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A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Kursen ges som fristående kurs i Specialpedagogik.
Kursansvarig institution är Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Denna kursplan är
fastställd 2013-02-27 av institutionsstyrelsen.
Kursplanen gäller fr.o.m. termin H13.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lärarexamen, Svenska B och Engelska A, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1
MOM2

Benämning
Individuell uppgift
Gruppuppgift

Högskolepoäng
5
2.5

Kursens innehåll

I kursen behandlas olika former av kartläggningsredskap och bedömningsmetoder av kunskapsutveckling.
Fokus ligger på samspel, kommunikation och samtalets betydelse vid pedagogiska utredningar.
Med utgångspunkt i styrdokument undersöks riktlinjer för hur undervisning och arbetsformer förväntas
anpassas i förhållande till elevens behov av varierat arbetssätt. I kursen problematiseras konsekvenser av
särskilt stöd inom och utom den ordinarie klassens ram.
Teorier om barnperspektiv och barns perspektiv, samt begrepp som ”barns bästa” diskuteras i relation till
specialpedagogiska åtgärder.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs studenter förväntas studenten kunna
- Uttolka styrdokument med fokus på arbetsformer, undervisningsupplägg och kunskapsbedömning för att
anpassa undervisningen till elevers olika behov av särskilt stöd.
- Genomföra utredande samtal med elever i syfte att kartlägga lärandesvårigheter och möjliga
lärandestrategier i olika lärmiljöer
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- Genomföra pedagogisk kartläggning som allsidigt beskriver elevens kunskapsutveckling
- Granska och problematisera genomförandet av en pedagogisk kartläggning i relation till olika teoretiska
perspektiv som belyser barns position
Undervisning

Undervisning sker i form av teoriföreläsningar och seminarier. Individuella- och gruppuppgifter kopplade till
olika fall analyseras i relation till styrdokument.
Kursen innehåller en överblick av olika kartläggningsredskap och bedömningsmetoder. Praktiska övningar i
samtalsmetod och samtalsanalys ingår.
För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid den campusförlagda undervisningen.
ansvar för planering och genomförande är av vikt för att uppnå kursens mål.

Studentens eget

Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom en muntlig presentation av en pedagogisk utredning baserad på styrdokument och
teori samt en individuell skriftlig examination.
Den skriftliga individuella uppgiften (MOM1) bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F).
Den muntliga och skriftliga gruppuppgiften (MOM2) bedöms med betyget godkänd (G) eller underkänd
(U).
Betygsättning på kurs sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
individuella examinationsuppgiften.

För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E i den

Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge
kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov två gånger av en examinator, har rätt att begära att en
annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelsen.
Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst tre gånger under en
tvåårsperiod efter det att kursplanen slutat gälla. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

Om kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att under en tvåårsperiod, vid ordinarie
examinationstillfällen, examineras enligt denna kursplan.
Kurslitteratur

Se särskild litteraturlista.
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