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US9Ä2U - Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B, 
ämneslärare med inriktning språk - kurs inom ULV-projektet, 7,5 hp 

 

Kursen läses av två olika studentgrupper. 
Denna kurslitteratur är för de studenter som läser med språkinriktning som ettämneslärare. 
 

 Gemensam litteratur för samtliga studenter som läser med språkinriktning som ettämneslärare 
 
Black, P. & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: raising standards through classroom assessment. 
I: Phi Delta Kappan 80 no 2. (11 s.)  
 
García, O., & Sylvan, C. E. (2011). Pedagogies and practices in multilingual classrooms: Singularities in 
pluralities. The Modern Language Journal, 95(3), 385-400. (15 s.) 
 
Hattie, J.A.C. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 
London: Routledge. (Ca 70 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning. (3., [utök.] uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. (Ca 100 sidor 
enligt lärares anvisningar.) 
 
Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (red.) (2013). Pedagogisk bedömning: att dokumentera, 
bedöma och utveckla kunskap. (3. uppl.) Stockholm: Liber. (Ca 100 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande. (2., [oförändr.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (Ca 100 
sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
OECD, Centre for Educational Research and Innovation (2005). Formative assessment: improving 
learning in secondary classrooms. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD). (25 s.) Finns att ladda ned från webblänken Policy Brief på OECDs webbplats: 
http://www.oecd.org/edu/ceri/centreforeducationalresearchandinnovationceri-whatworks.htm 
 
Skolverket (2009). Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan? En analys av sambandet mellan 
nationella prov och kursbetyg. Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ner från Skolverkets webbplats 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2286 (75 s.) 
 
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. 
Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ner från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 (77 s.) 
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Skolverket (2012). Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Stockholm: 
Skolverket. Finns att ladda ner från Skolverkets webbplats: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2841 (46 s.) 
 
Wiliam, D. (2013). Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.           
(Ca 100 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Totalt ca 700 sidor. 
 
 
Särskild litteratur för studenter med engelska som första undervisningsämne 
 
Celce-Murcia, M., Brinton, D.M. & Snow, M.A. (2014). Teaching English as a Second or Foreign 
Language. (4:e uppl.) Boston: National geographic learning. (Ca 40 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Diaz, P. (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg. Lund: Studentlitteratur. (Ca 50 sidor enligt 
lärares anvisningar.) 
 
García-Mayo, M.P. (2011). The relevance of attention to L2 form in communicative classroom 
contexts. In: ELIA: Estudios de lingüística inglesa aplicada 11, 11-45. (33 s.) 
 
Lundahl, B. (2012). Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling. (3., [rev.] uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. (Ca 90 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Ytterligare artiklar och material (ca 75 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar.  
 
Totalt ca 300 sidor. 
 
 
Särskild litteratur för studenter med moderna språk som första undervisningsämne 
 
Diaz, P. (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg. Lund: Studentlitteratur. (Ca 50 sidor enligt 
lärares anvisningar.) 
 
Little, D. & Perclová, R. (2000). The European language portfolio: a guide for teachers and teacher 
trainers. Finns att ladda ner från: http://www.coe.int/en/web/portfolio/elp-related-publications 
(89 s.) 
 
Tornberg, U. (2015). Språkdidaktik. (5. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning AB. (50 sidor enligt lärares 
anvisningar.) 
 
Ytterligare artiklar och material (ca 150 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar. 
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Totalt ca 250 sidor. 
 
 
Särskild litteratur för studenter med svenska som första undervisningsämne 
 
Borgström, E. & Ledin, P. (2014). Bedömarvariation. Balansen mellan teknisk och hermeneutisk 
rationalitet vid bedömning av skrivprov. I: Språk & stil NF 24, 2014. S. 133-165. (32 s.) 
 
Hoel, T.L. (2001). Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper. Lund: Studentlitteratur. (Ca 
130 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Korp, H. (2006). Lika chanser i gymnasiet?: en studie om betyg, nationella prov och social 
reproduktion. Avhandling. Lund: Lunds universitet. Finns att ladda ner från 
http://www.avhandlingar.se. (Ca 100 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Ytterligare artiklar (ca 30 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar. 
 
Totalt ca 300 sidor. 
 
 
Särskild litteratur för studenter med svenska som andraspråk som första undervisningsämne 
 
Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) (2013). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och 
samhälle. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (Ca 100 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Ytterligare artiklar och material (ca 190 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar. 
 
Totalt ca 300 sidor. 
 


