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Kurslitteratur 
 

US306G - Svenska för grundlärare i grundskolans årskurs 4-6, III, 7,5 hp 
 
 

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 och ges 
under utbildningens sjunde termin. Kursen består av två delkurser. Delkurs 1 ges av Institutionen för 
svenska och flerspråkighet. Delkurs 2 ges av Institutionen för språkdidaktik som också är kursansvarig 
institution. 
 
 
Delkurs 1: Textanalys och elevers skrivande, 4,5 hp 
Delkursen ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet. 
På följande webbsida finns kursdokument publicerade för delkursen: 
https://www.su.se/svefler/utbildning/våra-
utbildningar/lärarutbildning/grundlärarprogrammet/svenska-för-grundlärare-i-grundskolan-åk-4-6-
iii-7-5-hp-1.160017  
 
 
Delkurs 2: Högläsning och muntligt berättande, 3 hp  
Delkursen ges av Institutionen för språkdidaktik. 
 
Andersson, M. (2014). Berättandets möjligheter [Elektronisk resurs]: multimodala berättelser och 
estetiska lärprocesser. Diss. Luleå: Luleå tekniska univ., 2014. Luleå. Finns att ladda ned från: 
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:998888 (ca 75 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Fast, C. (2001). Berätta!: inspiration och teknik. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur. (136 s.) 
 
Hallgren, E. (2018). Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama: samspel i roll i en fiktiv 
verksamhet. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2018. Stockholm. Finns att ladda ned från: 
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1186545 (ca 10 sidor enligt lärares 
anvisningar.) 
 
Henricsson, O. & Lundgren, M. (2016). Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum. [Elektronisk 
resurs] Lund: Studentlitteratur. (15 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Ingleson Ahlquist, S. (2011). The Impact of the Storyline Approach on the Young Language Learner 
Classroom [Elektronisk resurs]: a Case Study in Sweden. Diss. Leicester: University of Leicester, 2011. 
Leicester. Finns att ladda ned från: http://hkr.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:457424 
(ca 45 sidor enligt lärares anvisningar.) 
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Mindedal, A. (2011). Texter i NO - finns de?: en studie om textanvändning och textrelaterade samtal i 
ett fysiktema i skolår 5. Licentiatavhandling Stockholm: Stockholms universitet, 2011. Stockholm. 
Finns att ladda ned från: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:397326 (ca 21 sidor 
enligt lärares anvisningar.) 
 
Pusztai, I. (2012). Mod att tala: 160 övningar i retorik. (1. uppl.) [Elektronisk resurs] Malmö: Gleerup. 
(ca 9 s.) 
 
Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. 
Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ner från Skolverkets webbplats. (ca 10 s.) 
 
Staf, S. (2011). Att lära historia i mellanstadiet [Elektronisk resurs] Undervisningsresurser och 
elevtexter i ett medeltidstema. Lic.-avh. Stockholm: Stockholms universitet, 2011. Stockholm. Finns 
att ladda ned från: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:463567 (ca 25 sidor enligt 
lärares anvisningar.) 
 
(Totalt ca 350 sidor.) 
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