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1. Kursens huvudsakliga innehåll 

- Specialpedagogik 
- Fördjupning av skol- och ämneshistoria med betoning på exkludering och inkludering   
- Undervisningens organisering samt dess konsekvenser för delaktighet och lärande 
 
2. Lärandemål 

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att: 
- diskutera och konkretisera hur elevers rätt till delaktighet och lärande möjliggörs, 
respektive försvåras i skolan med hänvisning till styrdokument 
- beskriva och diskutera historiska och samtida förståelser av funktionsnedsättning, 
normativitet och funktionshinder i skola och undervisning 
- didaktiskt utforma undervisningsmetoder anpassade till gruppen och individen i gruppen 
 
3. Förkunskapskrav 

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Ämneslärarprogrammet med 
inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Konstfack.  
 
Dessutom krävs minst: 



7,5 godkända högskolepoäng inom ämnet bild och 
7,5 godkända högskolepoäng inom utbildningsvetenskaplig kärna 

 

4. Betygsskala  

Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: 

Väl godkänd (VG) 

Godkänd (G) 

Underkänd (U) 

5. Former för examination 

Kursen examineras genom: 
- Skriftliga inlämningsuppgifter 
- Muntliga redovisningar 
- Skriftlig och muntlig redovisning av undervisningsmaterial 
 
En inlämningsuppgift som inte lämnas in inom utsatt tid bedöms inte. Bedömningen sker då 
vid nästkommande bedömningstillfälle som informeras av aktuell lärare. 
 
Alla bedömningstillfällen är examinerande. Vilka tillfällen det gäller meddelas vid kursstart 
eller av respektive lärare. 
 
 
6. Kurslitteratur och övriga läromedel 

Redovisas som bilaga till kursplanen.  

 

7. Övrigt  

Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade 
undervisningsformer och betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart. 

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, 
vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.  

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger 
under en tvåårsperiod efter att den upphört att gälla. 

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är obligatorisk inom 
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. 

Kursen ges i samarbete med Stockholms universitet. 

 

 


