
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2013-02-13 att gälla från och

med 2013-02-13. 

 

Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 

2. Inplacering
Kursen riktar sig till lärare i grundskolans åk 1-3. Den ges som uppdragsutbildning inom Lärarlyftet.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs har en behörighetsgivande lärarexamen mot minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3

i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

 

4. Innehåll
Kursen syftar till att vidareutveckla deltagarnas lärarkompetens för aktuella årskurser utifrån styrdokument

samt deltagarnas egna undervisningserfarenheter. Kursens innehåll fokuserar på elevers tidiga

språkutveckling där skolämnet svenska introduceras och fördjupas utifrån språkvetenskapliga,

litteraturvetenskapliga och ämnesdidaktiska perspektiv. Grundläggande skriftspråkslärande utgör en bas i

kursen med alla elevers lärande i centrum tillsammans med en bredd av teori och metod utifrån flera

perspektiv.

 

Innehållet är uppdelat i fyra delkurser om 7,5 hp. vardera, som tillsammans bildar en helhet om elevers tidiga

språkutveckling. 

 

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

LLSV00, Svenska för lärare, åk 1-3 intervall 1-30 hp. Ingår i
Lärarlyftet II., 30,0 högskolepoäng

Swedish  for Teachers in Lower Primary School, interval 1-30 hp, 30.0
higher education credits

Grundnivå/First Cycle
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Delkurs 1: Grundläggande språkutveckling, teorier och metoder

Kursens innehåll:

forskningsbaserade teorier och modeller för grundläggande skriftspråkslärande 

ämnesdidaktiska teorier i svenska, modeller och metoder 

flerspråkiga elevers behov att utveckla språkliga kompetenser på såväl svenska som modersmål 

språklig variation utifrån genus, etnicitet och social tillhörighet 

styrdokument och undervisningssituationer 

 

 Delkurs 2: Tal, läs och skrivlärande, utveckling och bedömning.

Kursens innehåll:

läs- och skrivstrategier för att urskilja texters budskap och typiska drag 

Muntligt berättande, samtal och presentationer för olika mottagare 

olika sätt att kartlägga och bedöma elevers tal- läs och skrivutveckling 

olika behov av specialpedagogiskt stöd 

lekens betydelse för språkutveckling 

 

Delkurs 3: Estetiska och digitala uttrycksformer

Kursens innehåll:

olika estetiska uttrycksformer för lärande t. ex. bild, musik 

IKT-användning för språkutveckling och kommunikation 

informationssökning och kritisk granskning av olika källor anpassade till åldersgruppen 

användning av multimodala uttrycksformer (t.ex. bild, ljud, text, digitala teknologier) i undervisningen 

 

 Delkurs 4: Barnlitteratur, texter och genrer 

Kursens innehåll:

berättandets olika uttrycksformer och betydelse genom tiderna, 

berättelsens betydelse som mellankulturell kunskapskälla för språkutveckling 

moderna barnlitteraturens olika genrer och uttrycksformer 

undervisning kring berättande och poetiska texter från Sverige och övriga världen 

analys och kritisk granskning av läromedel, skönlitteratur och faktatexter 

 

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Delkurs 1: Grundläggande språkutveckling, teorier och metoder

Kunna:

uppvisa kunskap om barns tidiga tal-, läs- och skrivutveckling 

visa god förmåga att problematisera, analysera och värdera olika ämnesdidaktiska teorier, modeller och

metoder som kan utveckla elevers språkliga förmågor 

redogöra för hur utvecklingen av språkliga kompetenser hos elever med annat modersmål än svenska kan

stödjas i skolans undervisning 

uppvisa kunskap om språklig variation i relation till individuella och sociala aspekter samt flerspråkighets-

och genusperspektiv 

förstå betydelsen av och behärska hur organisation och hur skilda undervisningssätt bidrar till att utveckla

elevers språkliga förmågor  
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Delkurs 2: Tal, läs och skrivlärande, utveckling och bedömning.

Kunna:

uppvisa kunskap om lässtrategiers betydelse och tillämpning för elevers språkutveckling 

uppvisa kunskap om olika texttyper, uppbyggnad och språkliga drag, samt skrivstrategier för att stödja

elevers språkutveckling 

uppvisa kunskap om samtalets betydelse för lärande 

visa förmåga att dokumentera, utvärdera och bedöma elevers tal, läs- och skrivutveckling. 

redogöra för hur en utvecklande undervisning gällande kommunikation och kognition kan utformas för

elever i behov av särskilt stöd 

uppvisa kunskap om lekens betydelse för lärande och kognitiv utveckling  

 

Delkurs 3: Estetiska och digitala uttrycksformer

Kunna:

uppvisa kunskap om olika estetiska uttrycksformer som kan främja elevers språkliga utveckling, 

visa kunskap om hur IKT kan användas för att främja elevers tidiga språkutveckling 

använda elevers egna bilder, musik, texter i arbetet med deras skriftspråk- och identitetsutveckling 

visa förmåga att söka och värdera kunskap via olika källor samt kunna använda IKT i undervisningen vid

informationssökning och källkritik 

analysera och kritiskt granska hur IKT och estetiska uttrycksformer kan användas i språkutvecklande

sammanhang 

  

Delkurs 4: Barnlitteratur, texter och genrer

Kunna:

visa kunskap om barnlitteraturens historiska utveckling och kritiskt förhålla sig till olika typer av

barnlitteratur och barnkultur i dagens samhälle 

visa förmåga att analysera, jämföra och diskutera skönlitterära texter i olika genrer och flickors och

pojkars olika genremässiga läspreferenser 

ta ställning till några olika metoder, som till exempel boksamtal för bearbetning av barns litterära och

kulturella erfarenheter 

visa kunskap om hur berättande och poetiska texter från olika tider och kulturer kan användas i

undervisningen 

analysera och kritiskt granska läromedel och andra texter 

 

För alla delkurser gäller:

visa god förmåga att använda det svenska språket i tal och skrift som redskap för reflektion,

kommunikation, kritisk granskning och kreativitet 

 

 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
Delkurserna examineras muntligt och skriftligt, individuellt eller i grupp i form av presentationer,

litteraturseminarier och inlämningsuppgifter främst via Göteborgs universitets webbplattforn (GUL) men
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även vid campusträffar (en per delkurs om 7,5 hp.). Digitala verktyg används i varierande former som

kommunikationsredskap för kursens genomförande men också i syfte att kunna tillämpas i grundskolans

undervisning.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För att erhålla betyget Väl godkänd skall man ha Väl godkänd på minst tre av delkurserna.

 

9. Kursvärdering
Kursen skall utvärderas och resultaten ska bli föremål för diskussion mellan lärarna på kursen.

Kursutvärdering sker skriftligt (anonymt) efter avslutad kurs och om möjligt muntligt vid kursavslutning.

Sammanställning av utvärderingen rapporteras till studierektor och görs tillgänglig för studenterna.

Sammanställningen är en grund för kursutveckling och delges studenter i nästkommande kurs, då eventuella

åtgärder redovisas.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Kursen ges på distans med ett antal träffar på campus.
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LLSV00 Svenska för lärare, åk 1-3 intervall 1-30 hp. 

Obligatorisk litteratur 

Allard, Birgitta & Margret Rudqvist & Bo Sundblad (2001). Nya Lusboken. En bok om läsutveckling. 
Stockholm: Bonnier utbildning. 175 s.

Bjar, Louise (red.) (2006). Det hänger på språket! Lund: Studentlitteratur. 427 s.

Calkins, Lucy, Hartman, Amanda & White, Zoë.(2010). Berätta mer, skrivundervisning för 
årskurserna F-3. Borgå: Daidalos. 213 s.

Chambers, Aidan (2011). Böcker inom och omkring oss. Huddinge: X Publishing. S. 127-288. eller 
Böcker inom oss (1994/1998). 160 s.

Dahlbäck, K. (2011). Musik och språk i samverkan: en aktionsforskningsstudie i åk 1 [Elektronisk 
resurs]. Licentiatavhandling Göteborg: Göteborgs universitet, 2011. Göteborg.

Heard, Georgia (1993). (2. rev. uppl). Allt gott på jorden och i solen: om dikt och

diktskrivning. Göteborg: Daidalos. 190 s.

Fast, C. (2008). Literacy: i familj, förskola och skola. (1. uppl). Lund: Studentlitteratur. 168 s.

Gibbons, P. (2006). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och 
med andraspråkselever i klassrummet. (1. uppl.) Uppsala: Hallgren & Fallgren. 200 s.

Kullberg, Birgitta (red.) (2007). Emergent Literacy. Femton svenska forskares tankar ombarns 
skriftspråkslärande. IPD-rapporter. Nr 2007:1. Göteborg: Göteborgs universitet. (111s.) 
http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23002

Kåreland, Lena (2009). Barnboken i samhället. Lund: Studentlitteratur. 160 s.

Liberg, Caroline (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. 212 s.

Lorentzen, R.T. & Smidt, J. (red.) (2009). Det nödvändiga skrivandet: om att skriva i förskolan och 
skolans alla ämnen. (1. uppl.) Stockholm: Liber 86 s.

Lundberg, Ingvar (2007). Bornholmsmodellen. Vägar till läsning. Språklekar i förskoleklass. 
Stockholm: Natur & Kultur 

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Andra 
upplagan. Stockholm: Natur och Kultur. 80 s.

Myndigheten för skolutveckling (2008) . Effective use of ICT in schools. Analysis of international 
research. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 42 s. http://www.skolverket.se/publikationer?
id=1971

Reichenberg, Monica (2008). Vägar till läsförståelse.  Texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur 
och Kultur 140 s.

http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23002
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1971
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1971


Skolverket (2011) Planering och genomförande av undervisning. Skolverkets allmänna råd. 
Stockholm: Skolverket. Sidorna 11-20. 10 s.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, Lgr 11: kursplan och kunskapskrav för ämnet

svenska.

Skolverket (2011). Nya språket lyfter. Stockholm: Fritzes. Kan hämtas på www.Skolverket.se

Skolverket (2010). Digitala lärresurser i en målstyrd skola. Stockholm: Skolverket. 60 s.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2299

Skolverket (2010) Stödja och styra. Om bedömning av yngre barn. Stockholm: Skolverket. 77

s.http://www.skolverket.se/publikationer?id=2457

Skolverket (2007) Att läsa och skriva, forskning och beprövad erfarenhet. Kap. 4 Läs- och 
skrivsvårigheter + kap. 5 Pedagogiska konsekvenser http://www.skolverket.se/publikationer?id=1887

Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 264 s. Används som handbok.

Thurén, T. & Strachal, G. (2011). Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska 
principer. (1. uppl.) Malmö: Gleerup.

Trageton, Arne (2005). Att skriva sig till läsning. IKT i förskoleklass och skola. Stockholm: Liber AB.

200 s.

Artiklar om ca 200 sidor tillkommer.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2457
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2299
http://www.Skolverket.se/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698

