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Mål Efter avklarad kurs skall 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 på första- såväl som andraspråk
- redogöra för olika genrespecifika drag inom barn- och ungdomslitteraturen
- utforma undervisning i svenska utifrån elevgrupp och läro- och kursplan
- uttrycka sig i skrift i enlighet med det akademiska skrivandets konventioner på en
grundläggande nivå
 
Färdigheter och förmågor
- använda sina kunskaper om gynnsamma faktorer för framgångsrik språk-, läs- och

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SVG306&revisionId=4356&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SVG306&revisionId=4898&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SVG306&revisionId=5273&lang=sv
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skrivutveckling på såväl svenska som ett andra språk när det gäller planering, utförande och
utvärdering av undervisning 
- analysera elevers läs- och skrivutveckling samt använda den information som analysen ger
för ämnesdidaktisk reflektion     
- kritiskt förhålla sig till olika perspektiv på barn- och ungdomslitteratur
- tillämpa och problematisera ämnesstudier inom litteraturvetenskap och svenska språket i
praktiskt lärararbete och visa det i tal och skrift
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- jämföra och reflektera över olika språkutvecklande arbetssätt för att åstadkomma
progression inom elevers läs- och skrivutveckling på svenska som första- såväl som
andraspråk
- jämföra och granska olika sätt att utvärdera och bedöma kunskaper inom svenskämnet
- visa förmåga att reflektera över de egna förutsättningarna för yrkesvalet
- skapa kontakt med elever och kolleger och delta i arbetslaget under den verksamhetsförlagda
utbildningen
- didaktiskt värdera och förhålla sig till barn- och ungdomslitteratur

Kursens innehåll Kursen behandlar läs- och skrivundervisningen under de tidiga tonåren och barn- och
ungdomslitteratur. Under den verksamhetsförlagda utbildningen får studenten tillfälle att
praktiskt tillämpa sina kunskaper.
 
 
Moment 0010, Läs- och skrivutveckling I 7,5 hp
 
Momentet behandlar språk-, läs- och skrivutveckling under de s.k. 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.  I arbetet med analyser av elevtext introduceras begrepp för att
beskriva svenska språkets struktur. Studiet av narrativa texter fördjupas och breddas under
momentet Barn- och ungdomslitteratur. 
 
Moment 0020, Barn- och ungdomslitteratur 7,5 hp
 
Momentet behandlar barn- och ungdomslitteraturens historiska utveckling och dess genrer. I
kursen diskuteras och granskas dessutom olika perspektiv på barn- och ungdomslitteraturen,
t.ex. pedagogiska, litteratursociologiska och estetiska. Därutöver tränas studenterna i
berättarteknisk analys av texter från olika tidsepoker för att utvidga förståelsens för barn- och
ungdomslitteraturens former och verkningsmedel.
 
 
Moment 0030, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 7,5 hp
 
I momentet ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom
svenskämnet utifrån inhämtade kunskaper under kursen Svenska för grundlärare årskurs 4–6
och utifrån läroplan och kursplanen i svenska. Studenten utför praktiskt lärararbete inom
svenskämnet på sin VFU-plats för att relatera praktiskt lärararbete till svenskämnets ingående
delar. VFU ska också skapa förmåga till ämnesdidaktisk reflektion och problematisering av
undervisning inom svenskämnet.
 
Moment 0040, Läs- och skrivutveckling II 7,5 hp
 
Momentet behandlar språk-, läs- och skrivutveckling i svenska på ett första- respektive ett
andraspråk med inriktning på läsande och skrivande i alla skolämnen. Samtida elevnära
deskriptiva och narrativa texter förmedlade via olika medier studeras. Momentet behandlar
också formativ respektive summativ bedömning av elevers prestationer fram till år 5, samt
betygssättning i år 6.
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Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper 22.5 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna från termin 1.

Examinationsform Examinationsformerna är skriftlig och muntlig redovisning, hemtentamen samt
inlämningsuppgifter. Individuell bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som
examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.

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

Övriga föreskrifter På moment 0030 Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ges betyget U, G eller VG.
 
Vid underkänt betyg på VFU har studenten rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.
 
Från och med 2014 tillämpas utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning för
verksamhetsförlagda moment inom lärar- och förskollärarutbildning.

Hållbar utveckling Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.

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

0020   Barn- och ungdomslitteratur 7,5 hp Betyg: AF

0030   Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp Betyg: UV

0040   Läs- och skrivutveckling II 7,5 hp Betyg: AF


