
Särskild begåvning i undervisningspraktik och forskning (7,5 hp) 

 

Skolans uppdrag är som vi vet att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Något som dock 

hamnat i skymundan är det som kommit att kallas ”särskild begåvning” och hur vi som lärare kan  

utveckla en undervisning som tar med även detta perspektiv. Tidigare uppfattningar har bland annat sett 

det som att de elever som oftast räknas till särskilt begåvade har lätt för sig i skolan och driver sin egen 

inlärning. En annan bild som mer och mer framträder är istället den av understimulans, skolfrånvaro, 

överdiagnostisering av funktionsnedsättningar och en känsla av utanförskap.  

Vi ser det därför som viktigt att lärare erbjuds en möjlighet att utveckla kompetens på området.  

Därför erbjuds du som är legitimerad grundskollärare i Uppsala kommun att gå kursen Särskild begåvning 

i undervisningspraktik och forskning. Kursen som omfattar 7,5 högskolepoäng är fördelad på sex halvda-

gar spridda över två terminer. Träffarna innebär både föreläsningar och  

seminarier där vi diskuterar och problematiserar olika faktorer relevanta för undervisning utifrån det 

nämnda perspektivet. Dessa sammankomster kompletteras med praktiknära övningar som utvecklar  

förmågan att planera och genomföra olika anpassningar relevanta i den egna undervisningen. Vi riktar 

oss både till dig som är ny inför dessa frågor men även till dig som redan har erfarenhet av att arbeta 

med särskild begåvning.  

Mellan träffarna förväntas deltagarna läsa den litteratur som ingår i kursen samt skriva kortare  

uppgifter. Dessutom ingår en avslutande examinationsuppgift. Tid som du som lärare har avsatt för  

kompetensutveckling får användas för att gå kursen. Tala med din rektor om hur detta kan komma att se 

ut för dig.  

Kursledare är Caroline Sims, leg. gymnasielärare och doktorand i pedagogik med inriktning på särskild  

begåvning vid Uppsala universitet (se forskarpresentation http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/ps/). Vid 

kursträffarna kommer också gästföreläsare från forskning och praktik att medverka. Kursen ges i  

samverkan med Högskolan i Gävle. 

 

 

Kursen har startat för läsåret 2019/20 och anmälan är stängd. Eventuellt kommer att kursen att ges också 

kommande läsår. Kontakta markus.berjlund@uppsala.se  om du är intresserad av kursen. Om det blir en 

kurs så kommer mer generell information att skickas ut till grundskolorna i Uppsala kommun. 
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