
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2012-06-21 att gälla från och med 2012-09-01. 

 

Utbildningsområde: Undervisning 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 

2. Inplacering
Kursen ges inom Speciallärarprogrammet, inriktningen Specialisering Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet

Avancerad nivå

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten antagits till Speciallärarprogrammet, inriktningen Specialisering

Utvecklingsstörning, ingår i Lärarlyftet, samt är lärare eller förskollärare med sådan grundläggande lärar-

eller förskollärarexamen som krävs för att få undervisa i grundsärskola (inklusive inriktning träningsskola),

gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna enligt behörighetsförordningen samt är anställda i

grundsärskolan (inklusive inrtikning träningsskola), gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

 

4. Innehåll
Kursen delas in i följande huvudområden:

- Specialpedagogens/speciallärarens yrkesroll; innehåll, funktioner och verksamhetsområden

- Det specialpedagogiska forskningsfältet

- Styrprocesser i inkluderande pedagogiska verksamheter

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LLU100, Specialpedagogik - lärande i ett samhällsperspektiv, 15,0
högskolepoäng

Special Needs Education in a Societal Context, 15.0 higher education
credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
Specialpedagogik A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav



I kursen behandlas och problematiseras de kommande specialpedagogiska yrkesrollerna via 

litteratur och empiriska fältstudier i pedagogiska verksamheter. Härmed integreras vetenskapligt empiriskt 

arbete och förhållningssätt med ett specialpedagogiskt innehåll. Vidare belyses specialpedagogiska 

verksamheters framväxt ur teoretiskt, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Det 

specialpedagogiska forskningsfältet presenteras översiktligt inbegripande relevanta teorier inom området. 

Även relationen mellan teori och praktik kommer teoretiskt att belysas, samt att kursen avser att fördjupa 

innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt.

I kursen belyses och problematiseras relationer mellan intentionsplan och realiseringsplan samt hur 

pedagogiska verksamheter organiseras, styrs och leds för att svara upp mot målet att åstadkomma goda 

miljöer för lärande.Vidare behandlas inkluderande pedagogiska verksamheter och betydelsen av strukturella 

betingelser för dessas utformning, vilka kan utgöra hinder respektive möjligheter för barn, ungdomar och 

vuxnas utveckling och lärande.

 

Genomförande

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Kursinnehållet diskuteras och

bearbetas också på olika sätt i mindre grupper. Vidare ingår empiriska fältstudier, där olika datainsamlings

och analysmetoder kommer att användas.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

- beskriva centrala specialpedagogiska uppgifter och specialpedagogens/speciallärarens yrkesroll på ett

kritiskt och systematiskt sätt och via egen insamlad empiri

- beskriva och förstå hur specialpedagogiska professioner och verksamheter har utvecklats och utformats ur

historiskt samhälleligt och strukturellt (t.ex. genus, klass och etnicitet) perspektiv

- översiktligt redogöra för aktuell nationell och internationell forskning och teoribildning inom det

specialpedagogiska forskningsfältet

- analysera styrdokument och verksamhetskulturer för att erhålla kunskap om styrnings- och

ledningsprocesser inom pedagogiska verksamheter med utgångspunkt i ett inkluderande perspektiv

- känna till och kritiskt bearbeta centrala aspekter i olika perspektiv, traditioner och föreställningar om

lärande och kunskap

- praktiskt tillämpa ett forskningsetiskt och vetenskapligt förhållningssätt

- problematisera relationen mellan teori och praktik 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
Bedömning sker genom en skriftlig och en muntlig individuell examinationsuppgift, ett litteraturseminarium

samt vid gruppuppgift. De moment som omfattas av bedömning presenteras vid kursintroduktionen och vid

dessa bedömningstillfällen gäller obligatorisk närvaro. Vid bedömning skall underlaget vara sådant att

individuella prestationer kan särskiljas.

Antal provtillfällen är begränsat till fem.
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Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan

begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

I separat bilaga finns bedömningskriterier.

 

9. Kursvärdering
Kursvärdering i relation till kursens mål och innehåll sker kontinuerligt i kursen samt i form av en individuell

skriftlig enkät vid kursens slut. Sammanställningen av denna återkopplas till studentgruppen via Göteborgs

universitets lärplattform och ligger till grund för planering av påföljande kurstillfälle.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Nätbaserad information och kommunikation används.
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Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Litteraturlista  

LLU100, Specialpedagogik – lärande i ett samhällsperspektiv,

Special Needs Education in a Societal Context

15 högskolepoäng/15 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Reviderad 2013–06–14

Gäller fr o m HT 2013
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SOU 2010:51. Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker. Stockholm: Regeringskansliet. 

www.re  ge  rin  gen  .se    70 s.
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