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Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 2 
7,5 högskolepoäng
Special educational leadership in grade F-3 and 4-6 part 2

Grundnivå, P0055P
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F U G VG * Specialpedagogik Pedagogik

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Kunskaper motsvarande U0016P VFU 2, för grundlärare 4-6 eller U0024P VFU 2 för 
grundlärare F-3 samt Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 1 P0054P

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Åsa Gardelli

Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till en breddning och fördjupning och tillämpning av kursen Specialpedagogiskt ledarskap del 1 på 
individ-, grupp-, skol- och samhällsnivå.  
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:  
 
Gällande kunskap och förståelse  
• identifiera och problematisera centrala specialpedagogiska ledarskapsteorier, där innehållsliga och etiska aspekter 
utgör grunden för att skapa förtroendefulla relationer och goda lärmiljöer för alla elever,  
• problematisera yrkesetiska och juridiska frågeställningar och dilemman relevanta för professionen.  
 
Gällande färdighet och förmåga  
• analysera elevens delaktighet utifrån olika aspekter,  
• visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov, där möjligheter och 
hinder för lärande fokuseras bl.a. i planering av extra anpassningar och särskilt stöd,    
• analysera konfliktsituationer och gestalta förslag till konstruktiv konflikthantering.  
 
Gällande värderingsförmåga och förhållningssätt  
• kritiskt granska och värdera begrepp och fenomen rörande delaktighet, inkludering, specialpedagogiska 
perspektiv, norm, normalitet och förhållningssätt samt  

• analysera, kritiskt granska och problematisera sociala och medicinska förklaringsmodeller, liksom diagnoser, 
neuropsykiatriska svårigheter och andra utmaningar samt deras betydelse för alla elevers lärmiljö.
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Kursinnehåll
I kursen analyseras och problematiseras möjligheter och hinder för lärande, utformandet av en tillgänglig lärmiljö, 
extra anpassningar och särskilt stöd, med etiska aspekter som grund. I kursen studeras fördjupat hur sociala och 
medicinska förklaringsmodeller relaterar till varandra samt förklaringsmodellernas betydelse för utformning och 
kritisk granskning av lärmiljöer och arbetet med elever i behov av stöd. Diagnoser och neuropsykiatriska svårigheter 
problematiseras. Konflikthanteringsmodeller och teorier studeras och tillämpas. I kursen behandlas också olika 
faktorers betydelse för att realisera en skola för alla. En viktig del i kursen är att kritiskt granska begrepp som 
delaktighet, inkludering, specialpedagogiska perspektiv, norm, normalitet och förhållningssätt. För att analysera 
elevens handlingsalternativ i förskoleklass och skola utifrån förväntningar och elevens kulturella erfarenheter, 
tillämpas reflekterande pedagogiska verktyg, som exempelvis kollegial handledning och lärsamtal på individ-, grupp- 
och skolnivå. Studenten ges möjlighet att skapa förståelse för elevers trygghetsskapande och vikten av 
förtroendefulla relationer mellan hem och skola. I kursen problematiseras även yrkesetiska och juridiska 
frågeställningar och dilemman relevanta för professionen. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska och estetiska moment och övningar där kurs- och 
examinationsuppgifter bearbetas. Som resurs för kommunikation och lärande kan olika digitala verktyg användas, 
som exempelvis en webbaserad lärplattform.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom individuella inlämningsuppgifter samt muntliga och skriftliga kursuppgifter. 
Bedömningskriterier anges i kursrummet/studiehandledningen.

Litteratur. Gäller från Vår 2023 Lp 3
von Ahlefeld Nisser, D. (senaste upplagan). Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande skolkultur. 
Studentlitteratur. 
 
Boo, S., Forslund Frykedal, K., & Thorsten, A. ( senaste upplagan). Att anpassa undervisning: till individ och grupp i 
klassrummet. Natur & Kultur. 
 
Hakvoort, I., & Friberg, B. (red.). (senaste upplagan). Konflikthantering i professionellt lärarskap. Gleerups. (Kap 
1,2,3,4,8) 
 
Overland, T. (senaste upplagan). Det vi vet om diagnoser och lärande. Studentlitteratur. 
 
Skolverket (2014). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Elektronisk 
resurs. 
 
Skolverket. (2014). Stödinsatser i utbildningen, om ledning stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. 
Elektronisk resurs. 
 
Szönyi, K. & Söderqvist Dunkers, T. (2018). Delaktighet: ett arbetssätt i skolan. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Elektronisk resurs. 
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Aktuella styrdokument 
Övrig litteratur tillkommer i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 
 
 
Referenslitteratur 
Bjärvall, K. (senaste upplagan). Störningen: Adhd, pillren och det stressade samhället. Ordfront förlag. 
 
Boström, V. & Lundmark, K. (red). (senaste upplagan). Skoljuridik. Liber. 
 
Wallberg, H. (senaste upplagan). Lektionsdesign- en handbok. Gothia fortbildning AB.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0006 Kursuppgifter U G VG * 4 Obligatorisk H14

0007 Inlämningsuppgifter U G# 3,5 Obligatorisk V21

Revidering fastställd
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-06-16

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
2013-02-15
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