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Särskild behörighet

Inga särskilda förkunskapskrav.

Lärandemål

Studenten skall kunna:

 förklara vilket ansvar skolan har för extra anpassningar och särskilt stöd på 

organisatorisk-, grupp- och individnivå och hur detta regleras av olika styrdokument,

 visa grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar, inbegripet 

neuropsykiatriska svårigheter, och beskriva hur elevers behov av specialpedagogiska 

insatser kan uttryckas,

 på grundläggande nivå planera, organisera och diskutera undervisning utifrån olika 

perspektiv av inkluderingsbegreppet,

 visa insikt i det pluralistiska och mångkulturella samhällets komplexitet och kunna 

värdera och analysera dess konsekvenser för lärares professionella uppdrag,

 visa kunskaper om genus, sexualitet och intersektionalitet samt vad som utmärker ett 

normkritiskt pedagogiskt arbetssätt,

 visa förmåga att problematisera sexualitet, samtycke och relationer kopplat till 

barn/ungdomars utveckling,

 redogöra för och diskutera idrottsdidaktik utifrån modeller och metoder som stimulerar 

till lärande hos barn och ungdomar,

 visa kunskap om och förmåga att diskutera arbetsformer som ger förutsättningar för 

delaktighet, samarbete, gemenskap samt kommunikativt och reflekterande lärande i 

idrott och hälsa,

 diskutera IT och lärande ur ett didaktiskt perspektiv och ge exempel på hur IT kan 

användas som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Innehåll

Progression 
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Kursen är den andra inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Den vetenskapliga 

progressionen sker genom att innehållet i delkursen bygger på att deltagaren använder 

vetenskapliga studier och vetenskapliga begrepp i analyser, reflektioner och diskussioner. 

Professionsprogressionen innebär att deltagaren utvecklar ett analytiskt förhållningssätt till 

lärarskapet inom skolan i vid bemärkelse.

Delkurser

Delkurs 1 - Lärande och specialpedagogik, 7.5 hp

Module 1 - Learning and special education, 7.5 credits

 fysiska och psykiska funktionsnedsättningar,

 specialpedagogikens framväxt och relation till pedagogik,

 inkludering, anpassningar, stödåtgärder i relation till skolans olika lärmiljöer,

 fältstudier och specialpedagogisk praktik.

Delkurs 2 - Mångkultur, normer och sexualitet, 7.5 hp

Module 2 - Multiculturalism, norms and sexuality, 7.5 credits

 norm, normativitet och normkritik,

 det mångkulturella och pluralistiska samhället,

 intersektionella perspektiv,

 sexualitet, samtycke och relationer.

Delkurs 3 - Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7.5 hp

Module 3 - Didactical challenges in physical education and learning, 7.5 credits

 didaktiska teorier och metoder om lärprocesser,

 lärandesituationer i idrott och hälsa,

 IT som pedagogisk resurs i idrott och hälsa.

Examination

Kurskrav

Genomförande av uppgifter i samband med seminarier, redovisningar och laborationer samt

deltagande vid obligatoriska undervisningstillfällen. Obligatoriska moment anges i delkurs-PM.

Examinationsformer

Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.

Lärande och specialpedagogik, 7.5 hp

Learning and special education, 7.5 credits

 skriftlig tentamen,

 skriftlig inlämningsuppgift.

Mångkultur, normer och sexualitet, 7.5 hp

Multiculturalism, norms and sexuality, 7.5 credits

 skriftlig tentamen
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Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7.5 hp

Didactical challenges in physical education and learning, 7.5 credits

 skriftlig inlämningsuppgift,

 redovisning i grupp,

 sim- och livräddningsprov.

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regler vid GIH.

Betyg

Som betyg på delkurs och på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt, 

Godkänt eller Underkänt. Vid en betygskonferens med examinator och ansvariga för respektive 

delkurs fastställs slutbetyget för hel kurs om 22,5 högskolepoäng. För betyget Väl godkänt på 

hel kurs (22,5 hp), gäller som princip att studenten på de tre delkurserna har minst två Väl 

godkänt samt ett Godkänt. Senast i samband med delkursstart skall studenterna få preciserade 

kriterier för respektive betygsnivå. Betyg ska vara rapporterat i Ladok senast tre veckor efter 

avslutad delkurs.

Examinationerna avläggs under delkursens gång vid separata tentamenstillfällen enligt 

anvisningarna i delkurspromemorian som studenten får i och med delkursstart . Examinationerna

avläggs under delkursens gång vid angivna seminarier. Omexamination erbjuds tidigast två 

veckor efter det att studenten har erhållit tentamensresultatet. Omexaminationstillfällen anordnas

tidigast tre veckor efter delkursens slut samt när restexaminationstillfälle erbjuds.

Studentinflytande och kursvärdering

Studentinflytande sker genom studentrepresentation iinstitutionsledning samt i programråd.

I enlighet med 1 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) ordnas skriftlig kursvärdering efter 

avslutad kurs. Återkoppling av resultatet till studenterna görs efter genomförd kursvärdering.

Kursvärderingar ska ha fokus på studenternas lärande och den pedagogiska processen i kursen, 

där lärandemål, läraktiviteter och examinationens utfall ligger till grund för en pedagogisk 

reflektion samt kursens kvalitet.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt muntliga 

presentationer och portofoliemetodik. Delar av kursen har karaktären av laborativ verksamhet 

där deltagande från studentens sida är en förutsättning för inhämtande av kunskaper och 

färdigheter.

Litteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 - Lärande och specialpedagogik, 7.5 hp

Module 1 - Learning and special education, 7.5 credits

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter: vad gör vi och varför?. 

(1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 208 s.
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Jakobsson, I-L., & Nilsson, I.(2019). Specialpedagogik och funktionsvariationer - att möta barn 

och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö. Stockholm: Natur och Kultur, 

331 s. ISBN 9789127827486.

Nilholm, C. (2019). En inkluderande skola: möjligheter, hinder och dilemman. (Upplaga 1). 

Lund: Studentlitteratur.

Olsson, S., (2019). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, 5. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 298 s. Valda delar.

Runström Nilsson, P. (2019). Pedagogisk utredning och kartläggning: att analysera och bedöma 

elevers behov av särskilt stöd. (Fjärde upplagan). Malmö: Gleerup. 159 s.

Valbar litteratur och övriga läromedel:

Gräslund, Elin, Lindqvist, Victoria, Zangerl, Rudi & Fors, Eva (2018). Handbok för lärare: till 

dig som undervisar elever med grav synnedsättning eller blindhet i idrott och hälsa. Stockholm: 

Parasport Sverige.

Hammar, L. & Johansson, I. (2008). Visst kan ALLA vara med!: i idrott, lek och spel. Örebro: 

Varsam, 178 s.

Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.) (2017). Lärande, skola, bildning: En grundbok för 

lärare. ISBN 9789127818408. Fjärde utgåvan, reviderad Stockholm: Natur & Kultur: Kap. 11.

SISU Idrottsutbildarna. (2018) Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF. 

Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskola, grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet.

Skolverket. (2018). Läroplan för grundsärskolan.

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Delkurs 2 - Mångkultur, normer och sexualitet, 7.5 hp

Module 2 - Multiculturalism, norms and sexuality, 7.5 credits

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Bengtsson, J. & Bolander, E. (2019) Strategies for Inclusion and Equality Norm-Critical Sex 

Education in Sweden, Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 20:2, 154-169.

Björkman, L. & Bromseth, J. (red.) (2019). Normkritisk pedagogik: perspektiv, utmaningar och 

möjligheter. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur.

Kasselias Wiltgren, L., (2016) Etnicitet som resurs i skolan, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur.

Lalander, P. & Johansson, T. (2019). Ungdomsgrupper i teori och praktik, Lund: 

Studentlitteratur.

Larsson H. (2016). Idrott och Hälsa igår, idag, i morgon. Stockholm: Liber, s. 250-288.

Linghede E. & Larsson H. (2017). Figuring More Livable Elsewheres: Queering Acts, Moments 

& Spaces in Sport (Studies). Journal of Sport and Social Issues, 4 (4), 290-306.
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Martinsson, L. & Reimers, E. (red.). (2020). Skola i normer. Gleerups Utbildning AB.

Sernhede, O., Leon Rosales, R., Söderman, J (2019) När betongen rätar sin rygg Ortenrörelsen 

och folkbildningens renässans. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.

Skolverket: Sex och samlevnad i skolans alla ämnen. www.skolverket.se

Hedersrelaterat våld, hur skolan kan arbeta.

https://www.skolverket.se/getFile?file=8504

Summanen, E. & Summanen, T. (2017). Trans, kön och identitet: att arbeta inkluderande i fk-6. 

Stockholm: Natur & Kultur.

Delkurs 3 - Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7.5 hp

Module 3 - Didactical challenges in physical education and learning, 7.5 credits

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Aggerholm, K., Ø. Standal, D. Barker, and H. Larsson. 2017. On Practising in Physical 

Education: Outline for a Pedagogical Model. Physical Education and Sport Pedagogy. 

doi:10.1080/17408989.2017.1372408. [Taylor & Francis Online], [Google Scholar]

Casey, A., MacPhail, A., Larsson, H., & Quennerstedt, M. (2021). Between hope and 

happening?: Problematizing the M and the P in models-based practice. Physical Education and 

Sport Pedagogy, 26(2), 111122. https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1789576

Casey, Ashley. (2017). Rethinking the relationship between pedagogy, technology and learning 

in health and physical education. Sport, Education and Society Volume: 22 Issue 2 (2017) ISSN:

1357-3322 Online ISSN: 1470-1243

Fröberg, A. (2021) Friend or Foe? Potential Challenges and Downsides of Using Activity 

Monitors in Physical Education, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 92:8, 3-4, 

DOI: 10.1080/07303084.2021.1964880

Karlefors, I., & Larsson, H. (2018). Searching for the How?: Teaching methods in Swedish 

physical education. Scandinavian Sport Studies Forum, 2544. Retrieved from 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-5226

Larsson, H. & Meckbach, J. (2012). Idrottsdidaktiska utmaningar. 2. uppl. Stockholm: Liber, 

valda delar.

Larsson, H. (2016). Idrott och hälsa: i går, i dag, i morgon. 1. uppl. Stockholm: Liber.

Ungar & medier: fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. (2005- ). 

Stockholm: 

https://www.statensmedierad.se/download/18.57e3b0a17a75fbf0654916e/1632377641632/Unga

r202021_anpassad.pdf

Quennerstedt, M. (2019) Physical education and the art of teaching: transformative learning and 

teaching in physical education and sports pedagogy, Sport, Education and Society, 24:6, 611-

623, DOI: 10.1080/13573322.2019.1574731

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm:
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Skolverket. Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.

Skolverket, Kursplan Idrott och hälsa. Ämnesplan i ämnet specialidrott, 

https://www.skolverket.se/

Valbar litteratur

Sjödin, Carola (2016). Simlärarboken. 2:a uppl. Stockholm: SISU, 168 sid.
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