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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
-identifiera specialpedagogik som undervisnings- och samhällsvetenskapligt
forskningsområde
-beskriva miljö- och omgivningsfaktorer som stödjer, respektive hindrar
individens lärande i fritidshem
-känna till nyckelbegrepp inom det specialpedagogiska området
Färdighet och förmåga
-planera lärandesituationer genom samspel mellan pedagogik och individens lärande i
fritidshem
-analysera pedagogiskt ledarskap inom det specialpedagogiska området
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-värdera och reflektera över lärandemiljöer som stödjer eller hindrar lärandet i fritidshem
-värdera och reflektera över eget och andras förhållningssätt, attityder och bemötande

Kursens innehåll

I kursen läggs grunden för det specialpedagogiska forsknings- och verksamhetsfältet där

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

synen på lärande och specialpedagogik behandlas. I denna behandlas några nyckelbegrepp
inom det pedagogiska och specialpedagogiska området som exempelvis ”en skola för alla”,
inkludering, integrering, exkludering, normalitet, demokrati och delaktighet. I kursen
behandlas synen på lärandemiljöer, den sociala situationen, lärarens förhållningssätt och
bemötande.
Undervisning

Föreläsningar, seminarier.

Förkunskaper

60 hp inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Examinationsform

Portföljexamination

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

