
Grundstudierna (25 sp) i specialpedagogik består av följande kurser: 

Specialpedagogik I, 5 sp 

Perspektiv på funktionsnedsättning I, 5 sp 

Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp 

En skola för alla, 5 sp 

Elevers psykiska hälsa och elevvård, 5 sp 

 

Specialpedagogik I, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens syfte är att studerande tillägnar sig kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion. 

Vidare introduceras specialpedagogiken som vetenskaps- och verksamhetsområde. Studerande 

utvecklar kunskap om vanliga svårigheter och funktionsnedsättningar hos elever samt växer i sin 

förmåga att reflektera kring bemötande, mänskosyn och etiska frågeställningar med 

specialpedagogisk anknytning. 

Lärandemål:  

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

definiera vad specialpedagogik är 

känna till de vanligaste funktionsnedsättningarna 

ha grundläggande beredskap att undervisa elever i behov av stöd 

känna till olika (specialpedagogiska) stödfunktioner för elever inom skolan 

 

Perspektiv på funktionsnedsättning I, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar och 

lärande, samt om stödåtgärder i skola och samhälle. Studerande skall även reflektera kring 

bemötande av individer med funktionsnedsättning, samt utveckla medvetenhet om hur bemötandet 

inverkar på individens utvecklingsmöjligheter. 

Lärandemål: 

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

redogöra för de vanligaste orsaksförklaringarna till olika funktionsnedsättningar 

ge exempel på hur dessa funktionsnedsättningar kan ta sig uttryck 

ge exempel på olika stödåtgärder i skola för personer med funktionsnedsättningar 

 

Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om inlärningssvårigheter inom 

främst läsning, skrivning och matematik. Kursens syfte är också att studerande utvecklar beredskap 

att identifiera och analysera samt ge förslag på åtgärder för elever med inlärningssvårigheter inom 

ramen för det allmänna och intensifierade stödet. 

Lärandemål:  

Efter avslutad kurs skall studerande kunna: 

redogöra för elevers läs-, skriv- och matematikutveckling 

redogöra för de vanligaste formerna av inlärningssvårigheter inom läsning, skrivning och matematik 

känna till olika kartläggningsmaterial för att identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter 

ge förslag på åtgärder i samband med inlärningssvårigheter 

 



En skola för alla, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens syfte är att studerande tillägnar sig teoretisk kunskap och praktisk beredskap för inkludering 

i skolan. 

Lärandemål:  

Efter avslutad kurs skall den studerande: 

visa handlingsberedskap att möta mångfald i skolan 

ha kännedom om verksamhetsmodeller och arbetsformer som främjar inkluderande undervisning 

ha grundläggande kunskap om skolans stödformer (allmänt stöd, intensifierat stöd samt särskilt stöd) 

kunna redogöra för de internationella och nationella styrdokument som rör en skola för alla 

 

Elevers psykiska hälsa och elevvård, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursens syfte är studerande tillägnar sig grundläggande beredskap att upptäcka olika uttryck för 

psykisk ohälsa hos barn och unga och kan identifiera riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa. 

Utöver detta ska studerande bekanta sig med förebyggande arbetsmetoder i skolan och även känna 

till hur skola, hem och instanser utanför skolan kan samarbeta för att stöda elever som visar tecken 

på psykisk ohälsa. 

Lärandemål:  

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

Beskriva olika teorier och perspektiv om psykisk ohälsa 

Ge exempel på uttrycksformer för psykisk ohälsa hos elever 

Redogöra för huvuddragen i barnskyddslagen och bestämmelser kring elevvården 

Identifiera faktorer som kan vara till hjälp för att påverka till bättre utvecklingsmöjligheter för barn 

och unga i risk 

Utforska och beskriva skolans och vårdinstansers stödinsatser och möjligheter 


