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1. Kursbeskrivning 

Kursen behandlar det specialpedagogiska området med fokus på barns lek i förskolan 

och särskilt komplicerade samspels- och verksamhetssituationer. Kursen har en 

aktionsforskningsansats och områden som fördjupas är: Förskollärares interaktion och 

samverkan med varje barn, föräldrar, berörda yrkesprofessioner och ledning. Vidare 

studeras barns lek samt rättigheter och villkor för delaktighet och lärande utifrån ett 

barnperspektiv. I anslutning till detta studeras etiska dilemman med koppling till 

förskollärares yrkesprofession och området funktionsnedsättningar och diagnoser i ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Aspekter av inkludering, tillgänglighet och 

utslagningsmekanismer analyseras på individ-, grupp-organisations- och samhällsnivå. 

Det specialpedagogiska området och dess flervetenskapliga innehåll utforskas som 

stöd för pedagogiskt kartläggningsarbete, tidiga insatser, uppföljning och åtgärder. 

Kursens aktionsforskningsansats stimulerar till att möjliggöra förståelse för 

specialpedagogiska situationer och kritisk granskning av såväl relationella som 

miljörelaterade aspekter. Kartläggningar och strukturerade observationer genomförs 

I det här dokumentet hittar du viktig information om din kurs. När du är 

registrerad på din kurs kan du logga in till kursplatsen på lärplattformen 

Athena. På kursplatsen i Athena hittar du en studiehandledning med en mer 

detaljerad beskrivning av kursens upplägg. 

Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du på kurssidan på 

institutionens webbplats Specialpedagogiska institutionen > Utbildning 

 

På kurssidan på institutionens webbplats hittar du också kontaktuppgifter 

samt telefontider och besökstider till utbildningsadministrationen. 

Kontaktuppgifter till övriga lärare hittar du på kursplatsen i Athena. 

https://www.specped.su.se/utbildning
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av pedagogiska miljöer, samspel och aktiviteter som grund för planering av 

förebyggande och stödjande insatser för inkludering och delaktighet.  

 

1.2 Arbetsformer 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och med 

grupphandledning rörande arbete med kartläggningsarbetet, arrangerade lekstunder, 

uppföljningar, förändringsiakttagelser samt förslag till förbättringar.  

Kursens deltagare förväntas med stöd av en aktionsforskningsansats genomföra 

fältinsamlingar i den egna yrkesverksamheten på en förskola eller via personliga 

kontakter med förskoleverksamhet. Deltagarnas arbete i kursen bygger på såväl 

enskilt som gemensamt reflektionsarbete i studiegrupper och i helgrupp. I 

studentgrupperna ges studenterna tid och möjlighet att träna sin förmåga att diskutera, 

argumentera, problematisera, nyansera kursens innehåll. För att det ska fungera bra 

krävs att man som student är väl förberedd.  

Mellan våra campusträffar använder studentgrupperna nätplattformen Athena som 

mötesplats för litteraturstudier och gruppuppgifter. Ett särskilt upplägg möjliggör ett 

enskilt och gemensamt litteraturansvar för alla gruppmedlemmar.  

Kursupplägget innebär att utgå från deltagarnas (special)pedagogiska erfarenheter och 

genomförda fältdatainsamlingar från förskolans verksamhet. Det innebär att ge plats 

för och stimulera till att väcka frågor, att undersöka när eventuella hinder och 

svårigheter uppstår och att som enskild studerande och tillsammans i grupp fundera 

över vad vi behöver veta mer om. Med en anknytning till verksamheterna vill vi 

sporra till frågor och en växande medvetenhet av kursområdet för kunskaper i ett 

individ-, grupp-, organisation- och ett samhällsperspektiv.  

För information och som arena för utbyte av kunskap och reflektion används en 

gemensam webbplattform. 
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I kursen ingår att genomföra olika fältstudier i en förskoleverksamhet. Detta arbete 

innefattar att utifrån kursens aktionsforskningsansats genomföra en strukturerad 

observation med stöd av Inclusive Classroom Profile (ICP) samt utifrån väckta frågor 

om en specialpedagogisk situation planera och genomföra ett avgränsat 

förändringsarbete med inriktning mot varje barns rätt till gemensamma lekstunder i en 

förskoleverksamhet med stöd av inkluderingsprogrammet Building Blocks samt 

interaktionsprogrammet Play Time/Sociasl Time. Vidare ingår att analysera, tolka 

samt kritiskt granska förutsättningar och villkor för det valda utvecklingsområdet samt 

att bidra till studentarbetslagets gemensamma redovisning av lagets insamlade data 

samt analys och tolkning av denna med stöd av kursens litteratur.  

Moderator och sammanfattare: Kursens deltagare använder nätplattformen Athena 

för sitt arbete med olika uppgifter. Att vara moderator och sammanfattare i sin 

studiegrupp innebär att diskutera litteraturen i gruppens egna forum på nätplattformen. 

Varje studiegrupp planerar vilka som ska vara moderator och sammanfattare fram till 

de angivna datumen nedan. Hur arbetet ska gå till konkret ”övar” vi vid kursstart. 

Individuell examinationsuppgift – en fältrapport 

Kursen sker i form av en individuell skriftlig fältrapport. Denna ska underordna sig 

formalia regler enligt APA-systemet (lathund finns tillgänglig på Athena) och ska 

behandla och bearbeta den lästa litteraturen, fältinsamlingar och egna analyser, 

tolkningar och reflektioner. Den ska omfatta högst 2000 ord (exl. försättsblad och 

referenslista), typsnitt Times New Roman och typstorlek 12 med 1,5 i radavstånd. 

Den individuella fältrapporten läggs in på Athena senast den 18 maj 2020.  Den 

individuella examinationen bedöms utefter en sjugradig skala (betygskriterier läggs in 

på Athena). I de fall studenternas prestationer på den individuella examinationen 

bedöms som otillräcklig ges kompletterande uppgifter eller ett nytt tentamentillfälle. 
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2. Examination 

2.1 Kurskrav 

De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under 

rubriken Undervisning i kursplanen. 

2.1.1 Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro 

Närvaro vid undervisningstillfällen är inte obligatorisk och kräver ingen komplettering 

men det blir svårt för studenten att klara av lärandemål vid hög frånvaro. Vi vill 

uppmärksamma studenten att vid frånvaro kommer vi inte att bistå med en individuell 

information om innehållet för det aktuella undervisningstillfället på ett annat sätt än 

det materialet från föreläsningar som kommer att finnas på Athena. Vid sjukdom 

önskar vi att studenten kontakta kursansvarig inför campusträffen. 

2.2 Examinationsformer 

Examinationerna består av en individuell skriftlig examinationsuppgift i form av en 

fältrapport som inkluderar forskning och undersökningar samt relevanta styrdokument 

inom kursens område samt en individuellt genomförd kartläggning och observationer 

av barns lek och interaktion med pedagoger i specialpedagogiska situationer på 

förskolan. Kartläggningen inkluderar också samverkan med andra berörda inom olika 

verksamhetsnivåer med förslag på pedagogiska insatser, som kritiskt granskas och 

problematiseras. Kursen inkluderar även uppgiften att som student verka som moderator och 

sammanfattare i anslutning till arbetsuppgifter med sitt studentarbetslag.  

 

För att få godkänd på kursen måste studenten bedömas med betyg A – E på den 

individuella skriftliga uppgiften samt ha genomfört individuella fältuppgifter och 

uppgiften att inneha funktionen moderator och/eller sammanfattare och deltagit i 

studentarbetslagets planering och genomförande av en gruppredovisning av varje 

gruppstudents fältdata samt en kollektiv analys och tolkning av den gemensamma 

framställningen.  
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2.3 Examinationsdatum och omexamination 

Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema 

finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena. 

2.4 Betygskriterier 

Betygskriterierna meddelas vid kursstart. 

3. Kursvärdering 

Kursen avslutas med en webbbaserad utvärdering. Vid kursens avslutande campusträff 

ingår gemensamt utvärderingsmoment med stöd av skriftliga stödfrågor och 

diskussion i studiegruppen och i helgrupp. 

 

 

 

4. 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 

eller texter du funnit på internet eller ur en studiekamrats hemtentamen. 

4.1 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 tveksam till vad som betraktas som fusk kan du kontakta studierektorn i ditt 

ämne. För mer information: Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden 

https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/utbildning/riktlinjer-f%C3%B6r-disciplin%C3%A4renden-vid-stockholms-universitet-1.62397
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5. Studentinflytande 

Studenters möjlighet till inflytande över sin utbildning och studiesituation är en viktig 

faktor för en god utbildningskvalitet. Enligt Stockholms universitets Policy och 

riktlinjer för studentinflytande är kvalitetsarbetet en gemensam angelägenhet för såväl 

studenter som anställda. Inflytande kan ske genom till exempel: 

- direkt deltagande i utbildningen, 

- deltagande i utvärderingar av kurser och program, 

- representation i olika organ, såsom institutionsstyrelsen. 

 

För mer information: 

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 

 

6. Jämlikhet och lika villkor 

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. Diskriminering, trakasserier eller 

sexuella trakasserier av personer som studerar vid eller söker till utbildningar vid 

Stockholms universitet får inte förekomma. 

 

För mer information om universitets centrala arbete med jämlikhet och 

likabehandling: Jämlikhet och likabehandling vid Stockholms universitet 

Har frågor om jämlikhet och lika villkor är du välkommen att kontakta studenternas 

kontaktperson för jämlikhet och likabehandling. 

Kontaktperson: Jennie Graflund, administrativ studierektor 

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

Telefon: 08-1207 6407 

7. Studera med funktionsnedsättning 

Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig 

funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd 

måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen. 

För mer information: Studera med funktionsnedsättning 

Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska 

institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt 

pedagogiskt stöd. 

https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/styrdokument-regelboken/organisation-och-beslutsstruktur/policy-och-riktlinjer-f%C3%B6r-studentinflytande-vid-stockholms-universitet-1.26265
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/dina-r%C3%A4ttigheter-och-skyldigheter/j%C3%A4mlikhet-och-lika-villkor-1.445658
mailto:jennie.graflund@specped.su.se
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning
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Kontaktperson: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare. 

E-post: kristina.salenstedt.linder@specped.su.se 

Telefon 08-1207 6433 

8. Stöd i det akademiska skrivandet 

Studie- och språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Stockholms universitet. 

Här kan du utveckla dina studiestrategier och ditt akademiska skrivande. 

Studie- och språkverkstaden erbjuder bland annat handledning, föreläsningar och 

skrivgrupper. För mer information: Studie- och språkverkstaden 

 

9. Stödsystem 

Med inloggningsuppgifterna för ditt universitetkonto kan du logga in till webbsidan 

Studie- och stödsystem Här kan du ta hitta information om dina studieresultat. 

Här hanterar du även ditt studentkonto och köp av utskrifter. På webbsidan finns 

också genvägar till lärplattformen Athena, schemaverktyget TimeEdit med mera. 

 

9.1 Lärplattformen Athena 

När du är registrerad på din kurs läggs du in på kursplatsen i lärplattformen Athena. 

På kursplatsen i Athena sker löpande kommunikation kring kursen, lärare, 

utbildningsadministration och studenter emellan. Här publiceras också dokument, filer 

och föreläsningsmaterial. Det är via Athena du lämnar in dina examinationsuppgifter. 

 
Du måste vara registrerad på aktuell kurs för att få tillgång till kursplatsen i Athena. 

Om du har problem med din registrering, kontakta kursens utbildningsadministratör. 

Kontaktinformation finns på kurssidan på institutionens webbplats www.specped.su.se 

Om du har tekniska problem, kontakta IT-support 

9.2 Students e-postkonto 

Som student behöver du styra om student e-postkontot till en privat mejladress. 

Information om hur du går tillväga finner du på Serviceportalen: E-post för studenter 

9.2 TimeEdit 

I TimeEdit (förkortas TE) hittar du aktuellt schema för din kurs. Webblänk till kursens 

schema finner du också på kurssidan på institutionens webbplats www.specped.su.se 

Du kan även logga in på schemat via Studie- och stödsystem eller Schema.su.se 

mailto:kristina.salenstedt.linder@specped.su.se
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studie-och-språkverkstaden
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studie-och-st%C3%B6dsystem
https://www.specped.su.se/
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/it-support
https://serviceportalen.su.se/article/600643
https://www.specped.su.se/
https://www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studie-och-st%C3%B6dsystem
https://www.su.se/utbildning/ny-student/scheman


 

Kursbeskrivning 
  

9(9) 

 

Om det sker ändringar i schemat blir dessa markerade med en röd prickmarkering i 

24 timmar efter att ändringen gjorts. Schemat visas alltid med senast uppdatering. 

Du kan anpassa schemat efter vad du vill se i ditt schema, till exempel din 

studiegrupp. Läs mer längst ner i schemavyn "Tips för anpassad schemavisning". 


