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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om elevers läsutveckling. Studenten ska 
under kursen utveckla en förståelse för hur alla elever kan få rika tillfällen att utvecklas och 
visa sina kunskaper i förhållande till mål och kunskapskrav i styrdokumenten. Kursen syftar 
också till att studenten ska kunna kartlägga och analysera elevers språkutveckling för att 
kunna stödja den enskilda elevens språkutveckling.
 
Kursens lärandemål
Efter kursen ska studenten:

1. utifrån olika teorier om lärande och didaktisk forskning kunna redogöra för elevers 
läsutveckling

2. kunna redogöra för hur läs- och skrivutveckling beskrivs i skolans styrdokument och 
problematisera läs- och skrivutvecklande undervisning utifrån didaktiska teorier

3. behärska svensk grammatik (ordklasser, fraser, satser, och satsdelar) och utifrån 
aktuell språkvetenskaplig forskning kunna ge exempel på problematiseringar av 
indelningar och begrepp inom grammatiken

4. kunna redogöra för hur det svenska språket (ordförråd, ordföljd, böjning, uttal mm) 
förhåller sig till elevers andra modersmål (språkfamiljer)

5. kunna kartlägga och analysera elevers läsutveckling

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 1b alternativt 
1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6B / A6b)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- individuell hemtentamen (lärandemål 3 och 4)
- skriftlig individuell inlämningsuppgift (lärandemål 1)
- skriftligt individuellt förberett seminarium (lärandemål 1, 2 och 5).
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
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betygskriterierna anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

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

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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