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Kurslitteratur 
 

USU1SK - Skolan i samhället, ett och två språk - Kompletterande 
pedagogisk utbildning (KPU), 22,5 hp 

 
 

Kursen Skolan i samhället omfattar fyra delkurser och ges i samarbete mellan flera institutioner. 
Delkurserna orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor 
för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag. Delkurs 4 ges av Institutionen 
för språkdidaktik och inom den delkursen finns två studentgrupper. Denna kurslitteraturlista är för 
de studenter som läser med en språkinriktning som tvåämneslärare. 
 
 
Delkurs 1 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A, 7,5 hp 
Delkursen ges av Institutionen för språkdidaktik. 
 
Gemensam litteratur för samtliga studenter  
 
Gibbons, P. (2013). Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. (2., uppdaterade uppl.) Uppsala: 
Hallgren & Fallgren. (Cirka 85 sidor enligt lärarens anvisningar.) 
 
Hajer, M. (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning - ett andraspråksperspektiv i alla ämnen. 
I: Hajer, M. & Olofsson, M. (2004). Symposium 2003: arena andraspråk. Stockholm: HLS förlag.  
S. 44-60. Finns att ladda ned från: http://www.andrasprak.su.se/litteratur. (16 s.) 
 
Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (red.) (2013). Pedagogisk bedömning: att dokumentera, 
bedöma och utveckla kunskap. (3. uppl.) Stockholm: Liber. (Ca 33 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Molloy, G. (2007). Skolämnet svenska: en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 
Tillhandahålls i kompendium. S. 25-36. (11 s.)  
 
Palmér, A. (2010). Muntligt i klassrummet: om tal, samtal och bedömning. Lund: Studentlitteratur. 
(Ca 50 sidor enligt lärarens anvisningar.)  
 
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 (Ca 10 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011. Stockholm: Skolverket. (SKOLFS 2011:144). Finns att ladda ner från Skolverkets webbplats 
www.skolverket.se (12 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 

http://www.andrasprak.su.se/litteratur
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2660
http://www.skolverket.se/
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Skolverket (2012). Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (2. uppl.) 
Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ner från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2573. (Ca 125 sidor enligt lärares anvisningar) 
 
Skolverket (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016. 
(3., kompletterade uppl.) Stockholm: Skolverket. . Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (Ca 20 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Wahlström, N. (2015). Läroplansteori och didaktik. Stockholm: Gleerups. (Ca 150 sidor enligt lärares 
anvisningar.) 
 
Totalt ca 500 sidor. 
 
 
Särskild litteratur för studenter med engelska 
 
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 200 sidor läses enligt lärares 
anvisningar.)  
 
Diaz, P. (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg. Lund: Studentlitteratur. (Ca 50 sidor enligt 
lärares anvisningar.) 
 
Lundahl, B. (2012). Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling. (3., [rev.] uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. (200 sidor läses enligt lärares anvisningar.)  
 
Ytterligare artiklar och material (ca 40 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar.  
 
Totalt ca 500 sidor. 
 
 
Särskild litteratur för studenter med moderna språk (franska, italienska, spanska, tyska) 
 
Diaz, P. (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg. Lund: Studentlitteratur. (Ca 50 sidor enligt 
lärares anvisningar.) 
 
Tornberg, U. (2015). Språkdidaktik. (5. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning AB. (200 sidor enligt lärares 
anvisningar.)  
 
Tornberg, U., Malmqvist, A. & Valfridsson, I. (red.) (2009). Språkdidaktiska perspektiv: om 
undervisning och lärande i främmande språk. Stockholm: Liber. (192 s.)  
 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2573
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
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Ytterligare artiklar och material (ca 50 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar. 
 
Totalt ca 450 sidor. 
 
 
Särskild litteratur för studenter med svenska 
 
Berge, A. & Blomqvist, P. (2012). Skrivundervisning: – i samspel med litterära texter. Stockholm: Liber. 
Del I, II och III (Ca 180 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Blåsjö, M. (2010). Skrivteori och skrivforskning: en forskningsöversikt. (2. utökade uppl.) Stockholm: 
Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. (Ca 15 sidor enligt lärarens anvisningar.)  
 
Brodow, B., Nilsson, N. & Ullström, S. (2000). Retoriken kring grammatiken: didaktiska perspektiv på 
skolgrammatik. Lund: Studentlitteratur. (Ca 17 sidor enligt lärarens anvisningar.)  
 
Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära. Lund: 
Studentlitteratur. (Ca 80 sidor enligt lärarens anvisningar.)  
 
Hoel, T.L. (2001). Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper. Lund: Studentlitteratur. 
(Ca 50 sidor enligt lärarens anvisningar.)  
 
Hultin, E. (2009). Det ovanliga i vanliga klassrumssamtal: I: Bergman, L. (2009). Makt, mening, 
motstånd: [litteraturundervisningens dilemman och möjligheter]. Stockholm: Liber. (Ca 25 s.) 
 
Molloy, G. (2003). Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur. (Ca 20 sidor enligt 
lärarens anvisningar.)  
 
Molloy, G. (2011). Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Lund: Studentlitteratur. (Ca 50 sidor enligt 
lärarens anvisningar.)   
 
Ytterligare artiklar och material (ca 30 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar. 
 
Totalt ca 450 sidor. 
 
 
Särskild litteratur för studenter med svenska som andraspråk 
 
Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) (2013). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och 
samhälle. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (150 sidor enligt lärares anvisningar.)  
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Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter. Stockholm: Natur & 
Kultur. (Ca 100 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Skolverket (2017). Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling. 
Stockholm: Skolverket. (Ca 20 sidor.) Material finns att tillgå på Skolverkets webbplats:  
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/nyan-elevers-sprakutveckling 
 
Ytterligare artiklar och material (ca 180 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar. 
 
Totalt ca 450 sidor. 
 
 
Delkurs 2 Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp 
Delkursen ges av Institutionen för pedagogik och didaktik. 
På följande webbsida finns kursdokument publicerade för delkursen: 
http://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/frist%C3%A5ende-
kurser/pedagogik/skolan-i-samh%C3%A4llet-utbildningens-historia-och-skolans-plats-i-
samh%C3%A4llet-5-hp-kpu-%C3%A4mnesl%C3%A4rare-ma-nv-1.336841 
 
 
Delkurs 3 Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp 
Delkurs 3 ges av Juridiska institutionen. 
På följande webbsida finns kursdokument publicerade för delkursen: 
https://fastreg.juridicum.su.se/kursweb/Description.aspx?MomentID=2507 
 
 
Delkurs 4 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B, 7,5 hp 
Delkursen ges av Institutionen för språkdidaktik. Delkursen läses av två olika studentgrupper. 
Denna kurslitteratur är för de studenter som läser med språkinriktning som tvåämneslärare. 
 

 Gemensam litteratur för samtliga studenter som läser med språkinriktning som tvåämneslärare 
 
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.) 
 

https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/nyan-elevers-sprakutveckling
http://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/frist%C3%A5ende-kurser/pedagogik/skolan-i-samh%C3%A4llet-utbildningens-historia-och-skolans-plats-i-samh%C3%A4llet-5-hp-kpu-%C3%A4mnesl%C3%A4rare-ma-nv-1.336841
http://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/frist%C3%A5ende-kurser/pedagogik/skolan-i-samh%C3%A4llet-utbildningens-historia-och-skolans-plats-i-samh%C3%A4llet-5-hp-kpu-%C3%A4mnesl%C3%A4rare-ma-nv-1.336841
http://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/frist%C3%A5ende-kurser/pedagogik/skolan-i-samh%C3%A4llet-utbildningens-historia-och-skolans-plats-i-samh%C3%A4llet-5-hp-kpu-%C3%A4mnesl%C3%A4rare-ma-nv-1.336841
https://fastreg.juridicum.su.se/kursweb/Description.aspx?MomentID=2507
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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.) 
 
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.) 
 
Totalt ca 500 sidor. 
 
 
Särskild litteratur för studenter med engelska som andra 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 170 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Diaz, P. (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg. Lund: Studentlitteratur. (Ca 50 sidor enligt 
lärares anvisningar.) 
 
Lundahl, B. (2012). Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling. (3., [rev.] uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. (Ca 200 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Ytterligare artiklar och material (ca 70 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar.  
 
Totalt ca 500 sidor. 
 
 

http://www.oecd.org/edu/ceri/centreforeducationalresearchandinnovationceri-whatworks.htm
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2286
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2660
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2841
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Särskild litteratur för studenter med moderna språk som andra undervisningsämne 
 
Diaz, P. (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg. Lund: Studentlitteratur. (Ca 50 sidor enligt 
lärares anvisningar.) 
 
Tornberg, U. (2015). Språkdidaktik. (5. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning AB. (200 sidor enligt lärares 
anvisningar.) 
 
Tornberg, U., Malmqvist, A. & Valfridsson, I. (red.) (2009). Språkdidaktiska perspektiv: om 
undervisning och lärande i främmande språk. Stockholm: Liber. (192 s.) 
 
Ytterligare artiklar och material (ca 150 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar. 
 
Totalt ca 500 sidor. 
 
 
Särskild litteratur för studenter med svenska som andra undervisningsämne 
 
Berge, A. & Blomqvist, P. (2012). Skrivundervisning: – i samspel med litterära texter. Stockholm: Liber. 
Del I, II och III (Ca 180 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Blåsjö, M. (2010). Skrivteori och skrivforskning: en forskningsöversikt. (2. utökade uppl.) Stockholm: 
Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. (Ca 15 sidor enligt lärarens anvisningar.)  
 
Brodow, B., Nilsson, N. & Ullström, S. (2000). Retoriken kring grammatiken: didaktiska perspektiv på 
skolgrammatik. Lund: Studentlitteratur. (Ca 17 sidor enligt lärarens anvisningar.)  
 
Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära. Lund: 
Studentlitteratur. (Ca 80 sidor enligt lärarens anvisningar.) 
 
Hoel, T.L. (2001). Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper. Lund: Studentlitteratur.         
(Ca 50 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Hultin, E. (2009). Det ovanliga i vanliga klassrumssamtal: I: Bergman, L. (2009). Makt, mening, 
motstånd [litteraturundervisningens dilemman och möjligheter]. Stockholm: Liber. (Ca 25 s.) 
 
Molloy, G. (2003). Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur. (Ca 20 sidor enligt 
lärarens anvisningar.)  
 
Molloy, G. (2011). Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. Lund: Studentlitteratur. (Ca 50 sidor enligt 
lärarens anvisningar.)  
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Ytterligare artiklar och material (ca 30 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar. 
 
Totalt ca 500 sidor. 
 
 
Särskild litteratur för studenter med svenska som andraspråk som andra undervisningsämne 
 
Gibbons, P. (2013). Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. (2., uppdaterade uppl.) Uppsala: 
Hallgren & Fallgren. (Ca 80 sidor enligt lärarens anvisningar.) 
 
Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) (2013). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och 
samhälle. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (Ca 200 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter. Stockholm: Natur & 
Kultur. (Ca 100 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Skolverket (2017). Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling. 
Stockholm: Skolverkkaet. (Ca 20 sidor.) Material finns att tillgå på Skolverkets webbplats:  
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/nyan-elevers-sprakutveckling 
 
Ytterligare artiklar och material (ca 50 sidor) tillkommer enligt lärarens anvisningar. 
 
Totalt ca 450 sidor. 

https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/nyan-elevers-sprakutveckling

