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1. Kursinformation och kontaktuppgifter 

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Förskollärarprogrammet. 

2. Kursens innehåll och lärandemål   

2.1 Kursens innehåll enligt kursplanen för UQ20UU 

Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på specialpedagogiska frågor relaterat till hur 

dessa behandlats under olika utbildningspolitiska epoker samt hur de behandlas i aktuella 

nationella och internationella dokument. 

Vidare behandlas begreppen integrering - segregering, inkludering, delaktighet, normalitet, 

social och pedagogisk differentiering på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. 

Det pedagogiska ledarskapet diskuteras i relation till det specialpedagogiska uppdraget. 

Begreppen elevhälsoteam, åtgärdsprogram och individuell utvecklingsplan belyses. I kursen 

ingår att planera, genomföra och analysera intervjuer. 

 

2.2 Anpassning för blivande förskollärare inom ULV 

Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär. I kursen 

behandlas hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga 

utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och 

organisatoriska faktorers betydelse for barns rätt till delaktighet, lek och lärande lyfts fram. 

Nationella och internationella styrdokument behandlas. 

 

I fokus ställs förskolans ansvar att ge alla barn förutsättningar till utveckling oberoende av 

Kursansvarig/Seminariegrupps-        

ansvarig: 

Elisabeth Lundström   elisabeth.lundstrom@specped.su.se 

08-1207 64 61 

 

Kursadministratör: Lis Ohlgren 

  
  

lis.ohlgren@specped.su.se 

08 - 1207 64 43 

Studierektor:  Helen Knutes Nyqvist 

  

helen.knutes-nyqvist@specped.su.se 

08 -1207 64 79 

 

mailto:elisabeth.lundstrom@specped.su.se
mailto:lis.ohlgren@specped.su.se
mailto:helen.knutes-nyqvist@specped.su.se
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funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas olika typer av 

funktionsnedsättning samt hur organisering av förskolans arbete kan få konsekvenser för 

processer av social exkludering och inkludering. 

 

Kursen behandlar vikten av att i samverkan med vårdnadshavare och med andra yrkesgrupper 

i och utanför förskolan, kunna identifiera och hantera specialpedagogiska behov på såväl 

individnivå som på grupp- och samhällsnivå. Etiska dilemman i samband med special -

pedagogiska insatser belyses.  

 

Kursen orienterar om digitala och icke-digitala pedagogiska verktyg, vilka kan erbjuda barn 

olika möjligheter att lära och utvecklas. 

 

I form av verksamhetsförlagda besök och litteratur ges den blivande förskolläraren kunskap 

om specialpedagogisk verksamhet i förskolan. 

2.3 Lärandemål enligt kursplanen för UQ20UU 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna  

- urskilja och beskriva olika teoretiska perspektiv och dess konsekvenser för hur 

specialpedagogiska frågor hanteras på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå 

- analysera och kritiskt granska historiska och nutida synsätt på skolsvårigheter och 

konsekvenser för pedagogiska verksamheter 

- planera, genomföra, analysera och problematisera intervjuer som undersökningsmetod. 

2.4 Anpassade lärandemål för blivande förskollärare inom ULV 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

- beskriva och analysera hur synsätt på utvecklings- och lärandeproblem, utifrån individuella, 

samhälleliga och organisatoriska faktorer kan få betydelse för barns lärande och socialisation 

- analysera och problematisera hur alla barns rätt till delaktighet, lek och lärande kan 

tillgodoses i förskolan 

- reflektera och diskutera etiska dilemman som kan uppstå vid specialpedagogiska insatser, 

samt betydelsen av samverkan mellan pedagoger, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper 

- redogöra för olika former av utsatthet och funktionsnedsättningar ur ett delaktighets -

perspektiv. 

3. Kursens uppläggning 

Kursen kräver att studenten aktivt, redan från kursstart, deltar i de olika moment som ingår. 

Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under 
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seminarier och arbete i grupp (studentarbetslag och tvärgrupper) ges möjligheter att utveckla 

den förståelse som lärandemålen förutsätter.  

3.1 Arbetsformer 

Kursen genomförs i form av:  

 Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, 

begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen.  

 Seminarier där kursinnehållet behandlas i relation till förskollärarens specifika 

uppdrag. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges 

möjlighet till delaktighet och lärande. 

 I studentarbetslaget behandlas förberedelser inför och redovisning av 

fältstudieuppgiften samt fördjupningsuppgiften gällande funktionsnedsättning. 

Arbetet i studentarbetslag bygger på en överenskommelse om varje students 

individuella ansvar för såväl sitt eget som gruppens gemensamma lärande. 

 Verksamhetsförlagda besök i förskola (se nedan).  

 Mondo som främst används för löpande kursinformation. Här läggs också dokument 

och föreläsningsmaterial ut. 

  

3.2 Arbetsuppgifter 

 Inför seminarium 2 och 3 och 4 förbereder Du dig, genom att skriva en kort text på 

1-2 sidor utifrån de läsfrågor som finns presenterade. Texten ska användas i samband 

med behandling av litteraturen på seminariet. Texten lämnas sedan till läraren. Den 

ses inte som examinerande och kan därför användas i den slutliga examinations -

uppgiften. 

 Vid varje seminarium förmedlar en av grupperna ”veckans tecken” (TAKK – tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation). 1-3 tecken per person i 

studentarbetslaget. Se exempelvis http://www.spreadthesign.com/se  

 Förutom den obligatoriska litteraturen ska en skönlitterär bok läsas och utvärderas. 

Boken ska handla om egna erfarenheter av utsatthet och/eller av att känna sig 

annorlunda. 

Kursen innehåller två gruppuppgifter som är examinerande. 

http://www.spreadthesign.com/se
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 Den första handlar om att varje studentarbetslag får i uppgift att fördjupa sig i en 

funktionsnedsättning såsom autismspektrumtillstånd, hörselnedsättning, 

rörelsenedsättning, synnedsättning eller utvecklingsstörning. Läs tex: 

http://habilitering.se/start/funktionsnedsattningar  

eller https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar 

Uppgiften redovisas under seminarium 5. 

 Den andra handlar om verksamhetsförlagda besök som görs enskilt men 

redovisas i grupp. Tre dagar är avsatta för dessa besök. Varje student tar 

kontakt med antingen den verksamhet där VFU är förlagd eller annan 

verksamhet med relevans för blivande förskollärare.  Uppgiften redovisas 

under seminarium 6. 

 

 Kursen avslutas med en individuell skriftlig examination. 
 

Länk till kursens schema i TimeEdit 

 

3.2.1 Seminarier och föreläsningar med tillhörande läsfrågor och 

gruppuppgifter  

 

Fredag 1/12  
Kl. 9.00 – 12.00 - Seminarium 1 - Elisabeth Lundström  

Sal: 109, Frescati Hagväg 9B 

 

Tema: Vad är specialpedagogik? – kursintroduktion.  

- Erfarenheter av och föreställningar kring specialpedagogik och specialpedagogiska frågor 

- Kursuppgifter och arbetsformer: genomgång av kursbeskrivning 

- Den verksamhetsförlagda uppgiften introduceras 

- Fördjupning kring funktionsvariation 

- TAKK 

- Skönlitteratur   

 

Kl. 13.00 – 15.00 - Föreläsning 1 - Elisabeth Lundström 

Föreläsningen utgår  från (men behöver inte läsas till detta tillfälle): Ahlberg (2013) del 1, 

Sandberg (2014) kap.1-2, 9 -11 och Ytterhus (2003)   

Sal: 108, Frescati Hagväg 9B 

Tema: Alla barns rätt till lek, delaktighet och lärande 

http://habilitering.se/start/funktionsnedsattningar
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar
https://se.timeedit.net/web/su/db1/stud1/ri157XQQ503Z50Qv87024gZ6y2Y7804Q5Y65Y1.html
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Läsfrågor inför seminarium 2  

Hur kan oro för ett barn hanteras i mötet med föräldrar? Skriv en text på 1-2 sidor som lämnas 

till seminarieläraren vid seminarium 2.  

 

Litteratur:  
Lundström (2007), kap. 5-6, 15 (fram till metodologisk reflektion i kap. 15) 

Sandberg (2014), kap. 12-13  

 

Onsdag 6/12 

Kl. 9.00 – 12.00  - Föreläsning 2 - Elisabeth Lundström/Liz Adams Lyngbäck 

Sal: 108 

Föreläsningen utgår från: Lundström (2007), kap. 8 - 14 

Tema: Ett föräldraperspektiv samt betydelsen av samverkan mellan pedagoger, 

vårdnadshavare och andra yrkesgrupper 

 

Kl. 13.00 – 16.00 – Seminarium 2 

Sal: 109 

Tema: Ett föräldraperspektiv samt betydelsen av samverkan mellan pedagoger, 

vårdnadshavare och andra yrkesgrupper  

 

Läsfrågor inför seminarium 3   

Hur har begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” utvecklats? Se Sandberg och Norling i 

Sandberg (2014). Ahlberg beskriver olika specialpedagogiska perspektiv. Redogör kort för 

dessa. Jämför också Ahlbergs, Lundströms och von Wrights beskrivningar av innebörden av 

ett relationellt perspektiv. Skriv en text på 1-2 sidor som lämnas till seminarieläraren vid 

seminarium 3. 

Litteratur:  

Ahlberg (2013/2014)  
Lundström (2007), kap 4 

Sandberg (2014, kap 2) 
von Wright (2001) 

   

Tisdag 12/12  

Kl. 9.00 – 12.00- Seminarium 3 - Elisabeth Lundström 

Sal: 105 

Tema: Betydelsen av synsätt på utvecklings- och lärandeproblem, utifrån individuella, 

samhälleliga och organisatoriska faktorer, för barns lärande och socialisation   

 

Kl. 13.00 – 15.00 - Film - Allt börjar idag 

Sal: 108 

Tema: Betydelsen av synsätt på utvecklings- och lärandeproblem, utifrån individuella, 

samhälleliga och organisatoriska faktorer, för barns lärande och socialisation. 
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Kl. 15.15 - 16.00 Gruppuppgift om filmen 

Verksamhetsförlagda besök - två dagar av 11/12, 13/12 och 14/12 

 

Se uppgifter s. 10   

Läsfrågor inför seminarium 4: 

Hur problematiserar litteraturen förskolans/skolans möjligheter att tillgodose barns rätt till lek, 

delaktighet och lärande? Skriv en text på 1-2 sidor som lämnas till seminarieläraren vid 

seminarium 4. 

 

Litteratur:  

Kinge (2016) 

Sandberg (2014), kap 1, 3 - 4, 9 - 11 
Westling Allodi, M. (2010).  

Ytterhus (2003), kapitel 2 - 5, 8 - 10    

 

Fredag 15/12  

Kl. 9.00 – 10.15- Seminarium 4 - Elisabeth Lundström 

Sal: U11 

Tema: Alla barns rätt till delaktighet, lek och lärande 

 

Kl. 10.30 - 12.00  Föreläsning 3 - Inga-Lill Matson 

Sal: U11 

Tema: Rätten till kommunikation 

 

Kl. 13.00 – 16.00 - Forts. seminarium 4 - Elisabeth Lundström 

Sal: U11 

Tema: Alla barns rätt till delaktighet, lek och lärande 

 

Måndag 18/12 

Kl. 9.00 - 16.00 

Tid för SA-lagens förberedelse av examinationsseminarium (seminarium 5) på valfri plats.  

 

Fredag 19/12   

Kl. 9.00 – 11.00  Föreläsning 4 - Lisen Kjellmer 

Sal: U10 

Tema: Språkliga svårigheter i relation till andra funktionsvariationer  

Föreläsningen utgår från: Sandberg (2014) kap 3-5, Ytterhus (2003) kap 8. 

Fredag 19/12 

Kl. 11.00 - 16.00 - Seminarium 5 - Elisabeth Lundström 

Tema: Redovisning av uppgiften om funktionsvariationer. 
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Tisdag 9/1 

Kl. 9.00 - 16.00 

 

Tid för SA-lagens förberedelse av examinationsseminarium (seminarium 6) på valfri plats.  

  

Onsdag 10/1 

kl. 9.00 - 16.00 Seminarium 6 - Elisabeth Lundström 

 

Tema: Redovisning av den verksamhetsförlagda uppgiften.  

Muntlig behandling av läst skönlitteratur  

Sammanfattning och utvärdering av kursen  

  

Examinationsuppgiften  

öppnas i Mondos funktion Uppgift onsdag den 20 december kl.8:00 och är öppen tom fredag 

12 januari kl.23.59.   

  

Omexamination 

Måndag den 12 februari kl. 8.00 till fredag den 2 mars kl. 23.59. 

  

 

3.2.2 Instruktioner av gruppuppgifter 

Funktionsnedsättning 

Varje studentarbetslag fördjupar sig inom en funktionsnedsättning/funktionsvariation. Arbetet 

innebär att ni får en fördjupad kunskap om olika funktionsvariationer som kan förekomma i 

barngruppen. Genom att ta del av varandras arbeten skapar ni en egen kunskapsbank! 

Funktionsvariationer: 

 Autismspektrumtillstånd + ADHD 

 Synnedsättning 

 Hörselnedsättning 

 Utvecklingsstörning 

 Rörelsenedsättning  

 

Uppgiften innebär att SA-lagen letar efter fakta i litteratur och på internet.  

1. Sammanställ fakta mycket kortfattat! 

2. Diskutera fakta utifrån frågeställningen: Vilka didaktiska/pedagogiska 

implikationer/konsekvenser får denna funktionsnedsättning i arbetet inom 

förskolan?  
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3. Presentera ert arbete genom exempelvis en powerpointpresentation. Referenser ska 

finnas med! Visa film eller åskådliggör på annat sätt innebörden av 

funktionsnedsättningen och redovisa framför allt hur miljön och arbetet i förskolan 

ska anpassas. 

4. Lägg ut arbetet på Mondo! 

5. Ta del av varandras arbeten – kunskapsbank för framtiden! 

 

Den verksamhetsförlagda uppgiften 

Uppgiften innebär för varje student: 

1. att följa (observera) förskolans verksamhet under en dag (korta koncentrerade 

observationer i specifika situationer) med fokus på alla barns delaktighet samt 

reflektera över hur miljön och det pedagogiska upplägget skulle kunna bidra till ökad 

delaktighet  

 

2. att reflektera över hur miljön skulle behöva anpassas till ett barn med den 

funktionsvariation som gruppen valt att fördjupa sig i  

 

3. att i verksamheten undersöka vilka verktyg, både digitala och icke-digitala, som 

erbjuder barn olika möjligheter till delaktighet, lärande och utveckling. 

 

4. att genomföra intervjuer med företrädare för olika yrkesgrupper (förskollärare, 

specialpedagog och verksamhetschef). Intervjuerna syftar till att studenten ska få ta del av 

de olika yrkesgruppernas perspektiv på kursens centrala frågor och begrepp med 

utgångspunkt i alla barns rätt till delaktighet och lärande samt att ge insyn i hur 

specialpedagogiska frågor hanteras och organiseras. 

Uppgiftens konkreta uppläggning planeras i seminariegruppen. Varje student dokumenterar 

och analyserar de fyra delarna i uppgiften i en skriftlig sammanställning. Dessa analyser utgör 

underlag för studentarbetslagets bearbetning och planering inför redovisningen vid det sista 

examinerande seminariet. Analyserna ligger också till grund för en gemensam grupptext som 

lämnas in i samband med redovisningen. Formerna för redovisningen bestäms av studenter 

och lärare i seminariegruppen (se också examination punkt 4). 

3.3 Studentinflytande 

Kursens seminarier bör präglas av ett öppet klimat där studenter ges möjligheter att påverka 

kursens uppläggning och arbetsformer inom givna ramar.  
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3.4 Stöd i det akademiska skrivandet 

Studie- och språkverkstaden. På adressen www.su.se/sprakverkstad hittar du information 

om Studie- och språkverkstaden på Frescati. Där kan Du bl.a. få hjälp med akademiskt 

skrivande. 

4. Examination och bedömning 

4.1 Kurskrav 

 Närvaro vid föreläsningar, seminarier och grupparbeten förutsätts och att därtill 

hörande uppgifter genomförs.  

4.1.1 Obligatorisk närvaro – komplettering vid frånvaro 

 Eventuell frånvaro på kursens seminarier och grupparbeten kompenseras genom 

inlämning av skriftlig uppgift till seminarieläraren. 

4.2 Examinationsformer och uppgifter 

Kursen examineras dels genom muntlig och skriftlig redovisning av uppgift genomförd i 

grupp, dels genom en skriftlig individuell uppgift. Gruppuppgiften (MOM1) bedöms med 

betygen godkänd (G) eller underkänd (U). Den skriftliga individuella uppgiften (MOM2) 

bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F). 

 

För godkänt betyg (G) i MOM1 (3,5 hp) ska studenten: 

 i skriftlig och muntlig gruppredovisning problematisera resultatet av gruppens 

analyserade fältstudier genom kopplingar till kurslitteratur som behandlar barns rätt 

till lärande och delaktighet samt visa en fördjupad kunskap i pedagogisk anpassning 

till någon typ av funktionsnedsättning. 

 

Den individuella skriftliga examinationsuppgiften (MOM2) sker i form av en hemtentamen 

som genomförs i Mondos funktion Uppgift from onsdag 20 december kl.8:00 tom fredag 

12 januari kl.23.59. I uppgiften ska de frågor som har diskuterats, analyserats och kritiskt 

granskats under kursens gång behandlas med hjälp av merparten (dvs. mer än hälften) av 

kurslitteraturen . 

4.3 Bedömningskriterier för MOM2 (4hp) 

Den skriftliga tentamen betygsätts enligt den sjugradiga målrelaterade betygsskalan (A-F).    

 

http://www.su.se/sprakverkstad
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A = Utmärkt 

B = Mycket bra 

C = Bra 

D = Tillfredsställande 

E = Tillräckligt 

Fx = Otillräckligt 

F = Helt otillräckligt 

 

A: Studenten kan: 
genomgående i självständiga, problematiserade, fördjupade och väl underbyggda 

resonemang beskriva hur synsätt på utvecklings-och lärandeproblem utifrån 

individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorer kan få betydelse för barns 

lärande och socialisation 

 

i fördjupade resonemang analysera och problematisera hur alla barns rätt till delaktighet, lek 

och lärande kan tillgodoses i förskolan 

 

genomgående i självständiga, fördjupade, väl underbyggda och nyanserade resonemang 

reflektera och diskutera etiska dilemman som kan uppstå vid specialpedagogiska insatser, 

samt betydelsen av samverkan mellan pedagoger, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper 

 

B: Studenten kan: 

genom i huvudsak självständiga, problematiserade, fördjupade, och väl underbyggda 

resonemang beskriva hur synsätt på utvecklings-och lärandeproblem utifrån individuella, 

samhälleliga och organisatoriska faktorer kan få betydelse för barns lärande och 

socialisation 

 

i fördjupade resonemang reflektera över hur alla barns rätt till delaktighet, lek och lärande kan 

tillgodoses i förskolan 

 

genom i huvudsak självständiga, fördjupade, väl underbyggda och nyanserade resonemang 

reflektera och diskutera etiska dilemman som kan uppstå vid specialpedagogiska insatser, 

samt betydelsen av samverkan mellan pedagoger, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper 

 

C: Studenten kan: 

genom i huvudsak självständiga, problematiserade och väl underbyggda resonemang 

beskriva hur synsätt på utvecklings-och lärandeproblem utifrån individuella, 

samhälleliga och organisatoriska faktorer kan få betydelse för barns lärande och 

socialisation 

 

reflektera över hur alla barns rätt till delaktighet, lek och lärande kan tillgodoses i förskolan 

 

genom i huvudsak självständiga och väl underbyggda resonemang diskutera 

etiska dilemman som kan uppstå vid specialpedagogiska insatser, samt betydelsen av 
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samverkan mellan pedagoger, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper 

 

D: Studenten kan: 

i underbyggda, i viss mån självständiga resonemang beskriva hur synsätt på 

utvecklings-och lärandeproblem utifrån individuella, samhälleliga och organisatoriska 

faktorer kan få betydelse för barns lärande och socialisation 

 

reflektera över hur alla barns rätt till delaktighet, lek och lärande kan tillgodoses i förskolan 

 

i underbyggda resonemang diskutera etiska dilemman som kan uppstå vid specialpedagogiska 

insatser, samt betydelsen av samverkan mellan pedagoger, vårdnadshavare och andra 

yrkesgrupper 

 

E: Studenten kan: 

genom i huvudsak underbyggda resonemang beröra hur synsätt på utvecklings-och 

lärandeproblem utifrån individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorer kan få 

betydelse för barns lärande och socialisation 

 

i viss utsträckning reflektera över hur alla barns rätt till delaktighet, lek och lärande kan 

tillgodoses i förskolan 

 

genom i huvudsak underbyggda resonemang beröra etiska dilemman som kan uppstå vid 

specialpedagogiska insatser, samt betydelsen av samverkan mellan pedagoger, 

vårdnadshavare och andra yrkesgrupper 

 

Fx: Examinationen behandlar otydligt eller inte alls något eller flera av de förväntade 

lärandemålen: 

- beskriva och analysera hur synsätt på utvecklings- och lärandeproblem, utifrån individuella, 

samhälleliga och organisatoriska faktorer kan få betydelse för barns lärande och socialisation 

- analysera och problematisera hur alla barns ratt till delaktighet, lek och lärande kan 

tillgodoses i förskolan 

- reflektera och diskutera etiska dilemman som kan uppstå vid specialpedagogiska insatser, 

samt betydelsen av samverkan mellan pedagoger, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper 

 

Beskrivningar och resonemang är otydligt underbyggda. 

Merparten av litteratur är ej använd 

 

F: Examinationen präglas av i hög grad bristfällig behandling av de förväntade 

studieresultaten som uppgiften examinerar. 

För att erhålla lägst betyget E på hel kurs krävs godkänt resultat på båda 

examinationerna i kursen. 
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4.4 Omexamination 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnat betygsunderlag inom en 

vecka efter det att kompletteringsbehov har meddelats. 

Student som fått betyget F måste genomgå en ny examination. Tid för omexamination: 

måndag den 12 februari kl. 8.00 till fredag den 2 mars kl. 23.59. 

Övergångsbestämmelser  

Om kursinnehållet väsentligen ändras har studenten rätt att under en tvåårsperiod, vid 

ordinarie examinationstillfälle, examineras enligt denna kursplan. 

 

Begränsningar  

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet 

genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med 

innehållet i kursen.  

4.5 Plagiering  

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat 

måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller 

skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är 

förbjudet. Det betraktas som plagiat. 

 

Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar 

även delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan 

även anses vara fallet om Du använder andras text så att Du får den att framstå som din egen. 

Andras text kan exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter Du funnit på nätet eller 

en studiekamrats hemtentamen. 

4.5.1 Självplagiat 

Det är inte tillåtet att använda egna tidigare examinerade uppgifter som hemskrivningar, 

självständiga arbeten (uppsatser/examensarbeten) som du själv har skrivit eller skrivit 

tillsammans med andra, och som publicerats eller lämnats in till detta universitet eller andra 

lärosäten. Korrekt är att tydligt ange att det är återanvändning och markera citatet med 

citattecken och hänvisning. 

Om du är det minsta tveksam till vad som betraktas som fusk kan du kontakta studierektorn i 

ditt ämne. Du hittar också mer information i Stockholms universitets riktlinjer för 

disciplinärenden, via länken: http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-grundniva-

och-avancerad-niva/riktlinjer-disciplinarenden-vid-stockholms-universitet-1.62397   

http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/riktlinjer-disciplinarenden-vid-stockholms-universitet-1.62397
http://www.su.se/regelboken/bok-2/utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/riktlinjer-disciplinarenden-vid-stockholms-universitet-1.62397
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5. Kursvärdering 
Kursen utvärderas dels under kursens sista seminarium genom en individuell enkät och dels 

elektroniskt.  

6. Mondo 
Mondo används främst för löpande kursinformation. Här läggs också dokument, filer och 

föreläsningsmaterial ut.   

7. Studera med funktionsnedsättning 
För detaljerad information se universitetets hemsida under följande länk: 

http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsattning  

8. Jämlikhet & likabehandling 
Alla studenter vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett 

ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning eller funktionshinder.  

Är du student vid Specialpedagogiska institutionen och har frågor om jämlikhet och 

likabehandling är du välkommen att kontakta studenternas kontaktperson för 

jämställdhetsfrågor vid Specialpedagogiska institutionen: 

Jennie Graflund 

E-post: jennie.graflund@specped.su.se 

Telefon: 08-1207 6407   

För mer information om universitets arbete med jämlikhet och likabehandling se länken : 

http://www.su.se/utbildning/studentservice/jamlikhet-likabehandling/jamlikhet-och-

likabehandling-1.10232  

9. Övrigt 

Som student på Stockholms universitet behöver du omstyra ditt student e-post konto till en 

privat mejladress. Det behövs för att du t.ex. ska kunna ta emot studierelaterad mejl från 

Mondo. Se information om hur du går tillväga: https://zero.comaround.com/sv-

se/content/600643/?ctxt=search&key=22b7ed0ac054c5805deb3944b54162ad%23/ (Klistra in 

länken i en ny webbläsare/fönster!)   

http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsattning
mailto:jennie.graflund@specped.su.se
http://www.su.se/utbildning/studentservice/jamlikhet-likabehandling/jamlikhet-och-likabehandling-1.10232
http://www.su.se/utbildning/studentservice/jamlikhet-likabehandling/jamlikhet-och-likabehandling-1.10232
https://zero.comaround.com/sv-se/content/600643/?ctxt=search&key=22b7ed0ac054c5805deb3944b54162ad%23/
https://zero.comaround.com/sv-se/content/600643/?ctxt=search&key=22b7ed0ac054c5805deb3944b54162ad%23/
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