
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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Stockholm: Natur & Kultur. sidor: s. 11 - 209

Jönsson, Karin  (Red.) (2016). Bygga broar och öppna dörrar: Att läsa, skriva och samtala
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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. 

Kapitel enligt lärarens anvisning

Modul 2

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

Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2015). Från fabler till manga 1: Litteraturhistoriska och
didaktiska perspektiv på barnlitteratur . Lund: Gleerups utbildning AB. sidor: 400 Urval
enligt lärarens anvisningar
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Liber. sidor: s. 127

Kåreland, Lena (2015 (2013)). Barnboken i samhället. Studentlitteratur. sidor: 192
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Ehriander, Helene och Nilson, Maria (Red.) (2012). Ett trollspö på katedern: Att arbeta med
fantasy i skolan. BJT Förlag. Urval enligt lärarens anvisningar

Artiklar/övrigt mtrl enligt lärarens anvisningar

Ca 1000 sidor skönlitterära texter i enlighet med lärarens anvisningar.

Modul 3
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Modul 4
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276

Liberg, Caroline Elevers läs- och skrivutveckling : mellanåren. 1 - 25. Finns som fulltext på
Skolverket.se

Lundahl Christian (2016). Bedömning av och i skolan. Lund: Studentlitteratur . sidor: s. 135 -
259, 291 - 354

Lundin, Katarina  (2017). Tala om språk: : grammatik för lärarstuderande.. Lund:
Studentlitteratur. 3:e uppl.

Skolverket (2018). Greppa flerspråkigheten: – en resurs i lärande och undervisning.
Stockholm: Skolverket.

Jönsson, Karin (Red.) (2016).  Bygga broar och öppna dörrar: Att läsa, skriva och samtala
om texter i förskola och skola.. Stockholm: Liber. sidor: 20 kapitel 6 M Axelsson

Bjar, L (Red.) (2006). Det hänger på språket. Lund: Studentlitteratur. sidor: 27 Kapitel 13 Att
analysera elevtexter av L Bjar

Wedin, Åsa & Christina Hedman (Red.) (2013). Flerspråkighet, litteracitet och
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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. 

Kapitel enligt lärares anvisning.

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

Referenslitteratur
Modul 1

Fletcher, Ralph (2009). Den unga författarens verktygslåda. Götebrog: Diadalos. sidor: 141

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

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

Modul 2

Chambers, Aidan (2011). Böcker inom och omkring oss. Huddinge: X Publishing. Urval
enligt lärarens anvisningar. Läses även i moment 1

Skolverket (2017). Kursplanen för svenska i grundskolan Lgr-11 (rev. 2017).
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 Valda delar
enligt lärares instruktioner.
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