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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2023-02-14 och gäller från
höstterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Behörig är den som utses att gå en uppdragsutbildning enligt Förordning (2002:760) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
1. förklara begreppet särskild begåvning med stöd i relevant teoribildning,
2. illustrera hur undervisning kan arrangeras för att stödja lärande och motverka
underprestation hos barn och elever med särskild begåvning,
3. kritiskt analysera klassrumsbeteende hos barn och elever med särskild begåvning, med
stöd i relevant teoribildning och
4. skapa undervisningsresurser anpassade för barn och elever med särskild begåvning
kopplat till styrdokument.



Innehåll
Kursen innehåller:
- särskild begåvning i styrdokument, det vill säga skollag, läroplaner, kursplaner och andra
relevanta myndighetsdokument.
- begreppet särskild begåvning genom definitioner, modeller och teorier.
- identifikations- och bedömningsmöjligheter av särskild begåvning.
- särskild begåvning och underprestation.
- socioemotionell utveckling hos barn och elever med särskild begåvning.
- introduktion till klassrumsstrategier, bland annat differentierad undervisning och
individualisering.
- sociokulturella faktorer som påverkar undervisning av barn och elever med särskild
begåvning så som till exempel vårdnadshavare, skola, specialister och andra relevanta
aktörer.

Kursen bygger på varierande arbetsformer där deltagaren har en aktiv roll, exempelvis i
gruppsamtal, debatter, fallstudier och seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens samtliga lärandemål examineras genom en muntlig examination i grupp och genom
individuell skriftlig tentamen.

Betygskriterier för G och VG presenteras vid kursstart.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller
Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


