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Huvudområde
Didaktik

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Fördjupningsnivå
A1X

Kursen ges för
Utländska lärares vidareutbildning, ULV
VAL II - Vidareutbildning av lärare
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- analysera internationella, nationella och lokala styrdokument med avseende på
specialpedagogisk verksamhet och mänskliga rättigheter
- problematisera teoretiska specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt
och internationellt
- tillämpa och reflektera kring intervju som metod för datainsamling.
- reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med utgångspunkt
i elevers olikheter
- diskutera specialpedagogiska förhållningssätt och synsätt i relation till didaktiska
frågeställningar
- identifiera möjligheter och hinder för lärande i skolan
- problematisera hur samverkan med andra kan bidra till att på individ-, gruppoch organisationsnivå stödja elevers lärande

Kursinnehåll
Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska
förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och ett internationellt
perspektiv. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar
skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd
studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras
och diskuteras utifrån verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det
specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att se möjligheter och att
förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för lärande och
utveckling. Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för
elever i behov av särskilt stöd studeras, och i kursen genomförs kvalitativa
intervjuer inom det specialpedagogiska fältet.
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Undervisnings- och arbetsformer
Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som
campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier,
seminarier, grupparbete och självständiga studier.

Examination
Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen och obligatoriskt moment
Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har
rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:
Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:
Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till
tre (3) tillfällen.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar.
Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur
kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och
kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution
Institutionen för beteendevetenskap och lärande

