
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2013-08-27 att gälla från och

med 2013-08-27. 

 

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 

2. Inplacering
Kursen ges som uppdragsutbildning

Grundnivå

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

 

4. Innehåll
Under kursen behandlas svårigheter och möjligheter i ett livsperspektiv i relation till funktionsnedsättningar

inom autismspektrat. Fokus läggs särskilt på kommunikation och språklig utveckling samt samspel som

förutsättningar för lärande och individuell utveckling. Möjligheter och hinder för delaktighet och lärande

belyses såväl ur ett individuellt som ett miljörelaterat perspektiv. Pedagogiska arbetssätt, pedagogisk

kartläggning, hjälpmedel och anpassningar i miljön fokuseras. Samverkan inom skola, samt mellan skola,

hem och andra verksamheter belyses. I kursen behandlas också etiska frågor, egna värderingar och

ställningstaganden och de sätt som dessa kommer till uttryck i förhållningssätt och bemötande.

 

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

PDG803, Pedagogiska möjligheter för barn/elever med diagnos inom
autismspektrum, 7,5 högskolepoäng

Educational Possibilities for Children/Pupils with Autism Spectrum
Disorder, 7.5 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
Specialpedagogik G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav



•

•

•

•

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

problematisera funktionsnedsättningar inom autismspektrat i ett livsperspektiv 

Färdighet och förmåga

analysera individers situation med avseende på utveckling och lärande i olika miljöer 

planera och presentera ett pedagogiskt utvecklingsarbete i ett inkluderande perspektiv 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

reflektera över egna reaktioner och förhållningssätt utifrån etiska perspektiv i förhållande till kursens

innehåll 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
Bedömning sker av skriftliga inlämningsuppgifter vid tre obligatoriska litteraturseminarier, av en muntlig

presentation samt av ett genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som presenteras muntligt och skriftligt.

Underlaget ska vara sådant att individuella prestationer ska kunna särskiljas.

Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av examinator inför

nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till institutionen och bifallas om det inte

finns särskilda skäl däremot.

 

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

 

9. Kursvärdering
Kursvärdering görs i relation till kursens mål, innehåll och genomförande.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
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Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Litteraturlista  

PDG803, Pedagogiska möjligheter för barn/elever med diagnos 
inom autismspektrum

Educational Possibilities for Children/Pupils with Autism Spectrum 
Disorder

7,5 högskolepoäng/7.5 higher education credits

Grundnivå/First cycle

Antagen 2013-08-27 Gäller från HT 2013

Obligatorisk litteratur

Andersson, B., & Thorsson, L. (2007). Därför inkludering. Stockholm: Specialpedagogiska 
Institutet. (Sid. 66- 48, 74-115). 
Hämtas från: iloapp.appelklyftig.com/blog/21?ShowFile&doc=1276540493.pdf (175 sid.)

Aspeflo, U. (2010). Aspeflo om autism. Kvalificerade insatser till barn och vuxna med autism 
i skola, gruppbostad och daglig verksamhet. Stockholm: Pavus Utbildning. (221 sid.)

Axén, M., Brar, A., Huslid, E., Nordin V., Nylander, L., & Watch, M. (2010). Regionalt 
vårdprogram. ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, 
ungdomar och vuxna. Stockholm: Stockholms läns landsting. (Sid. 35-48, 74-81) 
Hämtas från: www.vardsamordning.sll.se/Global/.../RV_ADHD_webbversion.pdf (17 sid.)

Hejlskov-Jörgensen, B. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga
funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. (213 sid.)
Skolverket. (2009). Skolan och Aspergers syndrom. 

Hämtas från: http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/analyser-och-
utvarderingar/2.1868/skolan-och-aspergers-syndrom-erfarenheter-fran-skolpersonal-och-
forskare-1.96575 (117 sid.)

Valbar obligatorisk litteratur

En av följande väljs:

Byréus, K. (2012). Kreativa metoder för grupputveckling och handledning. Stockholm: Liber  
Sid. 1-140, (142 sid.) 

Holmqvist, M. (Red.).  (2004). En främmande värld. Om lärande och autism. Lund: 
Studentlitteratur. (212 sid).

Fägerblad, H. (2011). Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och  
gymnasium. Stockholm: Habilitering och hälsa. (47 sid.)



Lundkvist, G. (2003). När tålamodsburken rinner över. Stockholm: Specialpedagogiska 
Institutet. (95 sid).

Pettersson, L. (2005). Vi är inte bra på barn som Oscar. Hur kan vi bli det? Umeå: 
Specialpedagogiska institutet. 
Hämtas från: www.spsm.se (75 sid.)

Pettersson, L., & Liljeroth, I. (2011). Oscar visar vägen – att lära av en elev med 
autismspektrumstörning i skolan. Göteborg: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
Hämtas från: www.spsm.se (105 sid.)

Skolverket. (2001). Att arbeta med särskilt stöd. Några perspektiv. Stockholm: Liber 
Distribution. 
Hämtas från: www.skolverket.se (127 sid.)

Referenslitteratur
Skolinspektionen. (2012). Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever med diagnos inom 

autismspektrumtillstånd. 
Hämtas från: www.skolinspektionen.se (45 sid.)
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