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Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

• visa förmåga att analysera och bedöma specialpedagogikens olika funktioner i det svenska utbild-
ningssystemet

• redogöra för och förklara specialpedagogikens etiska, ideologiska och politiska dimensioner

• diskutera relationen mellan inkludering som överordnad politisk intention och specialpedagogisk
verksamhet

• värdera värdet av specialpedagogisk kompetens inom skilda verksamhetsfält

• förklara utvecklingen av specialpedagogiken som ämne och verksamhetsfält i Sverige i relation till
vårt välfärdssamhälles framväxt och utvecklingen av fältet internationellt

• tillsammans med andra kursdeltagare planera och designa ett empiriskt baserat specialpedagogiskt
projekt

Innehåll
• Det specialpedagogiska kunskapsområdets utveckling och roll i svensk utbildnings- och omsorgs-

verksamhet.

• Specialpedagogikens ideologiska och politiska dimensioner.

• Specialpedagogikens relation till målsättningen om en inkluderande skola.

• Internationella överenskommelser kring inkluderingsbegreppet.

• Inkluderingsbegreppets historiska, etiska och ideologiska dimensioner ur ett individ- som samhäll-
sperspektiv.

• Utvecklingen av specialpedagogiken i spänningsfältet mellan disciplinär identitet och verksam-
hetsnärhet.

• Specialpedagogikens relation till specialpedagogiska ämnet.

• Planering av datainsamling för ett större empiriskt arbete.
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Undervisningsformer
Undervisningen ges huvudsakligen på distans. Föreläsningar och seminarier kommer att läggas till Hög-
skolan för lärande och kommunikation (HLK).

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt
-lärarexamen omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive examensarbete på minst C-nivå omfattande
minst 15 högskolepoäng eller
-lärarexamen omfattande minst 60 högskolepoöng samt totalt minst 180 högskolepoäng, inklusive ett
självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande det självständiga arbetet eller
-kandidatexamen med huvudområde relevant för den valda inriktningen, inklusive ett examensarbete
omfattande minst 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper)

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examination sker genom individuella skriftliga tentamina. Vid bedömning används tregradig skala: Väl
Godkänd, Godkänd och Underkänd.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Tentamina 15 hp U/G/VG

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering görs i slutet av kursen.

Övrigt
Kursen ingår i det utbildningsvetenskapliga masterprogrammet och utgör en av tre fördjupningskurser
inom inriktningen Specialpedagogik.
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Dessutom tillkommer litteratur i samband med planeringsarbetet av datainsamling samt
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