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Litteraturförslag för sökande till lämplighetsprov för 

lärare med utländsk lärarexamen 

• Erdis, M. (2011) Juridik för pedagoger Lund: Studentlitteratur (176 sid.) 

• Hedin, C. & Lahdenperä, P. (2000). Värdegrund och samhällsutveckling. Stockholm: 

HLS förlag. (58 sid.) 

• Karta över utbildningssystemet finns på www.skolverket.se (Förskola och skola) 

Styrdokument Skollag, skolförordning, läroplan för aktuell 

inriktning. 

• Skollagen SFS 2010:800 + övergångsbestämmelser.  

• Skolförordningen SFS 2011:185 + övergångsbestämmelser  

• Gymnasieförordningen SFS 2010:2039 + övergångsbestämmelser  

• Skolverket (2019) Läroplan för förskolan, Lpfö18. Reviderad 2019  

• Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, Lgr 11  

• Skolverket (2006) Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94  

• Skolverket (2011) Läroplan för särskolan, reviderad 2017 

Kan laddas ner från www.skolverket.se (Lagar och regler) 

• Yrkesetiska principer för lärare Yrkesetiska principer för lärare (2001). Finns på 

https://www.lararforbundet.se  

• Överenskommet. Fem internationella överenskommelser som ligger till grund för 

läroplanerna. (1999) Skolverket. (152 sid.)  

Kan laddas ner från https://www.skolverket.se/ 

Litteraturförslag gäller prövande med inriktning mot grundskolans 

lägre åldrar 

Grundläggande läs- och skrivinlärning (förslag – viktigast står först) 

• Fridolfsson, Inger (2008) Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur 

(284 sid.) 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
https://www.lararforbundet.se/artiklar/yrkesetiska-principer-for-larare
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/1999/overenskommet?id=149
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• Eriksen Hagtvet, Bente (2004) Språkstimulering: tal och skrift i förskoleåldern. 

Stockholm: Natur & Kultur (224 sid.) 

• Lindö, Rigmor (2002) Det gränslösa språkrummet. Om barns tal- och skriftspråk i ett 

didaktiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur (257 sid.) 

Grundläggande matematikinlärning 

Malmer, Gudrun (2002) Bra matematik för alla: nödvändig för elever med 

inlärningssvårigheter.2:a upplagan Lund: Studentlitteratur (240 sid.) 

Litteraturförslag gäller prövande med inriktning mot undervisning 
i moderna språk, grundskolans senare år och/eller 

gymnasieskolan (viktigast står först) 

• Tornberg, Ulrika (2005) Språkdidaktik. Malmö: Gleerups förlag. 3:e reviderade upplagan 

(184 sid.) 

• Ferm, Rolf & Malmberg, Per (red.) (2004) Språkboken: en antologi om 

språkundervisning och språkinlärning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (272 

sid.) Kan laddas ner från https://www.skolverket.se/publikationsserier 

• Brown, H. Dougas (2007) Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language 

Pedagogy. 3rd edition. White Plains, N.Y.: Pearson Education (569 sid) 

Litteraturförslag gäller prövande med inriktning mot undervisning 

i naturvetenskapliga ämnen, grundskolans senare år och/eller 

gymnasieskolan 

Arbetsmiljöverket. (2006) Kemikalier i skolan. (124 sid.) 

För prövande med inriktning mot undervisning i grundskolans 

senare år och/eller gymnasieskolan i andra ämnen än språk 

rekommenderas läsning av aktuell litteratur i ämnesdidaktik. 

 

 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2001/sprakboken



