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Behörighet och tillträde  

Kursen vänder sig till verksam personal inom kulturskolan. 
Behörig till kursen är den som har grundläggande behörighet för programstudier på̊ 
avancerad nivå̊ genom relevant examen om minst 180 hp eller motsvarande. I urvalet 
prioriteras sökande med högre utbildning i pedagogik inom ett konstnärligt område 
relevant för kulturskolans verksamhet samt dokumenterad undervisningserfarenhet. 

Lärandemål 
Studenten skall efter genomgången kurs kunna 
- beskriva delar av det specialpedagogiska forskningsfältet som är relevanta för 

kulturskolans verksamhet 
- redovisa centrala begrepp och perspektiv inom det specialpedagogiska fältet, genom 

att kritiskt jämföra och diskutera olika sätt att se på elever i behov av särskilt stöd, 
samt 
analysera konsekvenser av dessa synsätt för kulturskolans verksamhet, lärarens 
uppdrag samt för den enskilde elevens möjligheter till lärande 

- beskriva de processer och mekanismer som kan leda till exkludering, 
kränkningar och mobbning av elever och hur dessa kan förebyggas i kulturskolans 
verksamhet 

- beskriva hur kulturskolelärare kan identifiera och, i samverkan med andra, 
hantera specialpedagogiska behov, samt ta ställning till olika åtgärder och 
undervisningsmetoder för att stödja elever i behov av särskilt stöd i relation till 
aktuella styrdokument 

- formulera funktionella arbetssätt inklusive medföljande krav på kulturskolelärare och 
kulturskolans organisation gällande inkluderande undervisning i kulturskolan 
med grund i olika synsätt på estetiskt lärande 

- analysera konsekvenserna av kategoriseringar utifrån genus, klass, etnicitet och 
funktionsvariationer, liksom föreställningar om normalitet för barns och 
ungdomars estetiska lärande och kunskapsutveckling 

- dokumentera eget och andras specialpedagogiska arbete i kulturskolan. 

Kursinnehåll  
Kursen syftar till att erbjuda en allmän översikt av det specialpedagogiska fältet 
generellt, samt specifikt i relation till kulturskolans verksamhet. I kursen utvecklar 
studenten medvetenhet och reflektionsförmåga, ett specialpedagogiskt förhållningssätt, 
genom att ta del av, reflektera över och diskutera andras erfarenheter av och forskning 
om specialpedagogiska dilemman och inkludering i kulturskolans verksamhet. Kursen 
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ger redskap för att identifiera specialpedagogiska dilemman och möjliga metoder för 
inkluderande undervisning.  
 
Kursen behandlar följande moment: 
 
• Aktuella specialpedagogiska dilemman i kulturskolans verksamhet 
• Aktuella  relevanta begrepp och teorier så som inkludering, exkludering, anpassad 

undervisning, ableism, kategorisering, etc 
• Inkluderande estetiskt lärande och estetisk kommunikation 
• Aktuell forskning om specialpedagogik i relation till lärande i estetiska ämnen och 

verksamheter 
• Styrdokument relevanta för kulturskolans specialpedagogiska verksamhet 
• Specialpedagogiska förhållningssätt 
• Loggbok och skuggning 

Genomförande 
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier, workshops 
och handledning. Självstudier tillkommer i form av litteraturläsning, dokumentation, 
reflektion och tillämpning av kursens innehåll i eget arbete. 
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för 
examination. Frånvaro kan i förekommande fall kompenseras med kompletterande 
uppgifter i samråd mellan kursansvarig och student. 

Examination 
Examination sker genom förelagda uppgifter som redovisas skriftligt, muntligt och/eller 
i gestaltande form enligt gällande instruktioner.  
Kursen skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen. 

Betyg 
Godkänd, Underkänd. 

Appendix 
Studiehandledning, examinationsinstruktion och aktuell kurslitteratur samt information 
om hur kursvärdering ska gå till, delges av kursledaren senast vid kursstart. 


