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Beslut 
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen på Specialpedagogiska Institutionen. 
 
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde til l kursen 
Antagen till forskarutbildning i Specialpedagogik.  
 
Kursens innehåll 
I kursen undersöks specialpedagogiska frågor, hur de definieras och studeras i internationella 
kontexter, t.ex. nordiska, europeiska och internationella samarbetsorganisationer. Studier av 
internationell karaktär kan ha olika tillämpningar: de kan bidra till att identifiera effekter av 
förändringar, skillnader och gemensamma trender i olika utbildningssystem. Exempel av studier med 
internationell komparativ ansats behandlas för att genomföra jämförelser av specialpedagogiskt 
relevanta begrepp och företeelser. Några exempel av litteraturöversikter presenteras som på basis av 
systematisk genomgång av internationella studier t.ex. identifierar effektiva sätt att utveckla elevernas 
lärande samt uppnå delaktighet och inkludering. Kursen rymmer ett fördjupningsarbete där en mindre 
översikt av forskningslitteratur genomförs som ha relevans för det egna avhandlingsarbetet. 
 
 
Kursens lärandemål  
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att 

� ha en fördjupad förståelse för det specialpedagogiska fältet (forskning, policy och praktik) i 
förhållande till den internationella kontexten 

� ha en fördjupad förståelse för bakgrunden till och betydelsen av specialpedagogiska studier 
med komparativ ansats samt av systematiska litteraturöversikter 

� genomföra sökningar av forskning i litteraturdatabaser 
� identifiera aktuell internationell forskning med relevans för det egna forskningsområdet 
� kritiskt analysera och värdera forskningslitteraturen 
� strukturera och syntetisera innehållet i en mindre litteraturöversikt med relevans för det egna 

avhandlingsarbetet. 
 
 

Undervisning 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. I kursen ingår nätbaserade litteratur- och 
informationsökningar. 
 
Kunskapskontroll och examination 
a) Kursen examineras genom obligatoriskt närvaro och aktivt deltagande vid kurstillfällena, och 
genom ett paper som innehåller en översikt av internationell forskningslitteratur som behandlar en 
vald specialpedagogisk frågeställning. 
 
 


