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Mål Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för forskningsbaserade modeller för läs- och skrivundervisning i mellanåren och
redovisa hur de kan tillämpas ämnesdidaktiskt
- beskriva gynnsamma språkutvecklande arbetssätt för dels fortsatt läs- och skrivutveckling,
dels den tidiga läs- och skrivutvecklingen på svenska som första- såväl som andraspråk
- visa kunskaper om hur samtal med elever om olika typer av texter kan genomföras
- redovisa grundläggande kunskaper om svenska språkets grammatiska struktur.
 
Färdighet och förmåga
- analysera elevers läs- och skrivutveckling och koppla analysen till ämnesdidaktiska
ställningstaganden
- muntligt redovisa och diskutera kursinnehållet på ett vetenskapligt och språkligt godtagbart
sätt
- uttrycka sig i skrift i enlighet med det akademiska skrivandets konventioner på en
grundläggande nivå.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- jämföra och reflektera över olika språkutvecklande arbetssätt för att åstadkomma
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progression inom elevers läs- och skrivutveckling på svenska som första- såväl som
andraspråk
- förhålla sig till kunskapsskillnader som kan förekomma mellan elever vid läsande och
skrivande samt visa hur stöd kan ges till elever.

Kursens innehåll I kursen behandlas läs- och skrivundervisningen under de så kallade mellanåren,
flerspråkighet och språkstruktur. I kursen ingår egen muntlig och skriftlig produktion som led
i att utveckla akademisk litteracitet och ett yrkesspråk.
 
Moment 0010, Läs- och skrivutveckling  7,5 hp
I momentet behandlas språk-, läs- och skrivutveckling under mellanåren då det
ämnesanknutna språket och varierande genrer ingår i elevernas textproduktion och
textkonsumtion. Särskilt inriktas momentet mot läsförståelse och lässtrategier och mot
skrivutveckling utifrån genre, mottagare och ämne. Den tidiga läs- och skrivutvecklingen
berörs utifrån elevers olika vägar in i skriftspråket och utifrån modeller för språkutvecklande
arbetssätt och språkdidaktik.
 
Moment 0020, Flerspråkighet och språkstruktur 7,5 hp
I momentet behandlas språk-, läs- och skrivutveckling i svenska som ett första- respektive ett
andraspråk med inriktning på läsande och skrivande i alla skolämnen utifrån barns olika
språkliga och kulturella erfarenheter. Det svenska språkets struktur studeras i relation till
deskriptiva och narrativa autentiska elevtexter.

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b
eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller1a1 + 1a2. 

Examinationsform Skriftlig och muntlig examination.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Läs- och skrivutveckling 7,5 hp Betyg: AF

0020   Flerspråkighet och språkstruktur 7,5 hp Betyg: AF


