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Lärarutbildningsnämnden
Pedagogiskt arbete

Kursplan
Särskild begåvning i pedagogisk verksamhet 2

Kurskod: PAAUE2
Kursens
benämning:

Särskild begåvning i pedagogisk verksamhet 2
Gifted education 2

Högskolepoäng: 2.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
PGA (Pedagogiskt arbete)

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 skall deltagaren kunna:
1. skapa undervisningstillfällen anpassade för barn och elever med särskild begåvning,
2. förklara, med stöd i relevant teoribildning, varför vissa undervisningsmoment förväntas
gynna lärandet för barn och elever med särskild begåvning,
3. motivera, med stöd i relevant teoribildning, hur barn och elever med särskild begåvning
kan identifieras och
4. beskriva hur undervisning kan arrangeras i befintlig organisation för att stödja lärande och
motverka underprestation hos barn och elever med särskild begåvning.



Innehåll
Kursen innehåller:
- fördjupad teori om klassrumsstrategier så som differentierad undervisning, berikning,
acceleration och mentorskap.
- fördjupad teori om identifikations- och bedömningsmöjligheter av särskild begåvning,
- planering av ett undervisningsmoment som inkluderar barn och elever med särskild
begåvning i ett lärande.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens samtliga lärandemål examineras genom en individuell skriftlig rapport.

Betygskriterier för G och VG presenteras vid kursstart.

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 enligt 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.


