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Delkurs 1. Didaktisk fördjupning, 7,5 hp 

Obligatorisk kurslitteratur 

Axelsson, M. (2013) ”Flerspråkighet och lärande.” I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) 
Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
(35 s.) ISBN 978-91-44-07065-0 

Axelsson, M. & Magnusson, U. (2012) ”Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling 
under skolåren.” I: Hyltenstam, K., Axelsson, M. & Lindberg, I. (red.) Flerspråkighet: en 
forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012. s. 247–353 (106 s.) 
ISBN 978-91-7307-210-6 

Bunar, N. (2010) Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den 
svenska skolan. Stockholm: vetenskapsrådet. Vetenskapsrådets rapportserie 6:2010. Läses 
enligt lärarens anvisningar. (ca 50 s.) ISBN 978-91-7307-171-0 

Carlson, M., (2013) ”Sfi och sfi-läromedel i tid och rum – föreställningar, politik och tidsanda.” I: 
Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning 
och samhälle. Lund: Studentlitteratur. (40 s.) ISBN 978-91-44-07065-0 

Gibbons, Pauline (2013) Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. 2. uppl. Uppsala: 
Hallgren och Fallgren. ISBN: 9789173828680. Läses enligt lärarens anvisningar.             
(ca 150 s.)  

Hägerfelth, Gun (2006)”Olika sätt att använda språket i naturkunskap” I Lindberg, Inger & 
Sandvall, Karin (red.) Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och 
högskola. Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk. (20 s.) 
Tillgänglig: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20797/1/gupea_2077_20797_1.pdf  [
20131204] 

Kuyumcu, E. (2012) Utvärdering av Knutbyprojektet. Genrebaserad undervisning i en F-6-skola. 
Stockholm: Språkforskningsinstitutet. Kan laddas ner på www.pedadodstockholm.se Läses 
enligt lärarens anvisningar. (ca 60s.) 

Lindberg, I & Sandwall K. (2012) ”Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som 
andraspråk för vuxna invandrare.” I: Hyltenstam, K., Axelsson, M. & Lindberg, I. (red.) 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20797/1/gupea_2077_20797_1.pdf
http://www.pedadodstockholm.se/
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Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012. s. 
368–478 (110 s.) ISBN 978-91-7656-687-9 

Long M. H. & C. J. Doughty (red.) (2011) The handbook of language teaching, Chichester. 
Wiley-Blackwell ISBN: 978-1-4445-5002-9. Läses enligt lärarens anvisningar. (ca 200s.) 
Finns även tillgänglig elektroniskt via bibliotekets söksystem. 

Nygård L., P. (2013) ”Text, språk och lärande i naturvetenskap.” I: Hyltenstam, K. & Lindberg, I. 
(red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur. (22 s.) ISBN 978-91-44-07065-0 

Pettersson, Astrid (2006) ”Pedagogisk bedömning – bedömning för lärande” I Olofsson, Mikael 
(red.) Symposium 2006: Bedömning, flerspråkighet och lärande. Nationellt centrum för SFI 
och svenska som andraspråk. (10 s.) Tillgänglig 
via: http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-
symposierapporter/symposium-2006-bedomning-flersprakighet-och-larande-1.84017  

Sandwall, K. (2013) Att hantera praktiken. Oom sfi-studerandes möjligheter till interaktion och 
lärande på praktikplatser. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 20. Göteborg: 
Göteborgs universitet. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32029 (13 november 2013) Läses 
enligt lärarens anvisningar. (ca 30 s.) 

Sjöqvist, Lena (2004) ”Att arbeta med portfölj” I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) 
Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
(16 s.) ISBN 978-91-44-01108-0 

Symposium 2000: Ett andraspråksperspektiv på lärande. Nationellt centrum för SFI och svenska 
som andraspråk. Stockholms universitets förlag. (Valda kapitel ca 65 sidor). Kan laddas ner 
på: http://www.andrasprak.su.se/litteratur 

Symposium 2009: Genrer och funktionellt språk i teori och praktik. Nationellt centrum för SFI 
och svenska som andraspråk. Stockholms universitets förlag. (Valda kapitel ca 70 sidor). 
ISBN 978-917656662-6 

Symposium 2012. Lärarrollen i svenska som andraspråk. Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk. Stockholms universitets förlag. (Valda kapitel ca 90 sidor). ISBN 978-91-7656-
687-9 

Sundberg, G. (2009) ”Praktikanten som kommunikationsetnograf: insocialisering i myndigheters 
textkulturer.” I: Nyström Höög, C. (red.) Medborgare och myndigheter. Tefa nr 47. 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. s. 85–99. (14 s.) http://uu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:283863 (13 november 2013)  

 
Referenslitteratur: 
 
Garlén, Claes. & Sundberg, Gunlög. (2008) Handbok i svenska som andraspråk. Stockholm: 

Norstedts. 
Gemensam referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. 2009. Skolverket: 

Skolverkets publikationsbas. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2144 (13 
november 2013). 

Kurs- och ämnesplaner (inkl. kommentarmaterial) för vuxenutbildning, grundskola och 
gymnasieskola. Skolverket. www.skolverket.se  

Literacy job profiles. 2011. www.workbase.org.nz/knowledge-centre/downloads/literacy-job-
profiles.aspx  

Skolverkets stödmaterial för bedömning. www.skolverket.se  

http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-symposierapporter/symposium-2006-bedomning-flersprakighet-och-larande-1.84017
http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-symposierapporter/symposium-2006-bedomning-flersprakighet-och-larande-1.84017
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32029
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:283863
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:283863
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2144
http://www.skolverket.se/
http://www.workbase.org.nz/knowledge-centre/downloads/literacy-job-profiles.aspx
http://www.workbase.org.nz/knowledge-centre/downloads/literacy-job-profiles.aspx
http://www.skolverket.se/
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Delkurs 2: Uppsats, 7,5 hp 

Obligatorisk kurslitteratur 
Speciallitteratur som är avhängig av tema och uppsatsämne.  
 

Referenslitteratur 
Strömquist, Siv, (2014). Uppsatshandboken: Råd och regler för utformningen av examensarbeten 
och vetenskapliga uppsatser. 6. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren.  

 Svenska skrivregler (2008). Språkrådet. Stockholm: Liber. 
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