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Kurslitteratur 
 

US116G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp 
 
 

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 och ges 
under utbildningens första termin. Kursen består av tre delkurser och ges i samarbete mellan 
Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för språkdidaktik. Institutionen för 
språkdidaktik har kursansvar för hela kursen. 
 
 

Delkurs 1: Språkanalys med svensk fonologi och grammatik, 6 hp 
samt 
Delkurs 2: Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk, 4,5 hp 
Delkurserna ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet. 
På följande webbsida finns kursdokument publicerade för delkurserna: 
https://www.su.se/svefler/utbildning/våra-
utbildningar/lärarutbildning/grundlärarprogrammet/svenska-för-grundlärare-i-grundskolan-åk-4-6-i-
15-hp-1.66571  
 
 
Delkurs 3: Läs- och skrivutveckling ur ett didaktiskt perspektiv, 4,5 hp 
Delkursen ges av Institutionen för språkdidaktik. 
 
Axelsson, M. (2016). Litteracitetsutveckling i olika åldrar och ämnen. Del 4 i Läslyftsmodulen Från 
vardagsspråk till ämnesspråk. [Elektronisk resurs]. Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från: 
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Förskoleklass/029-vardagssprak-
amnessprak/del_04/ (10 s.) 
 
Axelsson, M. & Berg Nestlog, E. (2015). Undersöka och dela tankar. Del 2 i Läslyftsmodulen Skriva i 
alla ämnen, årskurs 4–6. [Elektronisk resurs]. Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från: 
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/moduler/3-Grundskola/016_skriva-i-alla-7-9/del_02/ 
(13 s.) 
 
Fast, C. (2015). Läslust i hemmet – så stödjer du ditt barns skriv- och läsutveckling. [Elektronisk 
resurs]. Natur & Kultur. S. 8–13. (6 s.) 
 
Jacquet, E. & Danielsson, M. (2018). Uppdrag literacy: med klassrummet som arena. (Första 
upplagan). Stockholm: Liber. (120 sidor läses enligt lärarens anvisningar.) 
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K. & Bigestans, A. (red.) (2019). Litteraciteter och flerspråkighet. (Första upplagan). Stockholm: Liber. 
S. 167–180. (13 s.) 
 
Myrberg, M. (2007). Dyslexi: en kunskapsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. S. 60–93. Finns att 
ladda ned från Vetenskapsrådets webbplats: https://publikationer.vr.se/ (33 s.) 
 
Reichenberg, M. (2014). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet. (2., [uppdaterade] uppl.) 
Stockholm: Natur & kultur. (144 s.) 
 
Schmidt, C. (2013). Att bli en sån´ som läser: barns menings- och identitetsskapande genom texter. 
Diss. Örebro: Örebro universitet, 2013. Örebro. (110 sidor enligt lärarens anvisningar.) 
 
Smidt, J. (2019). Läsande och skrivande i skolans mellanår. I: Liberg, C. & Smidt, J. (red.) (2019). Att bli 
lärare i svenska. (Första upplagan). Stockholm: Liber. S. 75–85. (10 s.). 
 
Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. 
Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/ 
Kursplanerna i svenska respektive i svenska som andraspråk. (35 s.) 
 
Svensson, G. (2019). Greppa flerspråkigheten: en resurs i lärande och undervisning. Stockholm: 
Skolverket. Finns att ladda ner på Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/ (60 sidor läses 
enligt lärarens anvisningar.) 
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(Totalt ca 570 sidor.) 
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