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Kurslitteratur 
 

Delkurs 5: Ämnesdidaktik, 7,5 hp  
inom kursen UCG34K - Skolan i samhället, 22,5 hp 
 
 

Kursen Skolan i samhället omfattar fem delkurser och ges i samarbete mellan flera institutioner. 
Institutionen för pedagogik och didaktik har det övergripande kursansvaret. Delkurs 5 ges av 
Institutionen för språkdidaktik. Denna kurslitteraturlista gäller enbart för delkurs 5. 
 
 
Engelska 
 
Bell, J. (2012). Teaching mixed level classes. I Richards, J.C. & Burns, A. (red.), The Cambridge guide to 
pedagogy and practice in second language teaching, s. 86–94. New York: Cambridge University Press. 
(8 s.) 
 
Celce-Murcia, M., Brinton D. M. & Snow, M. A. (red.) (2014). Teaching English as a Second or Foreign 
Language. (4. uppl.) Boston: Heinle Cengage Learning. (ca 100 s.)  
Följande kapitel:  
- 11 Ediger, A. M. Teaching second/foreign language literacy to school-age learners. 
- 23 Purgason, K. B. Lesson planning in second/foreign language teaching. 
 -24 Byrd, P. & Schuemann, C. English as a second/foreign langauge textbooks: How to choose them – 
How to use them. 
- 33 Dörnyei, Z. Motivation in second language learning. 
- 34 Purpura, J. E. Language learner strategies and styles. 
- 36 Eyring, J. L. Adult learners in English as a second/foreign language settings. 
- 39 Murphy, J. M. Reflective teaching: Principles and practices. 
 
Council of Europe (2018). Common European Framework of Reference for Languages. Companion 
Volume with New Descriptors. Strasbourg: Language Policy Unit. Strasbourg: Education Department. 
Finns att ladda ned från: https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-
2018/1680787989 (50 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Díaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 2 
och 3. Övriga kapitel används som referenslitteratur. (27 s.) 
 
Gibbons, P. (2018). Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. Lund: Studentlitteratur. (ca 100 
sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned 
från Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2666 (133 s.) 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2666%20
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Lundahl, B. (2019). Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling. (Fjärde upplagan.) 
Lund: Studentlitteratur. (ca 80 s.)  
Följande kapitel:  
- 1 Skola och språkundervisning: några utgångspunkter. 
- 4 Kommunikation och kommunikativ förmåga. 
- 6 Språkundervisning. 
- 7 Frågor och uppgifter. 
 
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. 
Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 (20 sidor enligt lärares anvisningar.)  
 
Skolverket (2017). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011. Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 (Valda delar om ca 30 sidor.) 
 
Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 
Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 (Valda delar om ca 30 sidor.) 
 
Skolverket (2018). Kurs- och ämnesplaner i engelska för grund- och gymnasieskolan. Finns att ladda 
ned från Skolverkets webbplats: http://www.skolverket.se/  
 
Skolverket (2018). Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning. Finns att ladda ned från 
Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2018/allmanna-
rad-om-betyg-och-betygssattning/ (54 s.) 
 
Wiliam, D. (2019). Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. (Andra upplagan). Lund: 
Studentlitteratur. (261 s.) 
 
Texter om max 100 sidor och videor enligt lärares anvisningar kan tillkomma.  
 
(Totalt ca 1 000 sidor.) 
 
 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2660
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705%20
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813%20
http://www.skolverket.se/
https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2018/allmanna-rad-om-betyg-och-betygssattning
https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2018/allmanna-rad-om-betyg-och-betygssattning
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Spanska 
 
Bell, J. (2012). Teaching mixed level classes. I Richards, J.C. & Burns, A. (red.), The Cambridge guide to 
pedagogy and practice in second language teaching, s. 86–94. New York: Cambridge University Press. 
(8 s.) 
 
Celce-Murcia, M., Brinton D. M., Snow, M. A. red. (2014). Teaching English as a Second or Foreign 
Language. 4 uppl. Boston: Heinle Cengage Learning. (Valda delar om cirka 130 sidor.)  
Följande kapitel: 
- Goh, C. (2014). Second language listening comprehension: Process and pedagogy. 
- Lanzaraton, A. (2014). Second language speaking.  
- Bohlke, D. (2014). Fluency-oriented second language teaching.  
- Ediger, A. (2014). Teaching second/foreign language literacy to school-age learners. 
- Weigl, S. (2014). Considerations for teaching second language writing.  
- Frodesen, J. (2014). Grammar in second language writing.   
- Katz, A. (2014). Assessment in second language classrooms. 
- Brinton, D. (2014). Tools and techniques of effective second/foreign language teaching. 
 
Díaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 2 
och 3. Övriga kapitel används som referenslitteratur. (27 s.) 
 
Figueras, N. & Puig, F. (2013). Pautas para la evaluación del español como lengua extranjera. Madrid: 
Ediumen. (92 s.) 
Följande kapitel: 
- Figueras & Puig (2013). La evaluación en el aula. Necesidad y utilidad.  
- Figueras & Puig (2013). Evaluar la comprensión. 
- Figueras & Puig (2013). Evaluar la expresión y la interacción. 
 
Gibbons, P. (2018). Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. Lund: Studentlitteratur. (ca 100 
sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Lundahl, B. (2012). Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling. (3., [rev.] uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. (Valda delar om ca 184 sidor.)  
Följande kapitel: 
- Lundahl (2012). Kommunikation och kommunikativ förmåga. 
- Lundahl (2012). Bilder och film.  
- Lundahl (2012). Läsa och föstå texter.  
- Lundahl (2012). Skriva.  
 
Nunan, D. (2011). La evaluación de la enseñanza de la lengua basada en tareas. En D. Nunan, la 
enseñanza de la lengua basada en tareas. (pp 146-173). Cambridge: CUP/ Edinumen. Colección 
Cambridge de didáctica de la lengua. (27 s.)   
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Sánchez, S. (2014). Los efectos de las estrategias de retroalimenación oral en la adquisición de 
segundas lenguas. Colindancias 5, 383-311. (28 s.) 
 
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. 
Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 (77 s.)  
 
Skolverket (2017). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011. Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 (ca 30 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 
Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 (ca 30 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Skolverket (2018). Kurs- och ämnesplaner i moderna språk för grund- och gymnasieskolan. Finns att 
ladda ned från Skolverkets webbplats: http://www.skolverket.se/ 
 
Wiliam, D. (2019). Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. (Andra upplagan). Lund: 
Studentlitteratur. (261 s.) 
 
(Totalt ca 1 000 sidor.)  
 
 
Svenska 
 
Bell, J. (2012). Teaching mixed level classes. I Richards, J.C. & Burns, A. (red.), The Cambridge guide to 
pedagogy and practice in second language teaching, s. 86–94. New York: Cambridge University Press. 
(8 s.) 
 
Bommarco, B. & Parmenius Swärd, S. (2018). Läsning, skrivande, samtal: textarbete i svenska på 
gymnasiet. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (232 s.)  
 
Díaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 2 
och 3. Övriga kapitel används som referenslitteratur. (27 s.) 
 
Hultin, Eva (2006). Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning: en ämnesdidaktisk studie. 
Örebro: Örebro studies in education, 16. (ca 75 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned 
från Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2666 (133 s.)  

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2660
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
http://www.skolverket.se/
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2666
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Nordmark, M. (2014). Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning. En ämnesdidaktisk 
studie av skrivprocessen. Diss. Örebro: Örebro Universitet. Finns att ladda ner från: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-33223 (Valda delar om ca 100 sidor.) 
 
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och 
möjligheter.Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 (77 s.)  
 
Skolverket (2017). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011. Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 (Valda delar om ca 30 sidor.) 
 
Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 
Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 (Valda delar om ca 30 sidor.) 
 

Skolverket (2018). Kurs- och ämnesplaner i moderna språk för grund- och gymnasieskolan. Finns att 
ladda ned från Skolverkets webbplats: http://www.skolverket.se/ 
 

Wiliam, D. (2019). Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. (Andra upplagan). Lund: 
Studentlitteratur. (261 s.) 
 
Ytterligare texter om max 50 sidor enligt lärares anvisningar tillkommer. 
 
(Totalt ca 1 000 sidor.)  
 
 
Svenska som andraspråk och SFI 
 
Bell, J. (2012). Teaching mixed level classes. I Richards, J.C. & Burns, A. (red.), The Cambridge guide to 
pedagogy and practice in second language teaching, s. 86–94. New York: Cambridge University Press. 
(8 s.) 
 
Díaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 2 
och 3. Övriga kapitel används som referenslitteratur. (27 s.) 
 
Gibbons, P. (2018). Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. Lund: Studentlitteratur. (264 s.) 
 
Hajer, M. (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning – ett andraspråksperspektiv i alla ämnen. I: 
Olofsson, M. (red.). Symposium 2003: Arena andraspråk. Stockholm: HLS förlag. S. 44–60. Finns att 
ladda ned från: http://www.andrasprak.su.se/publikationer (16 s.) 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-33223
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2660
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
http://www.skolverket.se/
http://www.andrasprak.su.se/publikationer


 

 

Fastställd 
2019-09-10 

Reviderad 
2020-06-22 

 
  6 (6) 

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

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

 

 
Hultin, E. (2006). Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning: en ämnesdidaktisk studie. 
(Akademisk avhandling). Finns att ladda ned från: http://oru.diva-
portal.org/smash/get/diva2:137146/FULLTEXT01.pdf (ca 75 sidor enligt lärares anvisningar.) 
 
Loewen, S. (2020). Introduction to instructed second language acquisition. New York: Routledge. 
Finns tillgänglig som e-bok på Universitetsbiblioteket. (ca 40 sidor enligt lärares anvisningar.). 
 
Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter. 
Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660 (77 s.) 
 
Skolverket (2017). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011. Stockholm: Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 (Valda delar om ca 30 sidor.) 
 
Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 
Skolverket. Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 (Valda delar om ca 30 sidor.) 
 
Thorén, B. (2008). Inte utan konsonantlängd. Svenskans uttal i et andraspråksperspektiv. Svenskans 
beskrivning, 30: 338-346. Finns att ladda ned från: http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:319807/FULLTEXT01.pdf (8 s.) 
 
Thorén, B. (2011). Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk. Svenskans 
beskrivning, 32: 296-304. Finns att ladda ned från: http://kau.diva-
portal.org/smash/get/diva2:668625/FULLTEXT01.pdf (8s.) 
 
Wiliam, D. (2019). Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. (Andra upplagan). Lund: 
Studentlitteratur. (261 s.) 
 
Zetterholm, E. & Tronnier, M. (2017). Perspektiv på svenskt uttal: fonologi, brytning och didaktik. 
Lund: Studentlitteratur. (ca 100 sidor enlig lärares anvisningar.) 
 
(Totalt cirka 1 000 sidor.) 

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:137146/FULLTEXT01.pdf
http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:137146/FULLTEXT01.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705%20
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813%20
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:319807/FULLTEXT01.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:319807/FULLTEXT01.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:668625/FULLTEXT01.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:668625/FULLTEXT01.pdf

