
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Kurslitteratur
Modul 1

Chambers, Aidan (2014). Böcker inom och omkring oss. Stockholm: Gilla Böcker. sidor: 293
Läses i urval enligt lärarens anvisningar

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson (2013). Barn upptäcker skriftspråket. Stockholm:
Liber. sidor: 237

Fast, Carina (2008). Literacy: i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. sidor: 168

Jönsson, Karin (2007). Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns läsning i årskurs F-
3. Lunds universitet. sidor: 92–133 kap 5

Jönsson, Karin & Persson, A (2018). Datorplattor i tidiga skolår: Lärares lärande, barns
literacyutveckling. Lund : Studentlitteratur. sidor: 100

Liberg, Caroline, af Geijerstam, Åsa  & W. Folkeryd, Jenny (2010). Utforska, utmana,
utveckla!: Läs- och skrivprocessen i undervisningen. Lund: Studentlitteratur. sidor: 7–99

Magnusson, Helena   (2009). Barnboken: Jag du vi hej mamma pappa: en läsebok i
förändring. Barnboken. https://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/68/68

Schmidt, Catarina  (2016). Läsa, skriva och förstå texter. Lund: Studentlitteratur. sidor: sidor:
95-186

Skolverket, Lgr-11 (reviderad 2017). Kursplanen för svenska i grundskolan.
www.skolverket.se.

Trageton, Arne (2014). Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola. Liber. sidor:
326

Westlund, Barbro (2017). Aktiv läskraft: Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk -
årskurs 3. Natur & Kultur. läs enligt lärares anvisningar. Titeln återkommer i moment IV.

Westlund, Barbro (2017). Aktiv läskraft: Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk -

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=B%C3%B6cker+inom+och+omkring+oss
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Barn+uppt%C3%A4cker+skriftspr%C3%A5ket
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Literacy+i+familj%2C+f%C3%B6rskola+och+skola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Litteraturarbetets+m%C3%B6jligheter%3A+en+studie+av+barns+l%C3%A4sning+i+%C3%A5rskurs+F-3
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Litteraturarbetets+m%C3%B6jligheter%3A+en+studie+av+barns+l%C3%A4sning+i+%C3%A5rskurs+F-3
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Datorplattor+i+tidiga+skol%C3%A5r+L%C3%A4rares+l%C3%A4rande%2C+barns+literacyutveckling
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Datorplattor+i+tidiga+skol%C3%A5r+L%C3%A4rares+l%C3%A4rande%2C+barns+literacyutveckling
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Utforska%2C+utmana%2C+utveckla%21+L%C3%A4s-+och+skrivprocessen+i+undervisningen
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Utforska%2C+utmana%2C+utveckla%21+L%C3%A4s-+och+skrivprocessen+i+undervisningen
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=L%C3%A4sa%2C+skriva+och+f%C3%B6rst%C3%A5+texter
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Kursplanen+f%C3%B6r+svenska+i+grundskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+skriva+sig+till+l%C3%A4sning+IKT+i+f%C3%B6rskoleklass+och+skola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Aktiv+l%C3%A4skraft+Att+undervisa+i+l%C3%A4sstrategier+f%C3%B6r+f%C3%B6rst%C3%A5else+Fk+-+%C3%A5rskurs+3
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Aktiv+l%C3%A4skraft+Att+undervisa+i+l%C3%A4sstrategier+f%C3%B6r+f%C3%B6rst%C3%A5else+Fk+-+%C3%A5rskurs+3
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Aktiv+l%C3%A4skraft%3A+Att+undervisa+i+l%C3%A4sstrategier+f%C3%B6r+f%C3%B6rst%C3%A5else+Fk+-+%C3%A5rskurs+3.


Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

årskurs 3.. Stockholm: Natur & Kultur. sidor: läs enligt lärares anvisningar.

Jönsson, Karin (Red.) (2016). Bygga broar och öppna dörrar – Att läsa, skriva och samtala
om texter i förskola och skola. Stockholm: Liber. kap 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 8

Bjar, Louise  (Red.) (2006). Det hänger på språket!: Lärande och språkutveckling i
grundskolan. Lund: Studentlitteratur. sidor: 255 kap 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 och 11

Laursen, Pia Helle (Red.) (2015). Litteracitet och språklig mångfald. Lund: Studentlitteratur.
Valda delar enligt lärares anvisning.

Modul 2

Andersson, Maria & Druker, Elina (2017). Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur.
Studentlitteratur. sidor: 279 Urval enligt lärarens anvisningar

Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2015). Från fabel till manga 1: Litteraturhistoriska och
didaktiska perspektiv på barnlitteratur . Gleerups utbildning AB. sidor: 400 Urval enligt
lärarens anvisningar

Eriksson Barjas, Katarina (2012). Boksamtalets dilemman och möjligheter.. Stockholm: Liber.
sidor: 125

Kåreland, Lena (2015). Skönlitteratungar för barn och unga: Historik, genrer, termer och
analyser. Studentlitteratur. sidor: 248

Kåreland, Lena (Red.) (2015). Modig och stark - eller ligga lågt: Skönlitteratur och genus i
skola och förskola. Natur & Kultur. sidor: 487 Urval enligt lärarens anvisningar

Artiklar/övrigt mtrl enligt lärarens anvisningar

Ca 1000 sidor skönlitterära texter i enlighet med lärarens anvisningar

Modul 3

Brink, Lars (2006). Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens
textkärna. Gävle: Högskolan i Gävle . sidor:  s. 13–37. i: Lars Brink och Roy Nilsson Kanon
och tradition: Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och litteraturundervisning.
Lärarutbildningens skriftserie 2.

Gear, Adrienne (2016). Att skriva faktatexter : Medveten och explicit skrivundervisning.
Stickholm: Natur & Kultur. sidor: 250

Liberg, Caroline, Åsa af Geijerstam & Jenny W. Folkeryd  (2010). Utforska, utmana,
utveckla! Läs- och skrivprocessen i undervisningen. Lund: Studentlitteratur. sidor: 15 kap. 8

Torell, Örjan (2002). Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i
Sverige, Ryssland och Finland: (rapport från projektet Literary Competence as a Product of
School Culture). sidor: 74–123

Hultin, Eva & Westman, Maria (Red.) (2014). Att skriva sig till läsning: Erfarenheter och
analyser av det digitaliserade klassrummet. Malmö: Gleerups. sidor: 145

Modul 4

Axelsson, Monica (2008). Vardagsspråk och skolspråk i utveckling. I Jönsson, Karin,
Axelsson, Monica, m fl (Red.), Bygga broar och öppna dörrar: Att läsa, skriva och samtala
om texter i förskola och skola (s. 148 - 176). Stockholm: Liber AB.

Harrison, Christine och Howard, Sally (2012). Bedömning för lärande i årskurs F-5: Inne i
"the Primary Black Box". Stockholm: Stockholms universitets förlag. sidor: 54

Lundin, Katarina   (2017). Tala om språk: grammatik för lärarstuderande. Lund:

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Aktiv+l%C3%A4skraft%3A+Att+undervisa+i+l%C3%A4sstrategier+f%C3%B6r+f%C3%B6rst%C3%A5else+Fk+-+%C3%A5rskurs+3.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bygga+broar+och+%C3%B6ppna+d%C3%B6rrar+%E2%80%93+Att+l%C3%A4sa%2C+skriva+och+samtala+om+texter+i+f%C3%B6rskola+och+skola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bygga+broar+och+%C3%B6ppna+d%C3%B6rrar+%E2%80%93+Att+l%C3%A4sa%2C+skriva+och+samtala+om+texter+i+f%C3%B6rskola+och+skola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Det+h%C3%A4nger+p%C3%A5+spr%C3%A5ket%21+L%C3%A4rande+och+spr%C3%A5kutveckling+i+grundskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Det+h%C3%A4nger+p%C3%A5+spr%C3%A5ket%21+L%C3%A4rande+och+spr%C3%A5kutveckling+i+grundskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Litteracitet+och+spr%C3%A5klig+m%C3%A5ngfald
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=M%C3%A5ngkulturell+barn-+och+ungdomslitteratur
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fr%C3%A5n+fabel+till+manga+1+Litteraturhistoriska+och+didaktiska+perspektiv+p%C3%A5+barnlitteratur+
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fr%C3%A5n+fabel+till+manga+1+Litteraturhistoriska+och+didaktiska+perspektiv+p%C3%A5+barnlitteratur+
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Boksamtalets+dilemman+och+m%C3%B6jligheter.
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Sk%C3%B6nlitteratungar+f%C3%B6r+barn+och+unga+Historik%2C+genrer%2C+termer+och+analyser
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Sk%C3%B6nlitteratungar+f%C3%B6r+barn+och+unga+Historik%2C+genrer%2C+termer+och+analyser
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Modig+och+stark+-+eller+ligga+l%C3%A5gt+Sk%C3%B6nlitteratur+och+genus+i+skola+och+f%C3%B6rskola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Modig+och+stark+-+eller+ligga+l%C3%A5gt+Sk%C3%B6nlitteratur+och+genus+i+skola+och+f%C3%B6rskola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Kanon%2C+karakt%C3%A4rsfostran%2C+kulturarv%3F+Om+litteraturundervisningens+textk%C3%A4rna
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Kanon%2C+karakt%C3%A4rsfostran%2C+kulturarv%3F+Om+litteraturundervisningens+textk%C3%A4rna
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+skriva+faktatexter++Medveten+och+explicit+skrivundervisning
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Utforska%2C+utmana%2C+utveckla%21+L%C3%A4s-+och+skrivprocessen+i+undervisningen
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Utforska%2C+utmana%2C+utveckla%21+L%C3%A4s-+och+skrivprocessen+i+undervisningen
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Hur+g%C3%B6r+man+en+litteraturl%C3%A4sare%3F+Om+skolans+litteraturundervisning+i+Sverige%2C+Ryssland+och+Finland%3A+%28rapport+fr%C3%A5n+projektet+Literary+Competence+as+a+Product+of+School+Culture%29
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Hur+g%C3%B6r+man+en+litteraturl%C3%A4sare%3F+Om+skolans+litteraturundervisning+i+Sverige%2C+Ryssland+och+Finland%3A+%28rapport+fr%C3%A5n+projektet+Literary+Competence+as+a+Product+of+School+Culture%29
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Hur+g%C3%B6r+man+en+litteraturl%C3%A4sare%3F+Om+skolans+litteraturundervisning+i+Sverige%2C+Ryssland+och+Finland%3A+%28rapport+fr%C3%A5n+projektet+Literary+Competence+as+a+Product+of+School+Culture%29
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+skriva+sig+till+l%C3%A4sning+Erfarenheter+och+analyser+av+det+digitaliserade+klassrummet
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+skriva+sig+till+l%C3%A4sning+Erfarenheter+och+analyser+av+det+digitaliserade+klassrummet
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bygga+broar+och+%C3%B6ppna+d%C3%B6rrar+Att+l%C3%A4sa%2C+skriva+och+samtala+om+texter+i+f%C3%B6rskola+och+skola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bygga+broar+och+%C3%B6ppna+d%C3%B6rrar+Att+l%C3%A4sa%2C+skriva+och+samtala+om+texter+i+f%C3%B6rskola+och+skola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bed%C3%B6mning+f%C3%B6r+l%C3%A4rande+i+%C3%A5rskurs+F-5+Inne+i+%22the+Primary+Black+Box%22
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bed%C3%B6mning+f%C3%B6r+l%C3%A4rande+i+%C3%A5rskurs+F-5+Inne+i+%22the+Primary+Black+Box%22
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Tala+om+spr%C3%A5k+grammatik+f%C3%B6r+l%C3%A4rarstuderande


Sida 3 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Studentlitteratur. 3:e uppl.

Skolverket (2017). Bygga Svenska: Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling,
år 1-3. Stockholm: Skolverket. sidor: 94

Skolverket, (2018). Greppa flerspråkigheten  : - En resurs i lärande och undervisning.
Stockholm: Skolverket.

Wedin, Åsa (2009). Monologen som resurs för språkutveckling i klassrummet: - i förskola
och skola. I Juvonen, Päivi (Red.), Språk och lärande - Language and Learning: Rapport från
ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008 (s. 57 - 69). Vällingby: ASLA och
författarna.

Jönsson, Karin (Red.) (2016). Bygga broar och öppna dörrar – Att läsa, skriva och samtala
om texter i förskola och skola. Stockholm: Liber. sidor: 41 kap. 6

Bjar, Louise (Red.) (2006). Det hänger på språket! Lärande och språkutveckling i
grundskolan. Lund: Studentlitteratur. sidor: 30 kap. 3

Laursen, Pia Helle (Red.) (2015). Litteracitet och språklig mångfald. Lund: Studentlitteratur.
Urval enligt lärares anvisning

Wedin, Åsa (Red.) (2017). Språklig mångfald i klassrummet. Stockholm: Lärarförlaget. Valda
delar enligt lärares anvisning.

Referenslitteratur
Modul 1

Gear, Adrienne (2015). Att läsa faktatexter: undervisning i kritisk och reflekterande läsning.
Stockholm: Natur & Kultur. sidor: enigt anvisning

Gear, Adrienne (2016). Att skriva faktatexter: medveten och explicit skrivundervisning.
Stockholm: Natur & Kultur. sidor: Enligt anvisning

Keene and Zimmerman (1997/2011). Tankens mosaik   : Om mötet mellan text och läsare..
Göteborg: Daidalos. s. 9 - 228

Pettersson, Karin (2017 rev. 2018). Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3:
Cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT. Lund: Studentlitteratur. sidor: 225 Dessutom
Arbetsmaterial till ovanstående titel

Modul 2

Chaimbers, Aidan (2011). Böcker inom och omkring oss. Huddinge: X Publishing.

Skolverket (2017). Lgr-11. Kursplanen för svenska i grundskolan. www.skolverket.se

Modul 4

Bolander, Maria  (2012). Funktionell svensk grammatik: Övningsbok. Stockholm:  Liber. 3.
uppl.

Bolander, Maria  (2012). Funktionell svensk grammatik.. Stockholm: Liber. 3. uppl.

Rehnqvist, Gunilla & Svensson, Gudrun (2011). Lära om språk: Språkvetenskaplig
introduktion - grundläggande termer och begrepp. Malmö: Gleerups. sidor: 206

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bygga+Svenska+Bed%C3%B6mningsst%C3%B6d+f%C3%B6r+nyanl%C3%A4nda+elevers+spr%C3%A5kutveckling%2C+%C3%A5r+1-3
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bygga+Svenska+Bed%C3%B6mningsst%C3%B6d+f%C3%B6r+nyanl%C3%A4nda+elevers+spr%C3%A5kutveckling%2C+%C3%A5r+1-3
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Greppa+flerspr%C3%A5kigheten+++-+En+resurs+i+l%C3%A4rande+och+undervisning
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Spr%C3%A5k+och+l%C3%A4rande+-+Language+and+Learning+Rapport+fr%C3%A5n+ASLA%3As+h%C3%B6stsymposium%2C+Stockholm%2C+7-8+november+2008
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Spr%C3%A5k+och+l%C3%A4rande+-+Language+and+Learning+Rapport+fr%C3%A5n+ASLA%3As+h%C3%B6stsymposium%2C+Stockholm%2C+7-8+november+2008
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bygga+broar+och+%C3%B6ppna+d%C3%B6rrar+%E2%80%93+Att+l%C3%A4sa%2C+skriva+och+samtala+om+texter+i+f%C3%B6rskola+och+skola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bygga+broar+och+%C3%B6ppna+d%C3%B6rrar+%E2%80%93+Att+l%C3%A4sa%2C+skriva+och+samtala+om+texter+i+f%C3%B6rskola+och+skola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Det+h%C3%A4nger+p%C3%A5+spr%C3%A5ket%21+L%C3%A4rande+och+spr%C3%A5kutveckling+i+grundskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Det+h%C3%A4nger+p%C3%A5+spr%C3%A5ket%21+L%C3%A4rande+och+spr%C3%A5kutveckling+i+grundskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Litteracitet+och+spr%C3%A5klig+m%C3%A5ngfald
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Spr%C3%A5klig+m%C3%A5ngfald+i+klassrummet
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+l%C3%A4sa+faktatexter+undervisning+i+kritisk+och+reflekterande+l%C3%A4sning
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+skriva+faktatexter+medveten+och+explicit+skrivundervisning
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Spr%C3%A5k-+och+kunskapsutvecklande+undervisning+F-3+Cirkelmodellen%2C+genrepedagogik%2C+ASL+och+IKT
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Spr%C3%A5k-+och+kunskapsutvecklande+undervisning+F-3+Cirkelmodellen%2C+genrepedagogik%2C+ASL+och+IKT
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=B%C3%B6cker+inom+och+omkring+oss
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Lgr-11.+Kursplanen+f%C3%B6r+svenska+i+grundskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Funktionell+svensk+grammatik+%C3%96vningsbok
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Funktionell+svensk+grammatik.
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