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Behörighet
Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. 
Dessutom krävs minst tre års pedagogiskt arbete efter uttagen lärarexamen omfattande heltid. Yrkeserfarenheten 
ska styrkas med tjänstgöringsintyg i samband med ansökan.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
Åsa Gardelli
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Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:     

• visa fördjupad kunskap om ett kritiskt förhållningssätt till specialpedagogiskt utredningsarbete på individ-, grupp- 
och skolnivå samt

• visa kunskap om juridiska och etiska aspekter i arbetet med särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram.  
 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:    

• utifrån olika strukturella aspekter och olika synsätt på delaktighet, utveckling, lärande och lärmiljöer identifiera samt 
problematisera hinder och möjligheter för samspelet mellan individ och sammanhang/miljö,

• visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram eller motsvarande i samverkan 
med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn/elever liksom att utveckla verksamhetens lärmiljöer,

• visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera möjligheter och 
svårigheter på individ-, grupp- och skolnivå samt

• visa förmåga att utforma och tillämpa olika estetiska uttrycksformer.  
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Kursinnehåll
• Inkludering. 

• Lärmiljöer.

• Utredningar.

• Extra anpassningar kontra särskilt stöd.

• Diagnoser.

• Åtgärdsprogram.

• Samhälleliga, etiska och juridiska aspekter.

• Delaktighet.

• Estetiska uttrycksformer.

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

Kursen genomförs som distanskurs med campusförlagda heldagsträffar vid LTU 2-3 träffar á 2-4 dagar samt via 
distansöverbryggande teknik. Mellan träffarna förekommer nätbaserad kommunikation och därför är nätuppkoppling, 
webkamera samt hörlurar och mikrofon ett krav för deltagande. Föreläsningar, workshops och seminarier varvas 
med övningar där kurs- och examinationsuppgifter bearbetas. I kursen ingår en verksamhetsförlagd fältstudie för att 
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet studera och analysera praktiken samt att tillämpa och analysera 
användandet av metoder/modeller. 

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.

Kursens mål examineras dels genom aktivt deltagande vid muntliga seminarier som behandlar kursens olika 
områden, dels genom muntliga och skriftliga examinationsuppgifter. 

Övrigt
Innehåll och genomförande beskrivs utförligt i kursrummet i Canvas där även examinationer och betygskriterier 
förtydligas.
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Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Kursuppgifter U G# 1,5 Obligatorisk V18

0002 Verksamhetsförlagd fältstudie U G# 1 Obligatorisk V18

0003 Inlämningsuppgifter U G VG * 2,5 Obligatorisk V18

0004 Inlämningsuppgifter U G VG * 2,5 Obligatorisk V18

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

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-
02-15
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