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LÄS-, SKRIV- OCH MATEMATIKLÄRANDE FÖR DE YNGRE
ÅLDRARNA, 5 poäng
READING, WRITING AND LEARNING MATHEMATICS, 5 CREDITS
LADOK-kod: LÄSKMA
BESLUT OCH RIKTLINJER
Kursen är en obligatorisk kurs inom Lärarprogrammet 140 poäng för de som ska bli
lärare för grundskolans tidigare åldrar. Kursen ingår i GIHs utbud av
specialiseringskurser.
Ämne:
Nivå:

Utbildningsvetenskap
1-20 poäng

Kursen har behandlats av institutionsrådet vid Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap 2006-03-22.
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2006-04-10.
SYFTE/MÅL
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i läs-, skriv- och matematiklärande.
Studenterna ska efter genomgången kurs ha fått en förståelse för läs- och skrivförmågans betydelse i ett samhällsperspektiv. Därtill ska de ha blivit insatta i de teoretiska,
metodiska och uppföljningsperspektiv som är kopplade till läs- och skrivlärande samt
erhållit kunskaper om läs- och skrivsvårigheter. Vidare ska studenterna ha introducerats
i grundläggande matematiklärande.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING
Läs- skriv- och matematiklärande för de yngre åldrarna, 5p
-

Läs- och skrivlärande under olika tider,
teorier om läs- och skrivlärande,
metodiska frågor kring läs- och skrivlärande,
läs- och skrivsvårigheter,
svenska som andra språk
grundläggande matematiklärande.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten där koppling
till rörelse kan ske. En del av kursen genomförs som fältstudier.
Studentens inflytande sker genom att kursansvarig lärare samråder med studenterna
om kursinnehåll och uppläggning före eller vid kursstart.
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EXAMINATION
Kunskaper examineras genom en skriftlig tentamen samt en inlämningsuppgift som
även ska presenteras muntligt. För godkänd kurs krävs genomförd godkänd skriftlig
tentamen på angiven kurslitteratur samt att inlämningsuppgift redovisas i enlighet med
givna instruktioner.
Senast i samband med kursstart skall studenterna erhålla preciserad information om
examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå.
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl Godkänt, Godkänt eller
Underkänt.
FÖRKUNSKAPSKRAV
Studenten skall vara antagen till Lärarutbildningen 140-220 poäng vid GIH.
IKRAFTTRÄDANDE
Denna kursplan gäller fr o m läsåret 2006/2007 för studenter antagna fr o m ht
2004.
KURSLITTERATUR
Ahlberg, A., Bergius, B. & Doverborg, E. m.fl., Matematik från början. Nationellt
centrum för matematikinlärning Göteborgs universitet: Livréna 2000 tryckår 2005, 246
sidor.
Att läsa och skriva. En kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad
erfarenhet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 2003, 131 sidor.
Liberg, C. Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur, 2006 2. uppl., 210
sidor.
Längsjö, E. & Nilsson, I. Att möta och erövra skriftspråket. Om läs- och skrivinlärning
förr och nu. Lund: Studentlitteratur, 2005, 143 sidor.
Dessutom tillkommer i samband med fältstudien valfri litteratur omfattande ca 200 sidor.
Denna ska sökas av studenten själv och alltså vara en annan än den ovan angivna.
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