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LLU460, Lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med
utvecklingsstörning , 15,0 högskolepoäng
Learning and development concerning pupils with intellectual disability,
15.0 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2012-06-21 och senast reviderad 2014-05-20 av
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2014-0520.
Utbildningsområde: Undervisning 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

2. Inplacering
Kursen ges inom Speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet.
Avancerad nivå
Huvudområde
Utbildningsvetenskap med inriktning mot
specialpedagogik

Fördjupning
A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
som förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten antagits till Speciallärarprogrammet med specialisering mot
utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet. Därutöver krävs att studenten med godkänt resultat genomgått
LLU200 Specialpedagogik - samverkan och individers utveckling, 15 högskolepoäng, eller har motsvarande
kunskaper.

4. Innehåll
Kunskapsutveckling, bedömning och dokumentation
Kursen belyser styrdokumentens kunskapssyn och kunskapskvaliteter i relation till särskolans
undervisningsämnen och ämnesområden. Särskild betoning ligger på språk-, läs- och skrivutveckling och
matematikutveckling där teoretiska perspektiv och synsätt på dessa behandlas samt hur olika redskap och
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strategier påverkar lärandet, t. ex. IKT, estetiska lärprocesser. Olika former av bedömning och dokumentation
för och av lärande studeras och problematiseras. Elevers möjlighet till delaktighet i bedömningsprocessen
behandlas samt den etiska aspekt som finns närvarande i all bedömning. Det didaktiska perspektivet är i
fokus, vilket innebär att se till lärmiljöns möjligheter respektive hinder i relation till funktionsnedsättningen
utvecklingsstörning.
Samverkan
Relationen mellan funktionsnedsättning, kunskapsutveckling och pedagogiska bedömningar samt behovet av
samverkan inom särskolans verksamhet och mellan skolformer samt med föräldrar, andra professioner och
myndigheter fokuseras.
Samtal och etik
I kursen behandlas och fördjupas rollen att vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare samt att reflektera
över sitt och andras förhållningssätt och bemötande.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra och beskriva hur en utvecklande kommunikation-, språk-, läs-, och skrivundervisning samt
matematikundervisning kan utformas för elever med utvecklingsstörning
Färdigheter och förmåga
- kritiskt granska olika typer av kunskapsbedömningar utifrån teorier om kunskap och lärande samt hur dessa
ger möjlighet till elevers delaktighet i bedömningsprocessen
- identifiera och kartlägga en elevs behov och förutsättningar samt omsätta detta i ett åtgärdsprogram
- genomföra elev-, föräldra- och lärarsamtal i anslutning till åtgärdsprogram
- självständigt omsätta och dokumentera läro- och kursplanernas kunskapskrav i relevant
undervisningsinnehåll kopplat till arbetsformer, arbetssätt och pedagogiska redskap samt bedömningsformer
- beskriva och kritiskt granska på vilka sätt samverkan inom skolan, med föräldrar, andra professioner och
myndigheter får betydelse för elevens allsidiga kunskapsutveckling
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över betydelsen av det egna och andras förhållningssätt och bemötande i relation till elever med
utvecklingsstörning samt konsekvenser av detta

6. Litteratur
Se bilaga.

7. Former för bedömning
Bedömning sker genom ett individuellt utvecklingsarbete som presenteras muntligt baserat på ett skriftligt
underlag samt genom att studenten utreder, bedömer och utformar ett åtgärdsprogram för en elev.
Två litteraturseminarier genomförs med muntlig och skriftlig redovisning av uppgift. Dessutom krävs aktiv
medverkan vid två lärplattformbaserade litteraturseminarier samt redovisning av valbar litteratur.
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Underlaget ska vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
Student har rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan
begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
Antal provtillfällen är begränsat till fem.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått en större förändring bör studenten garanteras tillgång till minst
tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av
kursens tidigare upplägg.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).
I separat bilaga (kursguide) finns bedömningskriterier.

9. Kursvärdering
Kursvärdering i relation till kursens lärandemål 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.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
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Specialpedagogiska skolmyndigheten (2010). Ni kan räkna med oss – Matematik i
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Valbar obligatorisk litteratur
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Referenslitteratur
Aktuella lagar, förordningar, riktlinjer och internationella överenskommelser.
www.skolverket.se
Alexandersson, U. (2009). Stödjande rum. Om elever i en inkluderande verksamhet.
Specialpedagogiska skolmyndigheten. (37 sid) www.spsm.se
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Söderman, L. & Antonson, S. (2011). Nya omsorgsboken: en bok om människor med
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