
Interkulturellt förhållningssätt och 
funktionsnedsättning 

Beskrivning av kursplanen

Interkulturellt perspektiv på funktionsnedsättning - att möta barn och elever i utbildning.

Bakgrund:

"Förskolan och skolan är mångkulturell, inte bara i etniskt och socioekonomiskt avseende, utan i och 

genom sitt utbud av undervisning, omsorg och social tillhörighet" (s. 29, Göransson, Jansson, Nilholm, 

Vetenskaplig artikelsamling om specialpedagogik. Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011). 

I den svenska förskolan och skolan finns fem nationella minoriteter och drygt 20 % nyanlända och 

flerspråkiga barn och elever. Bland dem finns några med funktionsnedsättning. Förutom pedagogiska 

insatser, som bör vara tydliga och ta hänsyn till individens enskilda behov och förutsättningar behövs 

även kunskap kring interkulturella möten. Dessa främjar ett möte som grundar sig på vetskapen om att vi 

alla har olika bakgrund, erfarenhet och upplevelser. 

Enligt Skolinspektionen får elever med annat modersmål än svenska sämre förutsättningar att nå målen. 

Det beror bland annat på att personalen inte vet tillräckligt mycket om barnens erfarenheter och 

kunskaper och att de inte heller anpassar verksamheten efter barnens behov. 

Undervisningsmetoder varierar en hel del beroende på kulturer. Vi som pedagoger är inte alltid 

medvetna om vilken kulturell bakgrund som styr vår undervisning och vi kanske inte klargjort vad som 

förväntas av våra elever. Pedagoger måste öka elevers förståelse av de aktiviteter som sker i 

klassrummet. (European Agency, 2009)

Kursens syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska 

kompetensen kring barn, elever och studerande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med 
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utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du reflektera över dina egna värderingar och hur de förhåller sig till andras. Du får 

verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utveckling och lärande för flerspråkiga 

barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Kursens mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

• framgångsfaktorer för att skapa ett gott interkulturellt möte

• förutsättningar och möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga barn, elever och 

studerande med funktionsnedsättning
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http://www.spsm.se

