
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

KURSPLAN
Reciprocal Teaching - att läsa aktivt för att förstå
(F-3) (uppdragsutbildning), 2,5 högskolepoäng
 

Reciprocal Teaching - Active Reading, 2,5 credits 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas studenten:

ha fördjupat sin kunskap kring vad läsförståelse innebär
visa förmåga att reflektera kring, planera och genomföra undervisning som stödjer och stimulerar
barns möjligheter till aktivt läsande i årskurs F-3
fått kännedom om bilderböcker, barnböcker och andra texter som kan användas i undervisning
kring läsförståelse

 

Innehåll 
Läsförståelse utifrån tidigare forskning
Läsförståelse utifrån nuvarande styrdokument samt nationella och internationella mätningar
Reciprocal Teaching: vad, varför och hur
Metodik för undervisning i lässtrategier mot förståelse
Organisation på grupp- och individnivå för aktiv läsning
Identitetsskapande faktorer

 

Undervisningsformer 
Distansföreläsningar, tillgång till bredband 0,5 Mbit/s krävs
Individuella arbeten

 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
 
Examinationen består av:
- 2 individuella inlämningsuppgifter
För Godkänd ska alla inlämningsuppgifter vara inlämnade och godkända samt att studenten ska uppfylla
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lärandemål.
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kursvärdering
Kursvärdering sker vid kursslut.
 

Kurslitteratur
Lgr 11 samt kommentarmaterial till kursplanen i svenska.
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2012). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. Stockholm: Skolverket.
Stensson, Britta (2006). Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning. Göteborg: Daidalos.
Utöver detta tillkommer artiklar.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 2.5 hp U/G
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