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Därtill kommer någon artikel och något dokument från Skolverket och något med särskilt fokus på
svenskämnets didaktik, för er som ska bli lärare i svenska.

Delkurs 2. VFU II (7,5 hp)
Hansén, S. & Forsman, L. (red.). (2017).). Allmändidaktik: vetenskap för lärare (2. uppl.). Lund:
Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-11317-3-5 (383 s.) [Delar av]
Ytterligare ämnesdidaktisk litteratur (c: a 300 s) väljs i samråd med undervisande lärare.
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Skolverket (2021). Systematiskt kvalitetsarbete - så fungerar det (diverse material). Tillgänglig via:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematisktkvalitetsarbete/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola .
Ytterligare litteratur (c:a 300 s.) väljs i samråd med undervisande lärare.
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2021-05-03 via: https://libris.kb.se/bib/12105306 .
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Vetenskapsrådet. (2019). Forskningsöversikt 2019: utbildningsvetenskap. Stockholm: VR. (28 s.) Tillgänglig
2021-05-03 via: https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2019-01-29-forskningsoversikt-2019utbildningsvetenskap.html .
Håkansson, Jan. (2011). Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påverkar elevers
studieresultat. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting (69 s.). Tillgänglig 2021-05-03 via:
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7164-706-1.pdf .
Larsson, Staffan (2000). Skrivandets lust och olust. Pedagogisk forskning i Sverige, 5 (1), 30-42. (12 s.)
Tillgänglig på länk: https://www.researchgate.net/publication/255651113_Skrivandets_lust_och_olust
Artiklar kan tillkomma, information om detta ges av läraren vid kursintroduktionen.
Totalt sidantal: ca 1000.
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