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Innehåll
I kursen studeras aktuell forskningsbaserad litteratur gällande elevers möjlighet att arbeta med genrer och texttyper. Det
ämnesdidaktiska perspektivet fördjupas genom att mer ingående studera elevers skrivinlärning. Den svenska grammatiken
behandlas ur ett funktionellt perspektiv. Undervisning kommer att analyseras utifrån kunskapssyn och syn på barn, språk och
lärande. Vidare läggs vikt vid att utveckla förmågan att verka i en mångkulturell skola som kan möta eleverna där de befinner
sig och som har handlingsberedskap att stödja elever med svenska som andraspråk. Genomgående finns en helhetssyn på taloch skriftspråket som en förutsättning för att kunna ta del av samhällets olika möjligheter. Vidare ingår att reflektera över den
egna bedömarkompetensen kring elevers skrivutveckling. Parallellt med detta läses och diskuteras skönlitteratur och arbete
med skönlitteratur i skolans åk F-3. Detta för att öka den egna genrekompetensen och för att kunna stödja elevers lärande i den
kommande yrkesutövningen. I kursen ingår också processkrivning med respons samt bearbetning av texter utifrån innehåll och
form.
Mål
Studenten skall efter kursen kunna
 kritiskt förhålla sig till innehållet i de nationella styrdokument som är relevanta för svenskämnet och svenska som
andraspråk i åk F-3, problematisera den ämnes- och kunskapssyn som kommer till uttryck i dessa samt planera
undervisning med utgångspunkt i kursplanernas målbeskrivningar och kunskapskrav
 redogöra för hur val av organisation, arbetssätt, arbetsformer och innehåll kan bidra till respektive hämma elevers läsoch skrivutveckling
 exemplifiera hur olika former av litteraturupplevelser för att bredda elevers läs- och skrivintresse kan introduceras och
utvecklas
 redogöra för metoder som kan utveckla elevers genrekompetens
 behärska och didaktiskt tillämpa för undervisningen i svenska samt svenska som andraspråk relevanta grammatiska
begrepp
 analysera och producera texter i tal och skrift inom genrer och texttyper, där språk och struktur uppfyller krav på såväl
skriftspråklig korrekthet som genre- och situationsanpassning samt bearbeta och analysera texter till innehåll och
form, såväl andras som egna efter respons
 i samråd med VFU-lärare och med stöd i svenskdidaktisk forskning samt utifrån relevanta styrdokument för ämnet
svenska och svenska som andraspråk, uppvisa didaktisk medvetenhet i att formulera mål, planera, leda, genomföra,
utvärdera och dokumentera undervisning i svenska med fokus på måluppfyllelse för alla elever i årskurs 2-3
 genomföra observationer i klassrumsundervisningen med fokus på formativ bedömning i svenska och svenska som
andraspråk





uppvisa förmåga att nyanserat bedöma elevers lärande i svenska och svenska som andraspråk
använda digitala redskap i undervisningen
i mötet med elever och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska begrepp i ett relevant yrkesspråk

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier, workshops samt verksamhetsförlagd utbildning.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Enskilda skriftliga inlämningar samt närvaro på och omdöme från verksamhetsförlagd utbildning.
Vid underkänt betyg vid det första examinationstillfället på verksamhetsförlagd utbildning har studenten endast rätt till
ytterligare ett examinationstillfälle.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Före kursstart inbjuds studenterna till kursplaneringsmöte. Utvärdering sker individuellt skriftligt vid kursens slut. Resultat av
utvärderingen presenteras i kursrapporten och publiceras i enlighet med högskolans rutiner. Utvärderingen ligger till grund för
planeringen nästa gång kursen ges.
Övrigt
Kursen ingår i Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp.
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