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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-17 och senast reviderad

2011-10-24. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2011-11-01. 

 

Utbildningsområde: Undervisning 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

2. Inplacering
Kursen ges som del av specialisering inom lärarprogrammet och kan också erbjudas som fristående kurs.

Kursen riktar sig till blivande lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren och för

verksamhet med barn i åldrarna 1- 8 år. Grundnivån har minst 60 hp som förkunskapskrav.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. För att räknas som specialisering

inom lärarprogrammet krävs godkänt resultat i Allmänt utbildningsområde termin 1, samt en inriktning om 60

högskolepoäng. Minst 45 högskolepoäng av inriktningen skall vara godkända vid kursstart.

För att följa kursen som fristående kurs krävs genomgången barn- och ungdomspedagogisk utbildning,

lärarutbildning eller motsvarande kunskaper, samt erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola, fritidshem,

skola eller motsvarande.

 

4. Innehåll
Kursen omfattar följande områden:

Skriftspråkande ur barns perspektiv - ett utvidgat textbegrepp  

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

PDG512, Skriftspråkslärande i förskola, förskoleklass, fritidshem och
de tidiga skolåren, 15,0 högskolepoäng

Early Childhood Literacy, 15.0 higher education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
Pedagogik och didaktik G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav
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Tala - lyssna - skriva - läsa: litteratur, berättande, och drama  

Dokumentation av barns kommunikativa processer  

Lärandemiljö, arbetssätt, förhållningssätt och samverkan 

I den sociala praktiken på förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren behandlar de studerande

olika frågeställningar i relation till kursens innehållsliga teman. Fokus i kursen ligger på relationen mellan

barn, språk, skrift, styrdokument och lärares didaktiska överväganden i de så kallade kulturproduktioner som

genomförs för, med och av barn/elever i förskola, förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren.

I kursen behandlas

teoretiska perspektiv och med utgångspunkt i barns tal- och skriftspråkliga lärande i förskolan  

förskoleklassens, fritidshemmets och de tidiga skolårens verksamhetsfält  

språk och skriftspråk som redskap för lärande i kursen, där det handlar både om utveckla barns möjligheter

att kommunicera, att använda språket som redskap för tänkandet och att använda olika former av

skapande, bilder och texter  

hur barn/elever successivt lär sig olika språk (modersmål och andra språk)  

hur barn/elever kommunicerar med andra i lek och andra aktiviteter i förskola, förskoleklass, fritidshem

och de tidiga skolåren 

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

redogöra för läraruppdraget som det uttrycks i styrdokument för förskolan, förskoleklass, fritidshem och

de tidiga skolåren  

diskutera pedagogiska och didaktiska slutsatser i relation till tal- och skriftspråkande i förskola,

förskoleklass, fritidshem och de tidiga skolåren 

Färdighet och förmåga

analysera och problematisera barns kommunikativa och skriftspråkliga lärande med utgångspunkt från

olika teoretiska perspektiv  

dokumentera och analysera hur barn i åldrarna 1- 8 år samspelar med omvärlden med fokus på

kommunikativa, tal- och skriftspråkliga processer 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

diskutera vilka konsekvenser olika didaktiska förhållningssätt och bemötande kan få för barns lärande och

hur det kan relateras till kultur och tradition i det svenska samhället, flerspråkiga miljöer och ett

internationellt perspektiv 

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Vid bedömning av

studentens kunskaper utgör litteraturseminarier och kursuppgifter underlag med såväl muntliga som skriftliga

och digitala moment där egna reflektioner vid bearbetning av kurslitteraturen diskuteras. I en avslutande

hemtentamen förväntas studenten redogöra för ämnesspecifika begrepp och göra didaktiska reflektioner och

diskutera några teman som behandlas i kursen. 

Studenten äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det

är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till ansvarig institution eller motsvarande och ska vara skriftlig.
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8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Studentens kunskaper examineras i relation till kursens mål och syften. Underlag för bedömning utgörs av

examinationsuppgiften och av deltagande i seminarieverksamheten.

Betygskriterier anges i studieguiden.

 

9. Kursvärdering
Kursvärdering genomförs tillsammans med studenterna, dels fortlöpande, dels i slutet av kursen. Den

fortlöpande dialogen ska vara vägledande för genomförande av pågående kurs. Den avslutande

kursvärderingen, som förutom studenternas synpunkter även inkluderar lärares erfarenheter, sammanställs i

en kursrapport som publiceras på lärplattformen. Slutsatserna i slutrapporten ska vara vägledande i planering

av kommande kurser.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
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 Early Childhood Literacy, 15.0 higher education credits
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Obligatorisk litteratur 

Ackesjö, Helena (2011). Förskoleklassen: en ö eller en bro mellan förskola och skola? Stockholm: 
Liber. (151 s.)

Benckert, Susanne, Håland, Pia & Wallin, Karin (2008). Flerspråkighet i förskolan – ett metod och 
referensmaterial. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/sb/d/2209/a/14202 
(187 s.)

Dahlgren, Gösta, Gustafsson, Karin, Mellgren, Elisabeth & Olsson, Lars-Erik (2006). Barn upptäcker 
skriftspråket. Stockholm: Liber. (kap. 8 och 9, 136-180) (44 s.)

Eriksen Hagtvet, Bente (2004). Språkstimulering. Del 1: Tal och skrift i förskoleåldern. Stockholm: 
Natur och kultur. (224 s.)

Fast, Carina (2008). Literacy – i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. (168 s.)

Holm, Lars & Laursen, Helle Pia (2010). Språklig praxis i förskolan. Lund: Studentlitteratur. (128 s.)

Hermansson, Carina (2011). Images of writing and the writing child. Nordisk Barnehageforskning, 
3(2), 41-59. (19 s.)

Johansson, Eva (2011). Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan. 
Skolverket. www.skolverket.se (Kap. Kommunikativa möten, s. 128-170.) (42 s.)

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

Lindström, Lars (2011). Unga serietecknare. I Ann S. Pihlgren (Red), Fritidshemmet. (s. 301-324). 
Lund: Studentlitteratur. (23 s.)

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2003). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. 
Stockholm: Natur och kultur. (80 s.) 

Pramling Samuelsson, Ingrid (2010). Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i 
förskolan? Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 159- 167. (8 s.) 
www.nordiskbarnehageforskning.no 
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