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Kurslitteratur 
 

US150G - Ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning för 
förskoleklass och grundskolan årskurs 1-3, 15 hp 

 
 

Delkurs 1: Fokus på språk, 7,5 hp 
 
Bergöö, K. & Jönsson, K. (2012). Glädjen i att förstå: språk- och textarbete med barn. Lund: 
Studentlitteratur. (150 s.) 
 
Jönsson, A. (2017). Lärande bedömning. (4 uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. (206 s.) 
 
Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (red.) (2013). Pedagogisk bedömning: att dokumentera, 
bedöma och utveckla kunskap. (3. uppl.) Stockholm: Liber. (50 sidor läses enligt lärares anvisningar.) 
 
Schmidt, C. & Wedin, Å. (2017). Språkutvecklande undervisning. Stockholm: Skolverket. Modul: Läsa 
och skriva i alla ämnen. Del 3: Språkutvecklande arbetssätt. Finns att ladda ned från Skolverkets 
webbplats: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/002-Lasa-o-
skriva/del_03/ (9 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/ 
(18 s.) 
 
Skolverket (2016). Nya språket lyfter - diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk. 
Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2474 (40 sidor läses enligt lärares anvisningar.) 
 
Slemmen Wille, T. (2013). Bedömning för lärande i klassrummet. Malmö: Gleerup. (183 s.) 
 
Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. (2. uppl.) Malmö: Gleerups. (ca 50 sidor läses 
enligt lärares anvisningar.) 
 
Westlund, B. (2017). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse: Fk-årskurs 3. 
Stockholm: Natur & Kultur. (130 sidor läses enligt lärares anvisningar.) 
 
Därtill kommer ca 50 sidor som läses enligt lärarens anvisningar. 
 
Dessutom väljs ca 200 sidor att läsa i böcker eller artiklar av nedanstående titlar. 
 

https://larportalen.skolverket.se/%23/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/002-Lasa-o-skriva/del_03/
https://larportalen.skolverket.se/%23/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/002-Lasa-o-skriva/del_03/
https://www.skolverket.se/
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2474
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Valbar kurslitteratur i delkurs 1 
 
Calkins, L. (2015). Färdplan för klassrummets läsundervisning. Göteborg: Daidalos. (215 s.) 
 
Calkins, L. (2011). Skriv mer! Skrivundervisning under de första skolåren. Göteborg: Daidalos. (88 s.) 
 
Calkins, L., Hartman, A. & White, Z. (2010). Berätta mer!: skrivundervisning för årskurserna F-3. 
Göteborg: Daidalos. (213 s.) 
 
Eckeskog, H. (2015). Läsa och förstå: arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning. Lund: 
Studentlitteratur. (106 s.) 
 
Gear, A. (2015). Att läsa faktatexter: undervisning i kritisk och eftertänksam läsning. Stockholm: 
Natur & kultur. (208 s.) 
 
Gear, A. (2016). Att skriva faktatexter: medveten och explicit undervisning. Stockholm: Natur & 
kultur. (256 s.) 
 
Goldberg, G. (2017). Att utveckla självständiga läsare: dynamiskt mindset och 
undervisningsstrategier. Stockholm: Natur & kultur. (250 s.) 
 
Jacquet, E. & Danielsson, M. (2018). Uppdrag literacy – med klassrummet som arena. Stockholm: 
Liber. (263 s.) 
 
Pihlgren, A.S. (red.) (2015). Fritidshemmet och skolan: det gemensamma uppdraget. Lund: 
Studentlitteratur. (338 s.) 
 
Roe, A. (2014). Läsdidaktik: efter den första läsinlärningen. Malmö: Gleerup. (278 s.) 
 
Skolverket (2012). Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (2. uppl.) 
Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2573 (147 s.) 
 
(Totalt ca 1 000 sidor.) 
 
 
 
 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2573
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Delkurs 2: Fokus på matematik, 7,5 hp 
 
Björklund Boistrup, L. (2013). Bedömning i matematik pågår!: återkoppling för elevers engagemang 
och lärande. Stockholm: Liber. (217 s.) 
 
Engvall, M. (2013). Handlingar i matematikklassrummet: en studie av undervisningsverksamheter på 
lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus. Avhandling. Linköping: Linköpings 
universitet. (40 sidor läses enligt lärares anvisningar.) 
 
Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. (133 s.) 
 
Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (red.) (2013). Pedagogisk bedömning: att dokumentera, 
bedöma och utveckla kunskap. (3. uppl.) Stockholm: Liber. (100 sidor läses enligt lärares anvisningar.) 
 
Pettersson, A. m.fl. (2010). Bedömning av kunskap: för lärande och undervisning i matematik. 
Matematikdidaktiska texter, del 4. Stockholm: Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. (80 s.) 
 
Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. Review of Educational Research. Vol. 78, no. 1. S. 
153-189. (36 s.) 
 
Skolverket (2014). Bedömning för lärande i matematik, årskurs 1-9. Hämtas från Skolverkets 
webbplats: http://www.skolverket.se. 
 
Skolverket (2011). Läroplaner och förordningar för grundskolan. Hämtas från Skolverkets webbplats: 
http://www.skolverket.se.  
 
Sverige (2010). Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801). Stockholm: 
Norstedts juridik. 
 
Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. (2. uppl.) Malmö: Gleerups. (ca 100 sidor läses 
enligt lärares anvisningar.) 
 
Tillkommer ytterligare artiklar om ca 100 sidor. 
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Valbar kurslitteratur i delkurs 2 
Dessutom väljs 150 sidor att läsa i böcker eller artiklar av nedanstående titlar: 
 
Assessment Mathematics. (1991). Myth, good questions and practical suggestions. (NCTM: National 
Council of Teachers of Mathematics) (ca 60 s.) 
 
Black, P. & Harrison, C. (2014). Bedömning för lärande i NO-klassrummet: science inside the black 
box. Stockholm: Liber. (40 s.) 
 
Eklund, S. (red). (2010). Bedömning för lärande – en grund för ökat kunnande. (Forskning om 
undervisning och lärande 3). Stockholm: Lärarförbundet. (ca 70 s.) 
 
Engvall, M. (2013). Handlingar i matematikklassrummet: en studie av undervisningsverksamheter på 
lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus. Diss. Linköping: Linköpings 
universitet. (250 s.) 
 
Grettve, A., Israelsson, M. & Jönsson, A. (2014). Att bedöma och sätta betyg: tio utmaningar i 
lärarens vardag. Stockholm: Natur & Kultur. (212 s.) 
 
Harrison, C. & Howard, S. (2013). Bedömning för lärande i årskurs F-5: inne i "the primary black box". 
(2. uppl.) Stockholm: Liber. (55 s.) 
 
Klapp, A. (2015). Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur. (195 s.) 
 
Lindqvist, S. (2003). Elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i matematik i skolår 5. 
Stockholm: Lärarhögskolan, PRIM-gruppen. (ca 80 s.) 
 
Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter. Lund: 
Studentlitteratur. (235 s.) 
 
Nordgren, K., Odenstad, C. & Samuelsson, J. (red.) (2012). Betyg i teori och praktik. (2. [rev.] uppl.) 
Malmö: Gleerup. (206 s.) 
 
Olofsson, G. (2006). Likvärdig bedömning? Stockholm: Lärarhögskolan. Rapport från PRIM-gruppen. 
(64 s.) 
 
Ridderlind, I. (2014). Elevperspektiv på bedömning för lärande. Matematikdidaktiska texter, del 6. 
Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms 
universitet. (79 s.) 
 
Skott, J., Jess, K., Hansen, H.C. & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare. Delta, Didaktik. Malmö: 
Gleerups Utbildning. (400 s.) 
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Stigler, J.W. & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: best ideas from the world's teachers for improving 
education in the classroom. New York: Free Press. (210 s.) 
 
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. 
Stockholm: Skolverket. (70 s.) 
 
Wahlström, N. (2015). Läroplansteori och didaktik. Malmö: Gleerup. (176 s.) 
 
Vetenskapsrådets rapport (2015) Kartläggning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och 
läromedel i matematik. (230 s.) 
 
Wiliam, D. (2013). Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. (180 s.) 
 
Någon av de kommunrapporter som du finner på länken: www.liu.se/matte  
 
(Totalt ca 1 000 sidor.) 

http://www.liu.se/matte

