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Kurslitteratur 
 

US160G - Undervisning och utveckling för förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3, 22,5 hp 
 
 

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjunde termin. Del 1 ges av Institutionen för språkdidaktik 
som också är kursansvarig institution. Del 2 ges av Institutionen för matematikämnets och de 
naturvetenskapliga ämnenas didaktik, med medverkan från Institutionen för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Del 3 ges av Filosofiska institutionen i samarbete med 
Institutionen för språkdidaktik, Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga 
ämnenas didaktik samt Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik. Del 4 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik. 
 
 
Del 1: Läroplansteori, ämnesdidaktik och bedömning, fokus på språk, 7,5 hp 
Delen ges av Institutionen för språkdidaktik. 
 
Bergöö, K. & Jönsson, K. (2012). Glädjen i att förstå: språk- och textarbete med barn. Lund: 
Studentlitteratur. (150 s.)  
 
Blomqvist, P. (2018). Samtal om skrivbedömning: lärares normer, beslut och samstämmighet. 
Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet. S. 21–30. Finns att ladda ned från: 
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1197840 (10 s.) 
 
Blomqvist, P., Lindberg, V. & Skar, G. B. (2016). Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla 
sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal. I: Acta 
Didactica Norge, Vol. 10, S. 1–22. Finns att ladda ned från: http://su.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:929503 (22 s.) 
 
Ivanič, R. (2004). Discourses of writing and learning to write. Language and Education. 18 (3). 220–
245. (25 s.) 
 
Jacquet, E. & Danielsson, M. (2018). Uppdrag literacy – med klassrummet som arena. Stockholm: 
Liber. (20 s.) 
 
Jönsson, A. (2017). Lärande bedömning. (4 uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. (206 s.) 
 
Lindberg V., Eriksson I. & Petterssson A. (red.) (2019). Formativ bedömning: utmaningar för 
undervisningen. Stockholm: Natur & Kultur. (ca 200 s.) 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1197840
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:929503
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:929503
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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/Förskoleklass/002-Lasa-o-
skriva/del_03/ (9 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/publikationerx?id=2474 (40 sidor läses enligt lärares anvisningar.)  
 
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.)  
 
Slemmen Wille, T. (2013). Bedömning för lärande i klassrummet. Malmö: Gleerups. (183 s.)  
 
Wahlström, N. (2016). Läroplansteori och didaktik. (2:a uppl.) Malmö: Gleerups. (100 s.) 
 
Ytterligare artiklar om ca 100 sidor kan tillkomma. 
 
(Totalt ca 1 080 sidor.) 
 
 
Del 2: Läroplansteori, ämnesdidaktik och bedömning, fokus på matematik, 7,5 hp 
Delen ges av Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, med 
medverkan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. 
På följande webbsida finns kursdokument publicerade för delkursen: 
www.mnd.su.se  
 
 
Del 3: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 hp 
Delen ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Institutionen för språkdidaktik, Institutionen 
för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik samt Institutionen för de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. 
 
Filosofiska institutionen: 
 
Johansson, Lars-Göran (2018). Introduktion till vetenskapsteorin. Fjärde upplagan. Stockholm: 
Bokförlaget Thales. 
 
Vetenskap och beprövad erfarenhet – skola (2017). Lund: Lunds universitet. 
https://www.vbe.lu.se/sites/vbe.lu.se.en/files/vbe_skola_for_webb.pdf (besökt 2020-04-23) 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Förskoleklass/002-Lasa-o-skriva/del_03/
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Förskoleklass/002-Lasa-o-skriva/del_03/
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2474
https://www.skolverket.se/
http://www.mnd.su.se/
https://www.vbe.lu.se/sites/vbe.lu.se.en/files/vbe_skola_for_webb.pdf


 

 

Fastställd 
2020-06-09 

 

 
  3 (4) 

 
Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vx) 

106 91 Stockholm Frescati, Södra husen, Hus E www.isd.su.se 
  

 

 
Ytterligare texter om ca 80 s. tillkommer. 
 
 
De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: 
 
Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2. [rev.] uppl. Stockholm: 
Liber. (ca 100 s.) 
 
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. (15 s.) 
 
Dessutom tillkommer ämnesdidaktiska vetenskapliga studier (ca 80 s.). 
 
(Totalt ca 200 s.) 
 
 
Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik:  
 
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. (15 s.) 
 
Bryman, A. (2016). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. (ca 100 s.) 
 
Dessutom tillkommer ämnesdidaktiska vetenskapliga studier (ca 80 s.). 
 
(Totalt ca 200 s.) 
 
 
Språkdidaktik: 
 
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. (15 s.) 
 
Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. (ca 100 s.) 
 
Dessutom tillkommer ämnesdidaktiska vetenskapliga studier (ca 80 s.). 
 
(Totalt ca 200 s.) 
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Del 4: Utveckling av undervisning, 2,5 hp 
Delen ges av Institutionen för pedagogik och didaktik. 
På följande webbsida finns kursdokument publicerade för delkursen: 
www.edu.su.se  

http://www.edu.su.se/

