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Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
-redogöra för olika teorier inom specialpedagogik
-beskriva vilken roll skolan kan ha i förhållande till barns utveckling
-identifiera hinder och möjligheter för elevers lärande i årskurs 4-6
-känna till centrala nyckelbegrepp inom det specialpedagogiska området
Färdigheter och förmågor:
-kritiskt granska och värdera en specialpedagogisk praktik
-planera lärandesituationer utifrån samspel mellan lärandemiljö och elevers lärande
-ha kunskap om framgångsfaktorer för delaktighet och lärande
-behärska vetenskaplig referensteknik
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-värdera och reflektera över konsekvenser av eget och andras förhållningssätt, attityder och
bemötande
-värdera och reflektera över lärandemiljöer som stödjande eller hindrande för elevers
utveckling

Sida 1
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Kursens innehåll

I kursen behandlas teorier om normalitet, marginalisering, inkludering och exkludering i nutid
och i ett historiskt perspektiv.
I kursen ingår också problematisering av bedömning och utvärdering av lärprocesser
I kursen behandlas också teorier om specialpedagogik med fokus på tillgänglighet och barns
delaktighet samt värdering av eget och andras förhållningssätt, attityder och bemötande.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier, grupparbeten.

Förkunskaper

30 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna samt 60 hp ämnesstudier i grundlärarprogrammet.

Examinationsform

Muntlig och skriftlig examination.

Betyg

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

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Specialpedagogik med inriktning mot årskurs 46

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

