandemål 

behandlar kunskap och förståelse. Som en del i kursens genomförande och pedagogik 

används PBL. På det sättet kan grupper och grupprocesser även praktiseras i arbetsgrupperna. 

Såväl lärandeaktiviteter som examinationsformer har en stor variation i kursen. 

Respektive inriktning: 

SPL-Språk-, skriv- och läsutveckling 

Kurs 3 uppfyller flertalet examensmål (dock ej historia, åtgärdsprogram, samverkan). Flera 

lärandemål behandlar samma examensmål. Kursen är organiserad genom en mängd olika 

lärandeaktiviteter och examinationsformer, såväl muntliga som skriftliga. Kursens innehåll 

tränas i olika moment som redovisas muntligt och skriftligt via examinationerna. Det egna 

lärandet följs bland annat upp genom en portfolioreflektion. 

Kurs 4 uppfyller flertalet examensmål. I såväl kurs 3 som kurs 4 varieras lärandeaktiviteter 

och examinationsformer, som sker muntligt som skriftligt. Kursen kännetecknas av 

seminarier och workshops som innehåller redovisningar från examinerande kursuppgifter och 

annan färdighetsträning på ett tydligt sätt. 

SPL-Matematikutveckling 

Kurs 3a behandlar ett fåtal av examensmålen (inom kunskap och förståelse, färdighet och 

förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt). Kursen innehåller föreläsningar, 

seminarier och examinerande kursuppgifter som fokuserar områdets vetenskapliga grund och 

förutsättningar för matematiklärande. 

Kurs 3b tar upp några examensmål som fördjupar kunskaper och förståelse på 

matematiksvårigheter ur olika aspekter och perspektiv. 

Kurs 4 a fokuserar på examensmål som handlar om bedömning. I kurser behandlas teorier om 

bedömning i matematik samt återkoppling. Färdighetsträning i att skapa test samt genomföra 

bedömning av elevers kunnande sker i praktiken genom fältuppgifter som examineras.  
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Kurs 4 b fokuserar främst examensmålen gällande färdighet och förmågor att analysera och 

utveckla strategier att stödja elever. Kursens lärandeaktiviteter är varierande mellan teoretiska 

och praktiska aktiviteter, genom fältuppgifter och skriftliga examinationer. 

SPL-Utvecklingsstörning 

Kurs 3 fokuserar framförallt examensmål som handlar om färdighet och förmåga, men även 

övriga mål. Lärandeaktiviteterna fokuserar på såväl innehåll som vetenskaplig metod, där 

observation och intervju knyts till studier i skolans verksamheter. Genom fältstudier i 

skolverksamheter samt i samtal med föräldrar, tränas förmågan att interagera och samtala 

med barn och föräldrar. Examinationsuppgifter är skriftliga med muntlig uppföljning i grupp. 

Kurs 4 uppfyller alla examensmål utom ett. Lärandeaktiviteterna är varierade där metodinslag 

ingår i form av intervju och dokumentstudier. De studerande samarbetar till viss del i någon 

kursuppgift, och tar sedan del av varandras arbeten i muntlig redovisning. Föreläsningar följs 

upp i gruppdiskussioner. Studiebesök på Specialpedagogiska skolmyndigheten genomförs i 

denna kurs.  

Samtliga inriktningar: 

Kurs 5 behandlar flertalet examensmål och fokuserar epistemologiska och ontologiska 

diskussioner samt moment kring hur vetenskapliga studier kan genomföras utifrån olika 

perspektiv. I kursen övas olika moment genom arbete i grupp på fältet och genom enskilda 

kursuppgifter där tidigare forskning granskas, andras liksom egen insamlad data analyseras 

och presenteras. Såväl kvalitativ som kvantitativ metod övas och examineras. Dessa olika 

moment ska resultera i en examinerande PM där en egen planerad studie designas, en design 

som granskas av kurskamrater för att slutligen examineras.  

Kurs 6 uppfyller ett flertal examensmål och är avhängligt av vilken inriktning och ämne som 

väljs som fördjupning för det egna examensarbetet. Några mål behandlas troligtvis mer 

grundligt än andra av den enskilda studerande. När det gäller lärandeaktiviteter så beror de 

delvis på designen och metodologin för examensarbetet. I kursen erbjuds campusförlagda 

tillfällen för alla studerande samt enskild handledning för arbetet med det individuella 

projektet. Instruktioner kring examensarbetet och för oppositionsarbete för granskning av ett 

annat arbete ges skriftligt och muntligt.  

Programmets kurser är som framgår av tabell 1 indelat i tre block som sammanfattningsvis 

visar: 

Block 1, 30 hp: Den första kursen behandlar flertalet mål på ett övergripande sätt, vilket är 

syftet med den första inledande kursen. Genom kursen ges en orientering inom området 

specialpedagogik. I den andra kursen fördjupas kunskaperna när det gäller framförallt de 

examensmål som färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Såväl 

lärandeaktiviteter som examinationsformer har en stor variation, där organisation i blandande 

arbetsgrupper, genomförande av uppgifter i fältanknutna verksamheter och med olika 

företrädare för dessa verksamheter bidrar med uppfyllande av kurs- och examensmål 

Block 2, 30 hp: Det andra året innebär en fördjupning av respektive inriktning inom 

respektive Språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling och utvecklingsstörning. 

Kurserna uppfyller de uppsatta examensmålen vad gäller såväl innehåll som form för 

respektive inriktning. Kurserna är upplagda med en progression vad gäller såväl innehåll som 

form som utvecklar lärandet: 
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SPL-Språk-, skriv- och läsutveckling 

I inriktningens två kurser tas de flesta examensmål upp, men fördjupas i kurs två. De 

studerande tränar olika färdigheter genom kursuppgifter kopplat till fältet, där uppgifternas 

innehåll och form examineras och redovisas skriftligt, men också muntligt i seminarier och 

workshops. Såväl teoretiska och didaktiska och praktiska uppgifter kännetecknar kurserna. 

SPL-Utvecklingsstörning 

I inriktningen utvecklingsstörning behandlas flertalet examensmål i båda kurser. Kurserna 

kännetecknas av teoretiska studier som varvas med didaktiska och praktiska moment. 

SPL-Matematikutveckling 

I inriktningen matematik består fördjupningen av fyra kurser som fokuserar och lägger 

tyngdpunkten på olika examensmål, även om en del överlappar varandra. Kursernas olika 

fokus kompletterar varandra och ger förutsättningar för progression i lärandet. Såväl 

teoretiska som didaktiska och praktiska uppgifter kännetecknar de fyra kurserna. 

Block 3, 30 hp: Det tredje året innebär en progression och fördjupning av det vetenskapliga 

förhållningssättet och färdighetsträning i forskningsmetod. Utbildningen avslutas med ett 

examensarbete som behandlar de flesta av programmets examensmål. Det sistnämnda är dock 

delvis beroende av val av examensarbete, och olika skriftliga och muntliga lärandeaktiviteter 

i samverkan med andra och individuella examinationer säkrar att detta sker. 

Sammanfattning 

Genomlysningen av programmets kurser visar att kurserna är upplagda på ett sådant sätt att 

ett flertal examensmål behandlas och nås av de studerande i programmets olika kurser, dvs 

flera lärandemål fokuserar och uppfyller samma examensmål. Examensmålen är ibland 

vagt/brett beskrivna och innehåller i vissa fall flera led, som gör att de måste brytas ner i 

lärandemål inom olika områden inom det specialpedagogiska fältet.  

Programmets uppläggning i kurser kännetecknas av att det sker en progression i utbildningen 

som gör att de kunskaper som förvärvas i en kurs byggs på och fördjupas i programmets 

senare kurser för att bilda en helhet. De olika inriktningarna har utvecklat olika arbetsformer 

som bidrar till att uppfylla examensmålen, ofta med en bred variation av lärandeaktiviteter 

där kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 

förhållningssätt behandlas på ett tydligt sätt. Eftersom stora delar av programmet ges som 

distansundervisning, finns dock ett behov av att utveckla ytterligare former för 

kommunikation och arbete på distans via Lisam. 

När det gäller utvecklingsområden så är det viktigt att mellan de olika kurserna och 

inriktningarna år två, ta vara på goda exempel och erfarenheter av framförallt 

lärandeaktiviteter som praktiseras inom respektive inriktning. Exempelvis kan 

lärandeaktiviteter inom språk användas på liknande sätt inom matematik, ett arbete som 

påbörjats i programmets löpande kvalitetsarbete. 

 

Progression avseende examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examination 
Programmets kurser följer en progression vad gäller såväl krav på innehåll, lärandeaktiviteter 

och examinationsformer för att uppnå gällande lärandemål/examensmål. Detta sker genom en 

planering av kurserna med mer avancerad och fördjupande litteratur genom kurserna, 
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examinationsuppgifter som bygger vidare på kunskaper som de studerande förvärvat i 

tidigare genomförda examinationer och kurser genom olika lärandeaktiviteter (dvs. 

examensmål examineras i flera av programmets kurser).  

Kännetecknande för kvalitetsarbetet inom Speciallärarprogrammet är kontinuitet i 

utvecklingsarbete och uppföljning och ett delat ansvar i programledning och lärarlag för 

utveckling och genomförande. För att säkra programmets progression krävs att kursansvariga 

är väl insatta i programmet och dess kurser i sin helhet. Kursansvariga i en kurs återkommer 

ofta som medverkande lärare i andra programkurser, vilket innebär att lärarna är förtrogna 

med kurser och krav tidigare i studierna och även kan planera tillsammans med andra lärare 

för såväl organisatorisk som innehållslig helhet och progression.  

 

I detta sammanhang är vidare kontinuiteten viktig. Den säkras genom regelbundet 

återkommande lärarmöten, programmöten, kvalitetsmöten och programledningsmöten. Vid 

dessa olika former av möten följs kurser och kursvärderingar upp och utvecklingsinsatser 

planeras och genomförs, t.ex. kursplaneändringar för att säkerställa kohesion och progression, 

(exempelvis progression av vetenskapliga inslag, yrkesrelevans, innehåll och litteratur, 

färdighetsträning, kriterier för examensarbete) utifrån gällande examensordning.  

 

Fullföljande av studier 
Speciallärarprogrammet genomförs på halvfart som distansutbildning med campusförlagda 

dagar cirka en gång per månad. Majoriteten av de studerande arbetar som lärare eller som 

speciallärare i förskola och skola. Detta förhållande kan möjligen påverka studenternas 

förutsättningar att fullfölja programstudierna och nå de uppsatta examensmålen. Några 

studerande uppger att de får nedsättning i tjänsten och stöttas på så sätt av sin arbetsgivare, 

men vår erfarenhet är att många arbetar minst halvtid och ibland heltid utan stöd från 

arbetsgivaren. Detta gör att en del studerande inte lyckas fullfölja sina studier på stipulerad 

tid. Vi har erfarit en viss tidsmässig fördröjning vad gäller bearbetning och inlämning av 

examinationsuppgifter. Det förekommer ansökningar om studieuppehåll varav en del 

studerande återkommer, men det förekommer också studieavbrott, ofta i början av 

utbildningen men även senare. (Lärarlyftet innebär dock att studenternas villkor och 

förutsättningar torde bli bättre.) 

 

Utvecklingsområden med avseende på styrkor och svagheter 
Utvecklingsområden som kan identifieras är ytterligare arbete med innehåll och progression 

mellan programmets olika kurser. Kursutveckling sker i alla kurser och när det gäller hela 

programmet så har det de senaste åren skett ett förändringsarbete exempelvis vad gäller 

lärandemål, examensarbete, metodinslag mm.  

Det finns sedan ht 2016 ett påbörjat inventeringsarbete av innehållet i alla kurser som bör 

fullföljas och vidareutvecklas. Trots att flera av lärarna medverkar och även kan vara 

kursansvariga i flera av kurserna, ibland under flera år, så behöver mer utvecklingstid 

avsättas för att det ska vara möjligt att på ett systematiskt sätt genomlysa programmet vad 

gäller innehåll, lärandeaktiviteter och examinationsformer. Tid behöver också avsättas för att 

implementera och följa upp föreslagna förändringar. 

För att följa upp och kunna sätta in motivationshöjande åtgärder för att minska antalet 

studieuppehåll och studieavbrott, behövs ett mer ingående inventerings- och analysarbete 

kring olika orsaker och förslag på möjliga sätt att arbeta förebyggande.  
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Aspekt: Utformning och genomförande   
Undervisningen i Speciallärarprogrammet är utformad för att främja ett studentaktivt lärande 

där vi eftersträvar ett lärande utifrån en interaktion mellan teori och praktik, mellan 

deltagarna som kommer från olika verksamhetsområden och kommuner och mellan lärare 

och studenter. Det ingår ingen verksamhetsförlagd utbildning i speciallärarprogrammet, men 

däremot fältanknutna studier. På detta sätt integreras kursernas innehåll, vetenskapliga metod 

och i kontakt med fältet/olika skolformer och verksamheter. 

 

Programmet är upplagt som en distansutbildning med campusförlagda dagar cirka en gång 

per månad, 2-3 dagar vid varje tillfälle. Vid dessa tillfällen finns schemalagda föreläsningar, 

seminarier, tid för arbete i grupp och redovisningar av kursuppgifter och enskilda möten 

med/handledning av lärare.  

 

Studenterna följer ett schema med litteraturhänvisningar och en studiehandledning som 

presenterar kursens mål, innehåll samt kursuppgifter som ska lösas mellan varje 

campusförlagt tillfälle. I de examinerande momenten ställs krav (bedömningskriterier) för att 

arbetet ska bli godkänt (Betygen U och G i alla kurser utom i kursen Examensarbete som 

även har betyget VG). Genom individuell skriftlig feedback på kursuppgifterna, får den 

studerande synpunkter på vad som är godkänt, sådant som kan förbättras även om arbetet är 

godkänt och sådant som måste ändras för att bli godkänt. Detta för att främja och möjliggöra 

en progression i lärandet.  

 

De studerande möter på olika typer av uppgifter, även om den vanligaste formen är så kallade 

”hemskrivningar”. De kan dock innehålla och bygga på en mängd olika sätt att lära; 

litteraturgenomgångar, fältarbete/studiebesök, mindre empiriska studier som redovisas i 

rapportform mm. I de flesta kursuppgifterna ska slutsatser dras utifrån en analys av hur 

vetenskap, beprövad erfarenhet och koppling till kommande yrke kan göras. 

 

I programmet används lärplattformen Lisam som ett centralt kommunikationssystem. De 

studerande kommunicerar med varandra i olika grupprum som organiseras på lärplattformen, 

även om de studerande framför synpunkter om att Lisam inte har någon väl fungerande och 

snabb funktion för deras gruppkommunikation). Där har de möjlighet att ställa och besvara 

frågor till varandra, men också till läraren som kan vara mer eller mindre aktiva i dessa 

grupprum.  

 

Lärarna använder i stor utsträckning meddelandefunktionen som är tillgänglig för alla 

medverkande i respektive kurs. I den funktionen besvaras frågor som kan ha väckts av de 

studerande i grupprum eller på annat sätt, ges instruktioner, förtydliganden, meddelas nyheter 

vad gäller litteraturtips eller annat som är aktuellt i kursen. Via Lisam läggs även 

föreläsningspresentationer och annat material ut så att det finns tillgängligt för alla 

studerande. På detta sätt når lärarna och de studerande ut till varandra relativt lätt och snabbt. 

Systemet bygger dock på att alla bevakar detta forum relativt ofta.  

 

De studerande är indelade i arbetsgrupper som används i olika sammanhang; i seminarier, 

gruppdiskussioner, uppföljning av kursuppgifter mm. I programmets andra kurs tillämpas 

PBL (problembaserat lärande) där varje arbetsgrupp följs av en handledare. Detta arbetssätt 

kopplas också till kursens innehåll som bl.a. handlar om grupper och grupprocesser där den 

pedagogiska idén är att det ska kunna ske en parallellprocess i lärandet.  



14 
 

Lisam används också som en plats där de studerande lämnar in kursuppgifter och majoriteten 

av examinationsuppgifter, en plats där de också får skriftlig feedback av examinerande lärare. 

Här finns också möjlighet att komplettera uppgifter. Via lärplattformen och vid de 

campusförlagda tillfällena ges de studerande möjlighet att diskutera innehåll och 

genomförande av kursuppgifter, arbeta tillsammans med kursuppgifter och ofta 

redovisa/diskutera uppgifter med varandra. Ibland arbetar de tillsammans med vissa delar 

eller hela kursuppgifter. Ett exempel på ett upplägg kan vara att man tillsammans arbetar 

fram en forskningsfråga och flera datainsamlingsinstrument (övar på olika metoder) för att 

undersöka ett fenomen på fältet, för att sedan individuellt genomföra en studie och skriva en 

individuell rapport. Resultaten av det individuella genomförandet examineras av läraren och 

redovisas/diskuteras i arbetsgruppen. 

 

Inom programmet har vi utarbetat en metodmall som genomlyser och visar på kursinslag med 

inriktning mot akademiskt skrivande, forskningsmetod och vetenskapligt förhållningssätt i 

varje kurs. Den visar hur dessa kursinslag övas och prövas i samband med kursuppgifter med 

ett visst innehåll utifrån kursernas mål (se metodmall bilaga 1). Metodmallen visar också 

progressionen i dessa kursinslag, kursuppgifter och litteratur under utbildningens gång. 

Vid tre tillfällen i programmet gör studenterna besök på biblioteket, där de får undervisning 

om informationssökning i tre steg. Vid det första tillfället ingår en allmän genomgång av 

bibliotekets resurser; vid det andra tillfället sker sökning av litteratur och vetenskapliga 

artiklar och vid det tredje tillfället får studenterna arbeta med fördjupad informationssökning 

av vetenskaplig litteratur. Dessa tillfällen knyts till kurs- och fältuppgifter, i vilka ingår att 

söka, värdera och välja referenser. 

Kurserna inom programmet följs upp på olika sätt förutom i det centrala kursutvärderings-

systemet Kurt för att förtydliga och göra studenternas synpunkter mer tydliga. Detta görs 

genom en muntlig utvärdering efter varje kurs där de studerande har möjlighet att framföra 

sina synpunkter och ta en aktiv roll i den egna lärprocessen. Därefter görs revideringar. 

 

Vi har också upprättat ett särskilt forum, programråd, där representanter för de studerande på 

speciallärarprogrammets olika inriktningar och specialpedagogprogrammet samt vår 

kontaktperson från fältet (en speciallärare från skolan) bjuds in för att tillsammans med 

programledningen utbyta erfarenheter och lämna synpunkter en till två gånger per år. 

Eftersom de studerande kommer från olika orter i landet har vi förlagt dessa möten till 

arbetsluncher i samband med de campusförlagda tillfällena. Det har trots detta upplägg ibland 

varit svårt att få representanter från alla kurser att utses och närvara vid dessa möten. Vid 

dessa programråd har de studerande dock framfört värdefulla synpunkter av olika slag; allt 

från synpunkter på innehåll i kurser, campusförlagda tillfällen, önskemål om 

fadderverksamhet vid programstart (vilket startade i mindre skala 2016 på de studerandes 

initiativ) mm. De studerande utbyter erfarenheter med och ställer frågor till varandra när det 

sker ett möte mellan olika studerandekullar och inriktningar. Vid dessa tillfällen presenterar 

programledningen också olika punkter såsom förutsättningar för programmet, tex. 

kursutvärderingar, ekonomiska ramar och personalfrågor samt efterfrågar förbättringsförslag 

eller synpunkter i vissa frågor. Protokoll från dessa möten görs sedan tillgängliga via Lisam 

till alla studerande och lärare. 

 

Utvecklingsområden med avseende på styrkor och svagheter 
Några utmaningar kan identifieras som påverkar de studerandes lärprocess och framgång i 

studierna. Dessa beror dels på interna organisatoriska orsaker och dels på externa orsaker. 

Uppläggningen av studierna på distans och halvfart ställer krav på goda 
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kommunikationskanaler och god pedagogik mellan de campusförlagda tillfällena. Här finns 

ett utvecklingsbehov som påbörjats med åtgärder såsom streamade föreläsningar i vissa 

moment, lärares och studerandes aktivitetsmöjligheter på Lisam mm. Vidare kan vi 

identifiera behovet av en större variation av examinationsformer, till exempel muntliga 

examinationer och gruppexaminationer. Detta är dock något som troligtvis har hindrats 

genom att studierna sker på distans och den begränsade antal timmar som finns till 

förfogande vid de campusförlagda tillfällena samt kraven på rättssäker examination. 

 

När det gäller externa utmaningar så handlar det främst om de studerandes möjlighet att ägna 

sig åt sina studier på halvtid och fördjupa sig på det sätt som är avsett. Flera studerande 

uttrycker att de inte hinner med studierna, många arbetar i alltför stor omfattning, vilket gör 

att de inte ger studierna det utrymme som krävs. Detta visar sig också i de uppgifter som 

lämnas in eller till och med inte lämnas in. En del studenter följer inte stipulerad studietakt, 

även om de flesta har stora ambitioner och strävar efter att fullfölja sina studier.  

 

  

Aspekt: Forskningsanknytning   

Forskningsmiljöer 
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne, som hämtar teorier och metoder från 

pedagogik, men även från andra ämnen, främst sociologi och psykologi. Specialpedagogik är 

också ett verksamhetsområde, varför praktiknära forskning av specialpedagogiskt arbete för 

barn och elever i behov av särskilt stöd är särskilt relevant. 

Den specialpedagogiska forskningen är integrerad i forskningsmiljön vid Avdelningen för 

pedagogik och didaktik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, men samverkan 

sker med forskare vid andra avdelningar, institutioner och även på nationell och internationell 

basis. Forskningsområden som är av hög relevans för Speciallärarprogrammet på IBL och 

LiU är följande: specialpedagogisk verksamhet, särskilda undervisningsgrupper, interaktion i 

klassrummet, elevers lärande, konflikthantering, mobbning och grupprocesser, extra 

anpassningar, lika villkor, barns utsatthet, samverkan mellan hem och skola, bedömning och 

betygssättning, lärares arbete och chefskap i skolan samt värden och normer i skolans praktik. 

Vad gäller specialiseringarna inom Speciallärarprogrammet finns vidare forskningsmiljöer 

inom 

(1) läs- och skrivutveckling, läs- och skrivundervisningens didaktik (kommunikation i 

klassrummet i läsförståelseundervisning i mellanstadiet), läsförståelse samt läs- och 

skrivsvårigheter (t.ex. internationell tvillingstudie av barn från 5-årsåldern till högstadiet),  

(2) matematikutveckling, matematikdidaktik (t.ex. interventionsstudie kring anpassning av 

undervisning efter elevers behov, specialpedagogiska undervisningsinsatser för deklarativ kunskap 

i matematik som förebyggande insats) och matematiksvårigheter (t.ex. meta-analys av forskning 

inom området ”special educational mathematics”) samt  

(3) forskning om utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (t.ex. språkliga och 

kognitiva faktorer som kan förklara läsförmåga hos ungdomar med utvecklingsstörning) och 

särskola.  

Institutionen för beteendevetenskap och lärande rymmer, förutom ämnet pedagogik, bland 

annat ämnena sociologi, psykologi och handikappvetenskap inom vilka forskning sker om 

barns kognitiva och sociala utveckling. I den handikappvetenskapliga miljön pågår forskning 

om funktionshinder, särskilt hörselnedsättningar men även andra funktionsnedsättningar. Ett 

forskningsområde som är under utveckling är särskoledidaktik och lärande för elever med 



16 
 

intellektuell funktionsnedsättning. Närheten till dessa ämnen inom institutionen för 

Speciallärarprogrammet underlättar samverkan inom forskning och undervisning. Inom 

pedagogiskt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier studeras institutionella 

miljöer ur ett normkritiskt perspektiv. Flera av dessa forskare anlitas som föreläsare. Vid LiU 

finns således flera forskningsmiljöer som bidrar med relevant kompetens och till yttermera 

visso är framgångsrika vad gäller att erhålla externa bidrag och publiceringar inom det 

utbildningsvetenskapliga området. 

 

Sambanden mellan utbildning och forskning 
Speciallärarprogrammet är beroende av de kunskaper och kompetenser som finns i de olika 

forskningsmiljöerna för att säkerställa att utbildningen är forskningsbaserad och bygger på 

aktuell forskning. Undervisningen bedrivs företrädesvis av disputerade lärare som har en stor 

del av sin undervisning inom programmet och av vilka många också bedriver egen forskning 

med relevans för det specialpedagogiska kunskapsområdet och programmets examensmål. 

Dessutom har många lärare en grundläggande pedagogisk utbildning som säkerställer 

kvaliteten i den akademiska yrkesutbildningen. Det är med andra ord inte ovanligt att en och 

samma lärare både besitter erfarenhet av speciallärarutbildning och yrkesverksamhet som 

lärare samt är forskarutbildad och har erfarenhet av för utbildningen relevant forskning. 

Forskningsanknytning sker genom att lärare förenar rollerna som forskare och undervisande 

lärare. Speciallärarprogrammets lärare tar del av nationell och internationell forskning och ett 

centralt arbete i all kursutveckling är att säkerställa att kurslitteraturen är aktuell och relevant. 

Lärarnas och forskarnas publikationer används som kurslitteratur, då det är möjligt och 

lämpligt. Flertalet lärare i programmet bedriver forskning. Doktorander och nyblivna 

doktorer bidrar även till att inslagen av ny forskning ökar, och forskarutbildningen inom bl.a. 

pedagogik (LiU har ingen forskarutbildning specifikt inriktad mot specialpedagogik) bidrar 

på många sätt till en vital forskningsmiljö. Samverkan med andra lärosäten sker genom 

regelbundna möten, där bland annat forskningsläget och forskarutbildning inom 

specialpedagogik diskuteras. 

 

Ett vetenskapligt förhållningssätt 
Undervisningen i Speciallärarprogrammet ska bygga på såväl vetenskaplig kunskap som 

beprövad yrkeserfarenhet. Att söka litteratur och ta del av vetenskapliga artiklar ingår som en 

del i utbildningen i syfte att studenterna ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Redan 

tidigt i utbildningen introduceras de studerande till vad ett vetenskapligt förhållningssätt 

innebär; genom föreläsningar, val av litteratur, instruktioner och bedömningskriterier för 

kursuppgifter och examinationer samt genom feedback på genomförda 

uppgifter/examinationer. Senare i utbildningen återkommer och fördjupas föreläsningar, 

seminarier och kunskapskrav vad gäller ett vetenskapligt förhållningssätt, dvs. det sker en 

progression av vad som förväntas av de studerande i uppgifter/examinationer. De studerande 

analyserar framförallt internationella vetenskapliga artiklar och andra vetenskapliga texter för 

att identifiera vad som kännetecknar en vetenskaplig text. Detta görs kontinuerligt under 

utbildningen med olika fokus, t.ex. vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metod, analys, etik 

och olika typer resultatredovisningar och slutsatser. 

För att säkerställa att studenterna utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt har en 

inventering av teori- och metodinslag i utbildningsprogrammet genomförts i relation till 

progression. Inventeringen uppdateras kontinuerligt och är ett så kallat arbetande dokument 

(se bilaga 1).  
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För att öka förståelsen för skolans specialpedagogiska arbete tillämpar de studerande inom 

Speciallärarprogrammet flera metoder för empiriska studier. Olika metodansatser, exempelvis 

intervju, observation och enkät övas och prövas i utbildningen. Även reflektioner över 

forskningsetik och ett etiskt förhållningssätt krävs i flera uppgifter, och studenterna utmanas 

till erfarenhets- och forskningsbaserad reflektion. Olika övningsuppgifter som syftar till att 

träna vetenskapligt skrivande praktiseras, till exempel skriftlig diskussion av olika teoretiska 

perspektiv samt tematisk och statistisk analys. Det akademiska skrivandet som en del i att 

utveckla ett akademiskt förhållningssätt pågår i samtliga av programmets kurser, med 

successiva krav på ökad fördjupning. 

De studerande kan involveras i lärarnas forskningsarbete på olika sätt. Exempelvis kan de 

studerande träna att analysera (avidentifierade) data som genererats i lärarnas egna 

forskningsprojekt och ta del av artiklar som publicerats från dessa data för att kunna följa en 

forskningsprocess. Studerande erbjuds också möjlighet att skriva sina examensarbeten inom 

ramen för ett pågående forskningsprojekt. 

 

Utvecklingsområden med avseende på styrkor och svagheter 
Att den specialpedagogiska forskningen är integrerad med annan pedagogisk forskning har 

stora fördelar, men även risker. Barn och elever i behov av särskilt stöd integreras idag i 

skolans pedagogiska verksamhet i större utsträckning än tidigare, och av det följer att barn 

och elever i svårigheter är alla lärares ansvar. Det betyder att speciallärarrollen har förändrats, 

i enlighet med gällande skollag, och med det följer att det specialpedagogiska arbetet sker i 

en mer inkluderande organisation. Utmaningen är att inte osynliggöra barn och elever med 

funktionsnedsättningar, och det gäller såväl i skolans verksamhet som i forskningen. Det 

finns därför all anledning att uppmärksamma barn och elever i behov av särskilt stöd i både 

forskning och undervisning, och i en miljö där specialpedagogisk forskning kan sägas vara 

integrerad, måste det specialpedagogiska perspektivet tydliggöras. Men fördelarna av att ingå 

i en forskningsmiljö där alla barns och elevers lärande – och lärares arbete – fokuseras 

överväger. Ett specialpedagogiskt perspektiv i forskning är att utgå från barns och elevers 

olikhet som en utmaning för lärare att identifiera, hantera och samverka kring. 

Inför framtiden bör forskning och forskarutbildning stärkas inom specialpedagogik för att 

säkerställa Speciallärarprogrammets forskningsanknytning. Av betydelse är då att stärka och 

utveckla den forskning som för närvarande bedrivs, till exempel om inkluderande pedagogik, 

individanpassad undervisning, didaktik, intervention, lärande i grupp, bedömning, sociala 

relationer i skolan, funktionsnedsättningar och funktionshinder, specialpedagogisk 

organisation, elevhälsa, barns utsatthet, samverkan samt skolledarskap.  

  

Aspekt: Lärarkompetens   

(se bilaga 2) 

Vetenskaplig kompetens 
Den samlade vetenskapliga kompetensen i lärarkollegiet, som medverkar inom 

Speciallärarprogrammet (se lärartabellen, bilaga 2) motsvarar i stor utsträckning 

utbildningens behov. Ett 25-tali stort sett  lärare anlitas i programmet med varierande 

kompetenser och ytterligare 20 lärare anlitas för handledning och examination av 

examensarbeten, inom och utom IBL. Lärarna representerar en teoretisk och metodisk 

mångfald, som svarar mot specialpedagogik som ett tvärvetenskapligt akademiskt ämne och 

kunskapsområde. Den samlade bilden är att olika kompetenser hos lärarna kompletterar 
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varandra i utbildningen, och att skilda forskningsintressen och metodansatser stärker 

forskningsanknytningen i programmet. Detta säkerställer en forskningsanknuten utbildning, 

och skapar förutsättningar för ett forskningsbaserat specialpedagogiskt arbete för ut-

examinerade speciallärare i deras kommande yrkesutövning.  

De forskningsområden och forskningsprojekt som i programmet medverkande lärare arbetar 

inom är som tidigare nämnts t ex särskilda undervisningsgrupper, elevers skolgång på HVB 

(Hem för vård eller boende, omhändertagna barn), särskolans implementering av nya lagar 

och styrdokument, grupper och gruppåverkan i specialpedagogiska sammanhang, 

funktionsnedsättningar, lika villkor och akademiska studier, mobbning, etik, 

begreppsbildning och handikapphistoria, upplevelser av svåra lärandesituationer, konflikter 

kring elever inom autismspektrum, etnicitet, läsförståelse, läs- och skrivsvårigheter, 

matematiksvårigheter, bedömning och betygssättning, samverkan hem och förskola/skola och 

anmälningar till Skolinspektionen vad gäller elever i behov av särskilt stöd. 

Speciallärarprogrammets specialiseringar ställer krav på hög kompetens och därmed också 

rekrytering och kompetensförsörjning inom matematikdidaktik, läs- och 

skrivundervisningens didaktik samt inom området elever med intellektuella 

funktionsnedsättningar och särskola. Den vetenskapliga kompetensen vad gäller 

matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter finns att hämta i de miljöer som särskilt 

forskar och undervisar inom grundläggande färdigheter i matematik och svenska. 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande har framstående forsknings- och 

utbildningsmiljöer vad gäller dessa båda områden. Området särskoledidaktik och elevers 

lärande i särskolan uppvisar däremot en delvis annan bild, och inom detta fält behöver 

kompetensen förstärkas genom rekryteringar eller kompetensutveckling. Programmet har 

inlett ett samarbete med den handikappvetenskapliga miljön vid IBL, som under de senaste 

åren har utvecklat forskning om särskoledidaktik och lärande hos elever med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

 

Pedagogisk kompetens 
Flertalet av de lärare som medverkar i Speciallärarprogrammet har lärarutbildning och 

högskolepedagogisk utbildning, samt erfarenhet av att arbeta som lärare i förskola, 

grundskola eller gymnasieskola samt vid högskola. Detta medför att den samlade 

pedagogiska kompetensen är tillfredsställande. Intresset för pedagogiska och didaktiska 

frågor, och därmed utveckling av undervisning och olika arbetssätt, bland lärarna, är högt. 

De lärare som är kursansvariga och undervisar i programmet har till allra största del sin 

tillhörighet till en och samma institution. På institutionen finns flera olika seminarieserier 

vilka ger möjlighet till kollegiala samtal och kompetensutveckling inom det 

specialpedagogiska kunskapsområdet. Den pågående forskningen innebär också kontinuerlig 

kompetensutveckling både för den enskilda forskaren och för den aktuella utbildningsmiljön. 

I ledningsgruppen för de specialpedagogiska påbyggnadsutbildningarna lyfts aktuella 

specialpedagogiska frågor av såväl av innehållslig som av organisatorisk karaktär och den 

specialpedagogiska fältrepresentanten i programgruppen, förmedlar en nära kontakt med 

specialpedagogisk verksamhet.  

 

Professionsrelaterad kompetens 
Flertalet av de som medverkar som lärare i Speciallärarprogrammet har lärarexamen och 

erfarenhet av att arbeta som lärare. Den generella professionella kompetensen är 
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tillfredsställande, men för att stärka den mer specifika specialpedagogiska professions-

anknytningen skulle det vara önskvärt att anställa fler lärare som har en speciallärarexamen 

och erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Universitetslärarna har dessutom forskning men också uppdrag som innebär nära kontakt 

med omvärlden. Som exempel kan nämnas medverkan som referenspersoner i kommunala 

och centrala planerings- och arbetsgrupper, uppdrag som handledare/fortbildare av 

specialpedagogiskt verksamma kommunala lärare och uppdrag från kommuner i 

utvecklingsprojekt och utvärderingar. Den inblick i den specialpedagogiska omvärlden som 

dessa kontakter resulterar i förmedlas till studenterna i programmet genom föreläsningar, 

seminarier men också genom att rapporter och artiklar som skrivs kan utgöra underlag för 

undervisning. 

En fältrepresentant som är verksam speciallärare och som arbetar i Linköpings kommun är 

knuten till programmet. Hen brukar fungera som rådgivare till programledning och lärare, 

föreläsare och har även medverkat i författande av läromedel tillsammans med programmets 

lärare. 

 

Andra lärarresurser 
Speciallärarprogrammet finns i en utbildningsmiljö vid Institutionen för beteendevetenskap 

och lärande som rymmer utbildningar och forskning inom bland annat vuxnas lärande, 

psykologi, sociologi, arbetsliv, utbildningsvetenskap och handikappvetenskap. Tillgången på 

kompetens inom dessa ämnen är därför god och används till exempel för föreläsningar. 

Föreläsare anlitas också från andra institutioner och ämnen vid Linköpings universitet och i 

någon utsträckning från andra lärosäten samt från olika myndigheter och skolor. För att klara 

kompetensförsörjning vad gäller handledning och examination av examensarbeten engageras 

lärare med relevant och specifik kompetens från flera institutioner vid universitetet både vid 

Campus Valla och Campus Norrköping. Förutom de akademiska lärarna medverkar i 

begränsad omfattning specialpedagogiskt verksamma lärare på fältet med såväl föreläsningar 

som seminarier samt som sakkunniga inom olika kunskaps- och färdighetsområden från 

fältet. 

 

Kompetensutvecklingsinsatser 
Lärare har i regel forskning som en del av sin anställning i ett flerårsperspektiv. Det betyder 

att lärare antingen bedriver forskarutbildning som en del i sin tjänst, eller forskning som 

finansieras antingen av externa bidrag eller fakultetsmedel. LiU och IBL strävar efter att 

lektorer (som kollektiv) ska vara forskningsaktiva på minst 20% under en flerårsperiod. Inom 

lärarkollektivet som undervisar vid Speciallärarprogrammet är detta mål uppnått. Den 

specialpedagogiska forskningen sker integrerat med annan pedagogisk forskning vid 

institutionen. Det erbjuds möjligheter att delta i forskningsseminarier och specialpedagogiska 

konferenser samt i olika seminarieserier, främst Högre seminariet vid Avdelningen för 

pedagogik och didaktik. Seminarier genomförs minst en gång per vecka. Kollegiala 

erfarenhetsutbyten sker regelbundet och lärare och doktorander som inte har genomgått 

högskolepedagogisk utbildning gör detta som en del i tjänst. En eller två gånger per termin 

genomförs kvalitetsmöten och programdagar för kursansvariga och för lärare som medverkar 

i stor utsträckning i programmet. 
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Stabiliteten i lärargruppen 
Stabiliteten i lärargruppen är tillfredsställande. Antalet studenter har ökat stadigt under de 

senaste åren och därför har antalet lärare som engagerats i utbildningen ökat. Flera lärare har 

medverkat i Speciallärarprogrammet från dess start år 2007 vid Linköpings universitet, ibland 

med kortare uppehåll för forskning eller andra uppdrag. Även föreläsare återkommer årligen 

eller varje termin. Ersättningsrekryteringar för lärare som avgått med pension har skett, och 

doktorander med aktuella specialpedagogiska erfarenheter har rekryterats för att säkerställa 

den framtida kompetensförsörjningen. Dock är det en utmaning att rekrytera disputerade 

lärare med specifik kompetens eller forskarutbildning inom specialpedagogik. 

 

Utvecklingsområden med avseende på styrkor och svagheter 
En utmaning som Speciallärarprogrammet står inför är att anlita lärare med hög vetenskaplig 

kompetens, dvs. som är disputerade i något ämne som är direkt relevant för det 

specialpedagogiska kunskapsområdet. Den professionsrelaterade kompetensen kan 

tillgodoses genom att anställa fler universitetsadjunkter med speciallärarexamen. En styrka är 

att doktorander med relevant inriktning kommer att disputera inom den närmaste framtiden, 

och möjligheten att rekrytera dessa som lärare och forskare bedöms som goda. Stabiliteten i 

lärarkollegiet, och det samarbete som sker i pedagogiska och didaktiska frågor, är en styrka 

som delvis härrör ur den stora utbildningsvetenskapliga miljö, av vilken 

Speciallärarprogrammet utgör en del. Lärarnas sammantagna kompetens är i nuläget adekvat, 

men som en utmaning framstår framtida kompetensförsörjning. Antalet lärare bör åtminstone 

bibehållas på den nivå som det är idag, eller utökas något.  

  

 

Perspektiv: Arbetslivsperspektiv  

Förberedelse för arbetslivet 
Utbildningen har en stark förankring i specialpedagogisk verksamhet och i professionen. 

Detta sker främst genom fältanknutna och examinerande kurs- och examinationsuppgifter. 

Exempel på praktiknära kurs-/fältuppgifter är undersökningar om yrkesrollen genom 

intervjuer, analys av autentiska åtgärdsprogram, teoretisk analys av observationer av lärande, 

studier av specialpedagogisk organisation med fokus på särskild undervisningsgrupp och 

elevhälsans arbete, granskning av kvalitetsrapporter, studier av styrdokument och 

användningen av begreppet diagnos i praktiken. Yrkesrelevansen beaktas i samtliga kurser. 

Eftersom studenterna i de flesta fall är yrkesverksamma i olika skolformer genomförs 

kursuppgifter på den egna arbetsplatsen eller på andra skolor och i olika verksamheter.  

 

Information om utbildningens användbarhet 
Speciallärarprogrammets innehåll är genom sin examensordning förhållandevis styrt. 

Information om utbildningens användbarhet inhämtas genom utexaminerade studenter. 

Arbetsmarknaden är god. Information om utbildningens användbarhet inhämtas även genom 

utvärdering och uppföljning efter utbildningens slut. Detta sker genom att enkäter skickas ut 

till de examinerade speciallärarna. Av dessa framkommer bland annat att utbildningen givit 

ett yrkesspråk, fördjupade kunskaper, mer välgrundade och forskningsbaserade arbetssätt och 

strategier, förmåga att genomföra förebyggande specialpedagogiskt arbete, kartläggning och 

analys av barns och elevers svårigheter, ökad förmåga att skriva olika texter samt trygghet i 
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yrkesrollen. Såväl teoretiska som mer praktiska moment anser speciallärare har varit 

värdefulla i utbildningen. 

 

Uppföljning 
Program- och kvalitetsmöten sker med programansvarig och kursansvariga, och då deltar en 

verksam speciallärare från fältet för att bidra till utbildningens aktualitet och relevans. 

Utvärdering av hela programmet sker efter utbildningens slut, men sker också löpande genom 

hela programmet, där studenternas erfarenheter tas tillvara. Metoder för utvärdering är såväl 

skriftliga som muntliga. Varje kurs utvärderas med hänsyn taget till arbetslivsperspektiv i det 

webbaserade verktyget KURT vid LiU. 

 

Utvecklingsområden med avseende på styrkor och svagheter 
Utbildningen ges på halvfart, vilket alltså innebär att flertalet studenter redan arbetar som 

lärare, och ett flertal studerande har redan specialpedagogiska arbetsuppgifter och ibland även 

tjänster som speciallärare. Förutsättningarna att genomföra fältanknutna uppgifter är därför 

goda. Didaktiska och pedagogiska förmågor och färdigheter har examinerats i studenternas 

grundutbildningar. Därför är det i praktiken inte ett stort problem att utbildningen saknar 

verksamhetsförlagda delar, och studenterna visar specialpedagogiska och didaktiska 

förmågor och färdigheter genom uppgifter som genomförs på fältet. Studenternas aktuella 

och reflekterade arbetslivserfarenheter används vid diskussioner och i seminarier. De 

önskemål som studenterna för fram efter utbildningens slut är bland annat mer kunskaper om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt samtal och handledning. En utmaning är att 

utveckla utbildningen utifrån aktuell specialpedagogisk verksamhet och organisation, som 

strävar efter en större inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 

  

Perspektiv: Studentperspektiv  
Studenternas inflytande i programmet synliggörs på ett övergripande plan genom 

regelbundna elektroniska kursutvärderingar (KURT) vid LiU samt uppföljande samtal 

tillsammans med kursansvariga. Vid varje kursstart presenteras resultatet av föregående 

utvärdering av kursen och samtal förs om kursutvecklingsinsatser och förändringar som 

vidtagits utifrån synpunkter från tidigare studenters erfarenheter. 

Under kursernas gång sker kommunikation med studerande om de olika momenten där det 

finns möjlighet att framföra synpunkter. I slutet av genomförd kurs sker vanligtvis även en 

muntlig utvärdering tillsammans med de studerande då styrkor, svagheter och önskemål om 

förändringar kan diskuteras. 

Ytterligare studerandeinsatser, vilka också kan hänföras till det kontinuerliga kvalitetsarbetet, 

är studenternas skriftliga förväntningar inför programstart, portfolioreflektion över den egna 

kunskapsutvecklingen samt en slututvärdering efter avslutad och examinerad utbildning.   

Sedan 2015 har vi infört så kallade programråd i vilket representanter för programmets alla 

kurser erbjuds att delta. Vid dessa tillfällen sker ett utbyte av information och erfarenheter av 

programmet, där de studerandes synpunkter tas tillvara. Det har dock varit vissa svårigheter 

att få de studerande att engagera sig i denna typ av arbete, troligtvis beroende på hög 

arbetsbelastning på arbetsplatsen (de flesta arbetar minst halvtid) samt att de bor på annan ort. 

Vi har dock förlagt dessa möten vid campusförlagda tillfällen för att underlätta deltagandet. 
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Ett initiativ från studerande har varit att några av dem deltar vid programstart och informerar 

nya studerande om sina erfarenheter av programmet, ett inslag som uppskattas av nya 

studerande. 

De studerande arbetar i förskolor och skolor och flera av dem arbetar som obehöriga 

speciallärare. Deras erfarenheter och kontakter med specialpedagogisk verksamhet är något 

som utnyttjas i programmet, framförallt i seminarier, arbetsgrupper men även när det gäller 

kursuppgifter.  

 

 

Utvecklingsområden med avseende på styrkor och svagheter 
Utifrån ovanstående beskrivning ser vi att olika aspekter av studentperspektivet är 

representerat på olika sätt i programmet. Detta är dock ett område som behöver utvecklas 

vidare för att ytterligare stärka studenternas inflytande, men också för att ta tillvara de 

studerandes kunskaper och erfarenheter. Detta bör göras i olika former såväl under kursers 

gång som efter avslutad kurs för att finna nya former för studentinflytande som är adekvata 

för de studerande.  

 

 

Perspektiv: Jämställdhet    
   

Den rekryteringsbas som utgör grunden för Speciallärarprogrammet utgörs av utbildade 

lärare av vilka en majoritet utgörs av kvinnor (se redovisade nyckeltal inledningsvis). Detta 

avspeglas även i den studentpopulation som ansöker till och genomför 

påbyggnadsutbildningen till Speciallärare.  

 

I anslutning till ett forskningsprojekt på Tema Genus gjordes för några år sedan ett försök att 

skapa ett forum för manliga studenter på Specialpedagog- och Speciallärarprogrammen i 

syfte att diskutera mansrollen i professioner som är kvinnodominerade, och där särskilt 

fokusera engagemang för jämställdhet. Tyvärr var intresset för detta forum svalt bland 

männen på utbildningen. 

 

Ett faktum som genomsyrar Speciallärarprogrammet är vidare att det är fler pojkar än flickor 

i skola och förskola som bedöms vara i behov av särskilt stöd. I kursuppgifter, litteratur och 

diskussioner behandlas till exempel pojkars och flickors läsvanor, genuskodade attityder till 

skolarbete samt prestation. 

 

Vad gäller kurslitteratur är det å ena sidan en utmaning att finna forskning som har ett 

jämställdhetsperspektiv och genusanalys av skolgången för elever i behov av särskilt stöd; å 

andra sidan är det en aspekt som ofta tas upp i specialpedagogisk teori och forskning, men på 

ett integrerat sätt som inte utgör huvudfokus. Ett arbete som lärare, kurs- och programledning 

på olika sätt måste säkerställa, är att litteraturen i de olika kurserna väljs och uppdateras på ett 

sätt som är genusmedvetet. Utifrån en granskning av kurslitteraturen kan konstateras att det är 

ungefär lika många kvinnor som män som publicerar forskning och läroböcker inom 

specialpedagogik i vid mening.  

 

Slutligen kan jämställdhetsperspektivet diskuteras utifrån bemanningen på programmet, som 

domineras av kvinnor. Det är alltså fler kvinnor som undervisar och föreläser på programmet 

än män (se lärartabell, bilaga 2). En utmaning är att rekrytera män inom 
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utbildningsvetenskap; vid lika och jämförbara meriter i övrigt vid anställningar är män 

prioriterade. 
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BILAGA 1 

 
METODPLAN 

Kursinslag med inriktning mot akademiskt skrivande  

och forskningsmetod samt ett vetenskapligt förhållningssätt i Speciallärarprogrammet, 

kurs 1-6, 90 hp 

 

Kurs 1 Specialpedagogik – kunskapsområde och forskningsfält, 15 hp 

1. Två föreläsningar om akademiskt skrivande 

2. Intervju/samtal som metod 

3. Föreläsning om forskningsområdet 

specialpedagogik 

4. Läsning av vetenskaplig litteratur 

5. Föreläsning om forskningsetik 

6. Information på biblioteket om att söka 

vetenskaplig litteratur 

 

Litteratur 

-Kompendium om skrivregler 

-Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (2007).  

Vetenskapsrådet, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga 

metoder. 2:a upplagan. Malmö: Liber Ekonomi.   

  

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: 

Gleerup. 

 

Hartman, S. G. (2003). Skrivhandledning för 

examensarbeten och rapporter. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm: Liber.  

Trost, J. (2007) Enkätboken . 3:e upplagan. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Kurs 2  Specialpedagogisk verksamhet, 15 hp 

1/ Seminarium om granskning av akademiska 

texter 

2/ Läsning och granskning av avhandling utifrån 

kvalitetskriterier 

3/ Observation 

4/ Kartläggning/dokumentgranskning 

5/ Läsning av vetenskapliga tidskriftsartiklar 

6/ Föreläsning om vetenskapligt skrivande 

 

Litteratur 

-Avhandlingar 

Eriksson, M. (2009). Referera reflekterande: 

Konsten att referera och citera i 

beteendevetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

-Egna valda vetenskapliga artiklar inom ramen 

fr PBL  

 

+ tidigare litteratur från tidigare termin 
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Kurs 3  Tala, läsa och skriva del 1, 15 hp 

1. Observation 

2. Deskriptiv text 

3. Fältanteckningar 

4. Analys 

5. Skriva en vetenskaplig text 

6. Opponering och respondering 

7. Portfolioreflektion (över eget lärande) 

Litteratur 

Vetenskapliga artiklar 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga 

metoder. 2:a upplagan. Malmö: Liber Ekonomi.   

 

+ tidigare litteratur från tidigare terminer 

 

Kurs 4 Tala. Läsa och skriva del 2, 15 hp 

1. Datainsamling 

2. Analys 

3. Test/reliabilitet och validitet 

Litteratur 

Vetenskapliga artiklar 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga 

metoder. 2:a upplagan. Malmö: Liber Ekonomi.   

 

+ tidigare litteratur från tidigare terminer 
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Kurs  3a Barns matematikutveckling, 7,5 hp och 

 Kurs 3b Matematiksvårigheter 7,5 hp 

1. Datainsamling 

2. Analys 

3. Test/reliabilitet och validitet 

Litteratur 

Vetenskapliga artiklar 

 

 

+ tidigare litteratur från tidigare terminer 

 

Kurs 4a Identifiering och bedömning 7, 5 hp och  

Kurs 4b Prevention och intervention, 7, 5hp 

1. Datainsamling (intervju, observation 

och dokument) 
2. Deskriptiv text (diskussionsforum på 

lärplattformen Lisam) 
3. Planera intervention 
4. Skriva en vetenskaplig text 

Litteratur 

Vetenskapliga artiklar, bl a. 

Fuchs, L. S., & Fuchs, D. (2001). Principles for 

the prevention and intervention of mathematics 

difficulties. Learning Disabilities Research and 

Practice, 16, 85-95.  

 

+ tidigare litteratur från tidigare terminer 
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Kurs 3 Utvecklingsstörning del 1, 15 hp 

1. Forskningsetik 

2. Observation 

3. Intervju 

4. Analys 

5. Tillämpa en modell 

Litteratur 

Adelmann, Kent (2009). Konsten att lyssna. 

Didaktiskt lyssnande i skola och utbildning. 

Lund: Studentlitteratur.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga 

metoder. 2:a upplagan. Malmö: Liber Ekonomi.  

Vetenskapliga artiklar 

 

 

+ tidigare litteratur från tidigare terminer 

 

 

Kurs 4 Utvecklingsstörning del 2, 15 hp 

1. Intervju 

2. Tematisk analys 

3. Teori - tillämpa 

3. Kunskapsinventering 

3. Skriva en rapport 

 

Litteratur 

Adelmann, Kent (2009). Konsten att lyssna. 

Didaktiskt lyssnande i skola och utbildning. 

Lund: Studentlitteratur.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga 

metoder. 2:a upplagan. Malmö: Liber Ekonomi.  

Vetenskapliga artiklar 

 

+ tidigare litteratur från tidigare terminer 
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Kurs 5 Vetenskapsteori och forskningsmetod, 15 hp 

Vetenskapsteori- perspektiv 

Forskningsetik 

Enkät 

Observation 

Intervju 

Tolkande analys 

Innehållsanalys  

Tematisk analys 

Diskursanalys 

Datalabb, SPSS 

Forskningsprocess 

Opposition 

 

Litteratur 

 

Datainsamlingsmetod: 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan. 

Malmö: Liber Ekonomi.   

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerup. 

Hammar Chiriac, E. & Einarsson, C. (2013). Gruppobservationer. 2:a 

upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Trost, J. (2007) Enkätboken . 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsteori: 

Allwood, C. M., & Eriksson, M. G. (2010). Grundläggande 

vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kvalitativ metod: 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in 

psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2),77-101. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan. 

Malmö: Liber Ekonomi.   

Fejes, A., & Thornberg, R. (red.), (2014). Handbok i kvalitativ analys. 

Stockholm: Liber. 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk 

pedagogik, 25, 16-36. http://liu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:245080  

Larsson, S. (2009). A pluralist view of generalization in qualitative 

research. International journal of research & method in education. 32, 

25-38. Hämtas på   

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17437270902759931#pr

eview 

Szklarski, A. (2009). Qualitative research - a viable methodological 

alternative in education. Issues in early education, 2, 9-19. (finns på 

lisam) 

Vetenskapsrådet (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2007). Stockholm: Vetenskapsrådet.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder och inga 

kvantitativa heller för den delen. Pedagogisk forskning i Sverige, 6, 

270-292. 

 

 

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:245080
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:245080
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17437270902759931#preview
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17437270902759931#preview
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Kvantitativ metod: 

Barmark, M. Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda 0: Att förstå 

och förändra världen med siffror. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2007). Stockholm: Vetenskapsrådet.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder och inga 

kvantitativa heller för den delen. Pedagogisk forskning i Sverige, 6, 

270-292. 

+ Referenslitteratur från tidigare kurser enligt specificerad lista 

 

 

Kurs 6 Examensarbete, 15 hp 

Vetenskapsteori- perspektiv  

Forskningsprocess 

Forskningsetik 

Metodlitteratur 

Litteratur analys kopplad till 

vald metod 

Kritisk granskning 

Opposition 

 

Litteratur 

 

Litteratur från tidigare kurser samt specifik litteratur kopplad till valt 

examensarbete. 
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Lärartabell       Bilaga 2 

 


