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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller annan motsvarande examen eller
utbildning som bedöms som relevant. Språkkrav: Svenska B och Engelska A.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Särbegåvning i skola och förskola I

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar och problematiserar området särbegåvning i lärandesituationer och förbereder för
specialpedagogiska analyser och anpassningar av lärandemiljö till elever med särskilda förutsättningar. I
kursen ingår metodlitteratur som avser tematiska analyser av biografiska berättelser.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för frågeställningar relaterade till ämnet särbegåvning i olika lärandesituationer.
- redogöra på ett fördjupat sätt för en specifik, vald frågeställning inom ämnet
- planera för att anpassa lärandesituationer till särbegåvade elever
- planera för att förebygga svårigheter i skolan för elever med särbegåvning.
- uppmärksamma problem och möjligheter i mötet mellan utbildningssystemet och elever med särskilda
förutsättningar.
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt diskussioner på lärplattform. I kursen ingår
fältstudier, nätbaserade litteratur- och informationsökningar och fördjupningsarbeten.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursens ingående moment examineras på följande vis:
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- en muntlig och skriftlig redovisning av fältstudier
- en litteraturstudie eller ett fördjupningsarbete
b. Betygssättning sker enligt den sjugradiga målrelaterade betygsskalan:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Betygskriterier delas ut vid kursstart.
För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord
närvaro om 85%.
Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge
kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov två gånger av en examinator, har rätt att begära att en annan
examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst tre gånger under en
tvåårsperiod efter det att kursplanen slutat gälla. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Med
prov jämställs också andra obligatoriska moment eller delmoment i kursen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller om kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att under en
tvåårsperiod, vid ordinarie examinationstillfällen, examineras enligt denna kursplan.
Kurslitteratur

Enligt särskild litteraturlista.
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