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Kursplan

Specialpedagogik

Kurskod: SPGSP1

Kursens
benämning:

Specialpedagogik 
Special Needs Education

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
SQA (Specialpedagogik)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-06 och gäller från
vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Lärarexamen 
eller
LPGF08 Tema Barn och Barndom 30 hp och LPGF02 Tema lärande och utveckling 30 hp eller 
LPGG01 Skola som system och idé - grundlärare 15 hp och LPGG02 Den lärande eleven - grundlärare 15
hp 
eller 
LPGA10 Skola som system och idé - ämneslärare 15 hp och LPGA11 Den lärande eleven - ämneslärare
15 hp 
eller 
LPGK08 Skola som system och idé - KPU 15 hp och LPGK02 Den lärande eleven - KPU 15 hp
eller 



LPGY01 Skola som system och idé - yrkeslärare 15 hp och LPGY02 Den lärande eleven - yrkeslärare 15
hp
eller
MUGL02 Skola som system och idé 1 - musiklärare 7,5 hp, MUGL04 Skola som system och idé 2 -
musiklärare 7,5 hp, MUGL06 Den lärande eleven 1 - musiklärare 7,5 hp och MUGL12 Den lärande eleven
2 - musiklärare 7,5 hp

Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för och diskutera några centrala specialpedagogiska perspektiv och begrepp,
2. beskriva olika sätt att förstå och bemöta barn och elever i lärandesvårigheter, inklusive barn och
elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och
3. reflektera över samverkan med andra verksamheter och professioner för att möta barns och elevers
olika förutsättningar och behov.

Innehåll
Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper i specialpedagogik som efter
avslutad kurs ska kunna bidra till att utveckla den pedagogiska praktiken.

I kursen behandlas:
- introduktion av det specialpedagogiska fältet med inriktning mot lärares pedagogiska uppdrag,
- barn och elever i lärandesvårigheter, hur svårigheter kan förstås och bemötandets betydelse för hur
svårigheter visar sig - neuropsykiatrisk funktionsnedsättning belyses särskilt,
- samverkan inom skolan och med andra berörda verksamheter som verktyg för utveckling av
barns/elevers situation i förskolan/skolan.

Undervisningen ges i form av kursträffar med föreläsningar och seminarier. I kursen genomförs en
självständig mindre undersökning.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


