
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2012-06-14 och senast reviderad
2016-11-12 av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2016-11-12, vårterminen 2017.
 
Utbildningsområde: Undervisning 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 
Inplacering
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Specialpedagogiska programmet, 90
högskolepoäng och i Speciallärarprogrammet, 90 högskolepoäng. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Speciallärarprogrammet (L2SPL) och 2)
Specialpedagogiska programmet (L2SPE)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten antagits till Specialpedagogiska programmet
eller Speciallärarprogrammet samt med förväntat godkänt resultat genomgått
programmets första kurs SPP100 Specialpedagogik - lärande i ett samhällsperspektiv, 15
högskolepoäng eller har motsvarande kunskaper. För att anses uppfylla kravet om
förväntat godkänt resultat på programmets första kurs ska endera examinationsuppgift
1 eller examinationsuppgift 2, i kursen SPP100, vara examinerad med godkänt resultat. 

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH
SPECIALPEDAGOGIK

SPP200    Specialpedagogik - samverkan och individers utveckling, 15
högskolepoäng
Special Needs Education: Co-operation and Individual Development, 15 higher
education credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

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



 
Lärandemål
Delkurs 1 Specialpedagogik - Samverkan och individers utveckling 10 högskolepoäng 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
- på ett fördjupat sätt visa kännedom om och förståelse för grupprocesser, samspel och
relationers betydelse för identitetsutveckling och lärande 
- på ett fördjupat sätt analysera och kritiskt granska faktorer som påverkar
identitetsutveckling och lärande ur ett intersektionellt perspektiv 
- beskriva och analysera faktorer som underlättar respektive försvårar samverkan med
föräldrar och barn/elever samt andra professioner, myndigheter och organisationer 
- identifiera, analysera och kritiskt granska förebyggande pedagogiskt arbete ur ett
inkluderande perspektiv 
- problematisera egna tankar, reaktioner och förhållningssätt utifrån ett etiskt
förhållningssätt i förhållande till förskolans samt skolans värdegrund 
  
Delkurs 2a Specialpedagogik - Teoretiska perspektiv på kommunikation, samspel
och relationsarbete 5 högskolepoäng  
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
- visa fördjupad kunskap om språklig- social och emotionell utveckling och
dess betydelse för kommunikation och samspel 
- analysera och problematisera olika perspektiv på neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och tänkbara pedagogiska konsekvenser för lärande och
delaktighet i olika lärmiljöer 
- på ett fördjupat sätt analysera konflikter och konflikters konsekvenser samt kunna
utveckla strategier för konflikthantering 
  
Delkurs 2b Specialpedagogik - Teoretiska perspektiv på språk, matematik och
kommunikation 5 högskolepoäng  
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
- på ett fördjupat sätt analysera teoretiska perspektiv och synsätt på språk- och
begreppsutveckling 
- förklara språkets funktion och struktur samt redogöra för komplexiteten i tal- och
språkutveckling samt dess relation till elevers skriv- läs och matematikutveckling 
- redogöra för och reflektera över hur alternativa kommunikationsformer och digitala
redskap kan bidra till utveckling och lärande
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Delkurs 2c Specialpedagogik - Teoretiska perspektiv på utvecklingsstörning 5
högskolepoäng mål: 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
- identifiera och jämföra olika historiska och samtida perspektiv på utvecklingsstörning 
- analysera och reflektera över olika perspektiv på utvecklingsstörning och dess
pedagogiska konsekvenser för utveckling och lärande, identitet, delaktighet och socialt
samspel 
- reflektera över betydelsen av det egna och andras förhållningssätt och bemötande i
relation till elever med utvecklingsstörning samt konsekvenser av detta 

 
Innehåll
Delkurs 1 Specialpedagogik - Samverkan och individers utveckling 10 högskolepoäng 
Utifrån olika teoretiska perspektiv behandlas människans utveckling och identitet i
lärandemiljöer. Relationens och samspelets betydelse för en positiv identitetsutveckling
belyses med fokus i interaktionistiska teorier. Gruppers utveckling problematiseras och
analyseras i relation till olika inkluderande och exkluderande processer. Behovet av
samverkan, såväl inom pedagogiska verksamheter som med andra professioner,
myndigheter, verksamheter och organisationer, problematiseras. Dessutom bearbetas
faktorer som underlättar respektive försvårar samarbete med barn/elever och föräldrar.
Förebyggande och hälsofrämjande arbete beskrivs, analyseras och problematiseras ur
ett inkluderande perspektiv. Särskilt behandlas elevhälsans funktion i relation till
pedagogiska verksamheter. I samband med samverkan belyses sekretess och andra
juridiska frågor. Värdegrund, självkännedom, professionellt förhållningssätt, egna
värderingar och etik är centrala teman genom hela kursen. 

Delkurser

1. Delkurs 2a Specialpedagogik - Teoretiska perspektiv på kommunikation, samspel och
relationsarbete 5 Högskolepoäng (Theorethical perspectives on language,
communication and relations), 5 hp
Innehållet i delkursen behandlar olika perspektiv på språk-, social och emotionell
utveckling och dess betydelse för kommunikation, relation och samspel utifrån
såväl internationella som intersektionella utgångspunkter. Människans utveckling
och lärande problematiseras och analyseras . Särskilt fokus läggs på relationen till
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Teorier och redskap att förstå
konflikters olika konsekvenser behandlas. Frågor om diskriminering och
kränkande behandling ingår.

2. Delkurs 2b Specialpedagogik - Teoretiska perspektiv på språk, matematik och
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•
•

 

 
Former för undervisning
Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier samt
empiriska fältstudier. Dessutom diskuteras och bearbetas innehållet på olika sätt i
mindre grupper.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Examination sker genom: 

en skriftlig individuell hemtentamen. 
en analys och metaanalys av intervjusamtal som dels görs individuellt och dels i
grupp 

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av
en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
(HF 6 kap 22 §). En sådan begäran ska inlämnas skriftligt till kursansvarig institution. 
Antal provtillfällen är begränsat till fem. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en
tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare uppläggning. 

kommunikation 5 Högskolepoäng (Theoretical perspectives on language and
communication), 5 hp
I delkursen behandlas språkets betydelse för den sociala och kognitiva
utvecklingen med särskilt fokus på möjligheter och hinder för kommunikation och
språkutveckling. Kommunikation och samspel diskuteras utifrån såväl
internationella som intersektionella utgångspunkter. Alternativa och
kompletterande kommunikationsformer samt digitala redskap belyses och
diskuteras i relation till språkliga lärmiljöer.

3. Delkurs 2c Specialpedagogik - Teoretiska perspektiv på utvecklingsstörning 5
högskolepoäng (Theoretichal perspectives on developmental disability), 5 hp
Innehållet i delkursen behandlar olika perspektiv på utvecklingsstörning såväl
medicinska, psykologiska, kognitiva som interaktionistiska. Utvecklingsstörning
belyses också ur ett historiskt, internationellt  samt ett intersektionellt perspektiv.
Föräldra- och syskonrelationer samt behov av familjestöd diskuteras. Hur
utredningar inför mottagande i grundsärskolan/gymnasiesärskolan genomförs är
ett annat fokus i delkursen samt hur detta skapar gränser mellan elevgrupper.
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Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
I separat bilaga finns bedömningskriterier. 

 
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 (GUL) och
ligger till grund för planering av påföljande kurstillfälle. 

 
Övrigt
Delkurs 1  är gemensam för specialpedagog- och speciallärarutbildningen. Delkurs 2a
läses inom specialpedagogiska programmet, delkurs 2b läses inom
speciallärarprogrammet specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling samt inom
specialisering mot matematikutveckling. Delkurs 2c läses inom speciallärarprogrammet 
specialisering mot utvecklingsstörning.  
Nätbaserad information och kommunikation används. Dator och internettillgång krävs. 
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