
KURSPLAN

Kurskod: LSF202

Läs- och skrivlärande i förskolan och förskoleklass, 15 hp
The Teaching of Literacy in Preschool and Preschool Class, 15 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2017-12-20
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna diskutera barnlitteraturens, boksamtalens och högläsningens betydelse för 
barns läs- och skrivutveckling

2. kunna använda barnlitteratur för att utveckla barns/elevers intresse för läs- och 
skrivlärande baserat på teoretiska perspektiv om lärande och undervisning

3. kunna analysera och kritiskt granska olika didaktiska perspektiv om läs- och 
skrivlärande i relation till förskolans och förskoleklassens styrdokument

4. visa empatisk förmåga i kommunikationen med barn/elever och vuxna utifrån deras 
olika förutsättningar i enlighet med förskolans och förskoleklassens uppdrag och 
värdegrund

5. kunna samverka med vuxna och reflektera över lärarrollen utifrån teoretiska 
kunskaper om lärande, undervisning och didaktik för förskolans och 
förskoleklassens verksamhet

6. kunna samverka med barn och vuxna i förskola/förskoleklass utifrån ett språkligt 
ämnesinnehåll

7. visa god kommunikativ förmåga

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
Eller:
Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 samt godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Naturkunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2.
(Områdesbehörighet 6 a / A6a)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
- enskilda skriftliga inlämningsuppgifter (lärandemål 1, 2, 3 och 7)
- enskilt förberedd gruppredovisning (lärandemål 2 och 7)
- enskild skriftligt planerad, genomförd och i samtal utvärderad undervisningssekvens 
(lärandemål 1,5, 6 och 7)
- fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (lärandemål 4, 5 och 6)

Övriga föreskrifter
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KURSPLAN

Kurskod: LSF202

Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, fältstudier, textanalys 
samt verksamhetsförlagd undervisning som i denna kurs är 4,5hp (VFU).
 
Begränsning av antalet examinationstillfällen
Vid underkänd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har den studerande rätt till förnyad 
VFU vid ett (1) tillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-02-23 17:17


