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1. Kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om deras 

konsekvenser i olika sammanhang. 

2. Kunskaper om samhällets olika insatser för människor med 

funktionsnedsättningar. 

3. Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel 

samt färdigheter i att utveckla och använda dessa. 

4. Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp. 

5. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor. 

6. Förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som 

styr olika verksamheter. 
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7. Förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och 

dokumentera olika insatser och aktiviteter för att skapa goda 

villkor för människors deltagande i olika situationer. 

8. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att 

stödja och assistera människor i olika situationer. 

9. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, 

samt värderingar och bemötande av, människors olikheter. 
(Ämnets syfte Skolverket 
Specialpedagogik s. 1) 
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Centralt innehåll i kurserna  
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(Centralt innehåll ur Skolverket 
Specialpedagogik s.3) 

 

 

 

 

 

 

 



 

•  

 

 

 

(Centralt innehåll ur Skolverket 
Specialpedagogik s. 6). 



 

•  

 

 

Ämnets syfte Centralt innehåll 
kurs 1 

Centralt innehåll kurs 
2 

Kapitel i Special-
pedagogik 1 

Kapitel i Special-
pedagogik 2 

1. Kunskaper om olika 
funktionsnedsättningar 
och om deras 
konsekvenser i olika 
sammanhang 

Olika funktions-
nedsättningar och 
hur de kan påverka 
människors liv, 
lärande och 
delaktighet i 
samhället  
 
Människors olikheter, 
förutsättningar och 
möjligheter för 
lärande och 
delaktighet i olika 
situationer och 
aktiviteter  

Ej centralt innehåll  1, 5, 6, 7, 8, 9 och 12 Alla kapitel 

2. Kunskaper om 
samhällets olika 
insatser för människor 
med 
funktionsnedsättningar 

Ej centralt innehåll Innehållet i, 
bakgrunden till och 
framväxten av org., 
arbetssätt och olika 
insatser inom 
funktionshinderområdet  

3 och 4 Alla kapitel 
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Ämnets syfte forts. Centralt innehåll 
kurs 1 

Centralt innehåll kurs 
2 

Kapitel i Special-
pedagogik 1 

Kapitel i Special-
pedagogik 2 

3. Kunskaper om 
specialpedagogiska 
arbetssätt och 
hjälpmedel samt 
färdigheter i att 
utveckla och använda 
dessa 

Anpassning av 
arbetssätt och 
innehåll i 
verksamheter till 
både individers och 
gruppers olika behov 
och erfarenheter 
samt till situationen  

Användande, 
utveckling och 
anpassning av 
specialpedagogiska 
arbetssätt och övriga 
hjälpmedel  

1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 och 12 2, 3, 4, 5, 6 och 7 

4. Förmåga att 
använda centrala 
specialpedagogiska 
begrepp 

Innebörden av olika 
begrepp, till exempel 
funktionsnedsättning, 
funktionshinder, 
normalitet, avvikelse, 
diagnoser, 
inkludering, 
exkludering, 
tillgänglighet, 
delaktighet och 
likvärdighet  

Interaktion och 
kommunikation i 
samarbete och i möten 
med människor. 

1, 2, 3 och 4 Alla kapitel 

5. Färdigheter i att 
kritiskt använda 
information från olika 
källor 

Kritisk bearbetning 
av information från 
olika källor  

Kritisk bearbetning av 
information från olika 
källor 

Alla kapitel Alla kapitel 
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Ämnets syfte forts. Centralt innehåll 
kurs 1 

Centralt innehåll kurs 
2 

Kapitel i Special-
pedagogik 1 

Kapitel i Special-
pedagogik 2 

6. Förmåga att arbeta 
utifrån lagar och andra 
bestämmelser som styr 
olika verksamheter 
 
 

Ej centralt innehåll Lagar, förordningar, 
internationella 
överenskommelser och 
riktlinjer som styr 
insatser och 
verksamheter för 
människor med 
funktionsnedsättningar  
 
Lagar, andra 
bestämmelser och 
praxis när det gäller 
arbetsmiljö, säkerhet 
och yrkesetik inom 
funktionshinderområdet  
 

3 och 4 Alla kapitel 

7. Förmåga att 
planera, genomföra, 
utvärdera, följa upp 
och dok. olika insatser 
och aktiviteter för att 
skapa goda villkor för 
människors deltagande 
i olika situationer. 

Planering, 
genomförande, 
utvärdering, 
uppföljning och 
dokumentation av 
olika insatser och 
aktiviteter på individ- 
och gruppnivå  

 Planering, 
genomförande, 
utvärdering, uppföljning 
och dokumentation av 
olika insatser och 
aktiviteter  

12 2-7 
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Ämnets syfte forts. Centralt innehåll 
kurs 1 

Centralt innehåll kurs 
2 

Kapitel i Special-
pedagogik 1 

Kapitel i Special-
pedagogik 2 

8. Förmåga att 
kommunicera, 
samarbeta och 
samverka för att stödja 
och assistera 
människor i olika 
situationer 

Specialpedagogiska 
insatser, arbetssätt 
och hjälpmedel i 
sociala och 
pedagogiska 
sammanhang  
 
Alternativa 
kompletterande 
kommunikationssätt 
och vilken funktion 
och betydelse de har 
för människors 
delaktighet  

Interaktion och 
kommunikation i 
samarbete och i möten 
med människor. 

11 och 12 Alla kapitel 

9. Förmåga att 
diskutera egna, andras 
och samhällets 
attityder till, samt 
värderingar och 
bemötande av, 
människors olikheter 

Interaktion och 
kommunikation i 
samarbete och 
möten med 
människor  

Interaktion och 
kommunikation i 
samarbete och i möten 
med människor 

10, 11 och 12 Alla kapitel 
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Kunskapskrav betyg C Specialpedagogik kurs 1: 
 
Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras 
konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. 
Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och 
delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska 
arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder eleven 
med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar 
välgrundade slutsatser. 
 
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor 
samt värderar den med nyanserade omdömen. 
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter 
och aktiviteter efter samråd med handledare. I arbetet väljer och använder 
eleven redskap och metoder som passar för uppgiften. Eleven diskuterar 
utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i 
det vid sitt eget handlande. Dessutom interagerar eleven, samt 
kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.  
 
Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I 
dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. 
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med 
nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven 
utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. 
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och 
handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen 
framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för 
andras åsikter. 
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När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss 
säkerhet den egna förmågan och situationens krav 

 
 
Kunskapskrav betyg C Specialpedagogik kurs 2: 
 
Eleven beskriver utförligt olika insatser för människor med 
funktionsnedsättningar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika 
specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel utvecklas och används. I 
beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala 
begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. 
 
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor 
samt värderar den med nyanserade omdömen. 
 
Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr 
verksamheter och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete. 
 
Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter 
och aktiviteter, efter samråd med handledare och på ett yrkesmässigt sätt. I 
arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för 
uppgiften. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och 
betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom 
interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och 
möten med människor. Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda 
uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss 
säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven 
uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta 
mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar 
och föreslår vid behov förbättringar. 
 
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och 
handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen 
framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för 
andras åsikter. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss 
säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. 
Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna 
ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska 
sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera 
ämnesinnehållet och centrala begrepp. I undervisningen ska eleverna också 
ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och 
använda information från olika källor.  
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STRUKTUR 

 

Nyckelfrågor Instruktioner Organisation Material Resultat och 
dokumentation 

Centralt 
innehåll 

Kunskapskrav 
betyg C 

Kapitel 
läromedlen  
SP1 och SP2 

Berättelsens 
inramning 

 

        

Steg 1 

 

 

        

Steg 2 

 

 

        

Steg 3 

 

 

        

Steg 5 

 

 

        

Avslutning  
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Övergripande lärarinstruktion till arbetet 

 

Berättelsen och dess inramning 

Skolinspektionen kommer att utföra tillsyn där de ska granska grundskolan 

Lövgärdet i Björkå kommun. Den kommande granskningen gäller särskilt hur 

skolan arbetar med särskilt stöd. Nu håller rektor och personal på skolans 

högstadium på att förbereda sig inför granskningen genom att först ”granska sig 

själva.” 

De har själva funnit brister i det särskilda stödet, då skolan rutinmässigt ger 

stödet i mindre elevgrupper eller individuellt. Det ha bidragit till att elever med 

olika funktionsnedsättningar ibland har blivit isolerade och utanför i skolan. 

Elever som behöver stöd får det alltså inte inom den elevgrupp de normalt sett 

skulle tillhöra.  

Det finns några frågor som är särskilt viktiga för skolan att fokusera på i det här 

förberedande arbetet och frågorna är:  
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Lövgärdets skola har sedan flera år samverkat med den närliggande 

gymnasieskolan (som också bedriver vuxenutbildning) genom att en del elever 

från gymnasiet och vuxenutbildningen genomfört APL på skolan. Skolorna har 

också samverkat på andra sätt till exempel genom att 

gymnasie/vuxenutbildningens elever redovisat fördjupningsarbeten på skolan.  

 

Nu har Lövgärdets skola kontaktat lärarna i ämnet Specialpedagogik och bett 

att få hjälp med nya idéer till det särskilda stödet av eleverna som läser kursen 

Specialpedagogik 1. De önskar att eleverna ska ordna en temadag där de 

gruppvis presenterar hur Lövgärdets skola kan utvecklas till en mer 

inkluderande skola och bli en skola för alla och ni ska nu börja förbereda inför 

denna temadag. 

 

1. Begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder, särskilt stöd, 
inkludering och exkludering 

 

 

 

 

Centralt innehåll:  

Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, 

normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och 

likvärdighet 

Kritisk bearbetning av information från olika källor 
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Kunskapskrav betyg C:  

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp 

samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. 

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar 

den med nyanserade omdömen. 

 

 

2. Klasser på skolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll:  

Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers 

olika behov och erfarenheter samt till situationen 

Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor 

 

Kunskapskrav betyg C:  

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp 

samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. 
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3. Presentation av några elever i klassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll:  

Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och 

delaktighet i samhället. 

Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika 

situationer och aktiviteter. 

Kritisk bearbetning av information från olika källor. 
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Kunskapskrav betyg C:  

Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för 

människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.  

Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan 

skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. 

 
 

4. Inkluderade stöd på skolan 

 

 

 

 

Centralt innehåll: 

Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska 

sammanhang 

Kritisk bearbetning av information från olika källor 

Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor 
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Kunskapskrav betyg C: 

Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för 

människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven 

utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer 

med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. 

 Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation 

till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade 

argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. 

 
 

5. Avslutande temadag ”En skola för alla?” 
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Övergripande lärarinstruktion till arbetet 

  



 

•  

 

 

 
Berättelsens och dess inramning  

Det har inkommit ett brev till styrelsen för ett kollektiv som skapar och driver 

olika boenden inom ramen för LSS och det här är ett brev som är mycket 

intressant för elevernas kunskapsutveckling. I brevet erbjuder sig en person att 

donera en mycket stor summa pengar (hur mycket står inte) till kollektivet om 

de kan visa på olika förslag på boenden där tillgänglighet, likvärdighet och 

delaktighet tydligt präglar verksamheten. 

Styrelsen för kollektivet har i arbetet med att ta fram olika förslag på framtida 

boenden bestämt sig för att bjuda in elever som läser kursen Specialpedagogik 2. 

Förslagen ska avslutningsvis redovisas på en utställning där eleverna ska 

presentera sina förslag muntligt och visuellt både för den person som är villig att 

donera pengar, för kollektivets styrelse och för representanter från olika 

intresseorganisationer inom funktionshinderområdet. Eventuellt väljer donatorn 

och styrelsen på utställningen också ut vilka boenden de vill starta och motiverar 

varför. 

 

 

1. Styrdokument och lagstiftning 
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Centralt innehåll: 

Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och 

verksamheter för människor med funktionsnedsättningar 

Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik 

inom funktionshinderområdet 

Kritisk bearbetning av information från olika källor. 

Kunskapskrav betyg C:  

Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter 

och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete. 

 
 

2. Begreppen tillgänglighet, likvärdighet och delaktighet  

 

 

 

 

Centralt innehåll:  

Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga 

hjälpmedel 

Kritisk bearbetning av information från olika källor 

 

Kunskapskrav betyg C: 

Eleven beskriver utförligt olika insatser för människor med funktionsnedsättningar. 

Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika specialpedagogiska arbetssätt och 
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hjälpmedel utvecklas och används. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med 

viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. 

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar  

den med nyanserade omdömen. 

 
 

3. Boendets målgrupp 

 

 

 

Centralt innehåll: 

Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga 

hjälpmedel 

 

Kunskapskrav betyg C: 

Eleven beskriver utförligt olika insatser för människor med funktionsnedsättningar. Dessutom 

redogör eleven utförligt för hur olika specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel utvecklas och 

används. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt 

förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. 

 
 

4. Boendet utformning  
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Centralt innehåll: 

Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga 

hjälpmedel. 

Kunskapskrav betyg C:  

Eleven beskriver utförligt olika insatser för människor med funktionsnedsättningar. Dessutom 

redogör eleven utförligt för hur olika specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel utvecklas och 

används. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt 

förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.  

 
 

5. Boendets arbetssätt 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: 

Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga 

hjälpmedel. 

Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. 
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Kunskapskrav betyg C: 

Eleven beskriver utförligt olika insatser för människor med funktionsnedsättningar. 

Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika specialpedagogiska arbetssätt och 

hjälpmedel utvecklas och används. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med 

viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. 

 
 

6. Boendets personalgrupp 
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Centralt innehåll:  

Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga 

hjälpmedel 

Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och 

verksamheter för människor med funktionsnedsättningar 

Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik 

inom funktionshinderområdet 

Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor 
 
 

 
Kunskapskrav betyg C: 

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation 

till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade 

argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter 

 

 
 

7. Avslutande utställning – mässa 
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