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Lalander, P. & Johansson, T. (2017). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund:
Studentlitteratur. pages: 319
Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.) (2017 eller senare). Lärande, skola, bildning:
grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. pages: c:a 225
Skolverket (2011). Gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. pages: c:a 70 sidor
Wahlström, N. (2015 eller senare). Läroplansteori och didaktik. Malmö: Gleerups. pages: 213
Module 2
Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015 eller senare). Akademiskt läsande och skrivande.
Lund: Studentlitteratur.
Skolverket (1992). Bildning och kunskap: Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande Skola
för bildning SOU 1992:94. Stockholm: Skolverket. pages: 9-53
Skolverket (2018). Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar. Stockholm:
Skolverket. pages: 83
Skolverket (2012). Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet.
Stockholm: Skolverket. pages: 147
Säljö, R. (2017). Den lärande människan: teoretiska traditioner. In Lundgren, U.P., Säljö, R.
& Liberg, C. (Ed.), Lärande, skola, bildning: en grundbok för lärare (pp. 203 - 264).
Stockholm: Natur & Kultur.
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Reference Literatur
Förenta nationerna (1989). Konvention om barnets rättigheter. pages: 24
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund Lärares yrkesetik. http://www.lararesyrkesetik.se/
Skolverket (2011, reviderad 2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet 2011. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-ochkursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-ochfritidshemmet
Skolverket Läroplan för gymnasieskolan.
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-igymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
Skolverket Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan.
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-igymnasieskolan
Skolverket Skollagen och förordningar. https://www.skolverket.se/regler-ochansvar/skollagen-och-forordningar
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