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1.  Fastställande 
Kurs inom ramen för forskarutbildningen. Kursplanen är fastställd av Pedagogiska 
institutionen 2014-02-19. 
 

2.  Mål och innehåll 
Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer 
genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och 
historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a 
olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra 
påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa 
värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom 
och mellan generationer, grupper och individer. 
 
Kursen tar sin utgångspunkt i lagar, förordningar och aktuell forskning som 
analyserar utvecklingsstörning utifrån sociala, kulturella, professionella och 
pedagogiska perspektiv.   Vidare uppmärksammas särskolan utifrån sin historiska, 
sociala och pedagogiska roll och funktion. Centrala frågeställningar och perspektiv i 
kursen är på vilket sätt utvecklingsstörning kan inverka på enskilda människors 
identitet, delaktighet och inflytande i skola och i samhället i stort. Vidare analyseras 
professionella villkor och utmaningar i arbetet med personer med 
utvecklingsstörning. 
 

3. Förväntade studieresultat 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:  
 
Kunskap och förståelse  

- redogöra för centrala frågeställningar och teoretiska begrepp inom forskning 
om utvecklingsstörning  

- diskutera vad utvecklingsstörning kan betyda för enskilda individers identitet, 
delaktighet, och inflytande 

- visa förståelse för hur utvecklingsstörning kan påverka individens villkor i 
relation till samhälleliga trender samt till professionella normer och attityder  

 
 



Färdighet och förmåga  

- med utgångspunkt i begreppet utvecklingsstörning som studieobjekt applicera 
teoretiska och metodologiska perspektiv på en självständigt identifierad 
vetenskaplig problematik 

- problematisera begreppet utvecklingsstörning med utgångspunkt i 
något/några av de olika perspektiv som behandlas i kursen 

- analysera relationen mellan identitet, delaktighet och samhällsdeltagande för 
barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning  

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  

- diskutera och värdera metodologiska och analytiska implikationer av olika sätt 
att studera, analysera och förstå vad utvecklingsstörning kan innebära, på 
samhälls-, grupp och individnivå 

- värdera förutsättningarna för individens identitetsutveckling, lärande, och 
möjligheter till samhällsdeltagande, med utgångspunkt i organisatoriska 
faktorer inom skola, arbetsliv och samhälle    

- kritiskt värdera forskning om utvecklingsstörning 
 

4.  Förkunskapskrav 
För deltagande krävs att doktoranden är antagen till forskarutbildningen. 

 

5.  Undervisningens uppläggning 
Undervisningen består av inläsning av litteratur samt seminarier där innehållet 
diskuteras och problematiseras. Kursinnehållet bearbetas även genom att studenten 
producerar en text med utgångspunkt i en självständigt vald problematik av relevans 
för kursens inriktning och innehåll. Hela eller delar av undervisningen kan ges med 
stöd av informations- och kommunikationsteknik. Vissa undervisningsmoment kan 
vara obligatoriska. 
 

6. Examination 
Examinationen genomförs efter avslutad kurs genom skriftlig redovisning i form av 
paper alternativt som en del i en längre vetenskaplig artikel. Bedömningen sker med 
betygen godkänd eller underkänd. Kursen kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid 
ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Omprov baserad på samma kursplan 
som vid ordinarie prov garanteras två år efter det att studenten läst kursen för första 
gången. Efter två underkända examinationstillfällen för kursen har den studerande 
rätten att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. 
 

7. Tillgodoräknande 
Examinator beslutar om tillgodoräknande på momentet efter skriftlig ansökan. I 
ansökan ska anges vilken del av moment som ansökan avser. Bestyrkta kopior av 
kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, 
nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive 
litteraturförteckning för den kurs som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete 
bifogas. 
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Aktuella styr- och policydokument för särskolan tillkommer. 
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