
Kurserna ingår i studierna i specialpedagogik som en del av den valfria fördjupningen inom 

magisterprogramet som leder till speciallärarbehörighet. Kurserna kan även ingå i ämnesstudier i 

specialpedagogik på cum laude approbatur nivå för biämnesstuderande eller kompletterande 

studerande på den allmänna linjen (vilken ej leder till speciallärarbehörighet). 

 

Begåvade barn och ungdomar, 5 sp 

Kursen syftar till att ge kunskap om särbegåvning och dess implikationer för den kognitiva, 

emotionella och sociala utvecklingen. Syftet med kursen är också att ge kännedom om stödåtgärder 

och undervisningsarrangemang för begåvade barn och ungdomar. 

Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd, 5 sp 

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att 

implementera digitala arbetssätt i undervisningen av elever i behov av stöd. Kursen ger en överblick 

av tillgängliga digitala och alternativa verktyg samt en beredskap att anpassa allmänna digitala 

arbetsredskap för elever i behov av stöd.  

Hörselmedvetenhet och tecken som stöd, 5 sp 

Kursens syfte är att studerande erhåller kunskap om hörselskador, tekniska hjälpmedel och 

undervisning av barn och elever med hörselnedsättning. Studerande ska kunna identifiera och 

analysera pedagogiska konsekvenser av dövhet och hörselnedsättning utifrån elevers varierande 

förutsättningar för kommunikation och lärande. En större del av kursen (20 h) ägnas åt tecken som 

stöd. 

Koncentrationssvårigheter - AD/HD, 5 sp 

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska kunskaper om barn med AD/HD och olika 

koncentrationssvårigheter; symptom, orsaker, förekomst, funktionsnedsättningar och 

behandlingsmetoder. Kursen ger också grundläggande kunskaper om hur AD/HD och olika typer av 

beteendestörning inverkar på barns och ungas liv samt hur man kan bemöta och ge stöd inom 

dagvård och skola. 

Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp 

Kursen syftar till att ge kunskap om den mångkulturella skolan och hur den kan bidra till synsättet om 

mångfalden som pedagogisk resurs. Kursens syfte är också att ge kännedom om undervisning och 

undervisningsarrangemang för elever med flykting- och invandrarbakgrund. 

Språkstörning, 5 sp 

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretisk kunskap om språkstörning och språkstörningars 

uttrycksformer i olika åldrar. Den ger också beredskap att möta barn och elever med språkstörning i 

daghems- och skolmiljö. 

Utvecklingsstörning och autism, 5 sp  

Kursens syfte är att ge kunskaper om utvecklingsstörning och autism med fokus på habilitering och 

undervisning av barn och unga med utvecklingsstörning och autism. 


