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Comenius, J. A. (1996). Didactica Magna. Daidalos.  
(I Kompendiehäfte, köps via LiU-tryck, se information i slutet av litteraturlistan.) 
 
Dewey, J. (2008). Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Natur och 
Kultur. (I Kompendiehäfte, köps via LiU-tryck, se information i slutet av litteraturlistan.) 
 
Edling, Silvia. (2021). Världens bästa yrke?! En kort introduktion till dig som har valt att bli 
lärare. Studentlitteratur. 
 
Fröbel, F. (1993): Människans fostran. Studentlitteratur. 
(I Kompendiehäfte, köps via LiU-tryck, se information i slutet av litteraturlistan.) 
 
Herbart, J. F. (1993). Konturer till föreläsningar i pedagogik. Ordmånen förlag.  
(I Kompendiehäfte, köps via LiU-tryck, se information i slutet av litteraturlistan.) 
 
Key, E. (1976). Barnets århundrade. Aldus. 
(I Kompendiehäfte, köps via LiU-tryck, se information i slutet av litteraturlistan.) 
 
Kroksmark, T. (2013). De stora frågorna om skolan. Studentlitteratur. 
(Finns i kursrummet på LISAM, i mappen Kursdokument/Litteratur) 
 
Lindberg, L. (1994). Akademiska studier och akademisk undervisning – kännetecknande 
drag. I S. Franke-Wikberg, L. Lindberg, B. Lundgren, B. Mårtensson, B. Sundin, T. 
Sundström & S. Sörlin (Red), Vetandets vägar (s. 58–78). Studentlitteratur.  
(Finns i kursrummet på LISAM, i mappen Kursdokument/Litteratur) 
 
Lindqvist, P. (2015). Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares 
yrkeskunnande. Nordisk tidskrift för allmän didaktik, 1(1), 61–74. 
(Finns i kursrummet på LISAM, i mappen Kursdokument/Litteratur) 
 
Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2019). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i 
didaktik. 7:e upplagan. Fundo förlag. 
(Bokhandeln) 
 
Rousseau, J. J. (1985). Emile eller om uppfostran. Gidlunds. 
(I Kompendiehäfte, köps via LiU-tryck, se information i slutet av litteraturlistan.) 
 
Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B. & Strand, H. (2015). Studentens skrivhandbok. Liber. 
(Bokhandeln) 
 
Skolverket. (2016): Förskoleklassen- Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del.  
 
Skolverket. https://www.skolverket.se/publikationer?id=3719 Se uppdateringar på 
Skolverkets hemsida. 
 
Skolverket. (2022a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.  

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3719


Litteraturlista Utbildningsvetenskaplig kärna 1 Allmändidaktik, 972G01, 973G01 
Reviderad 22-08-16 
 
Skolverket. (Kap 1, 2 och 3). 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2022/laroplan-for-grundskolan-
forskoleklassen-och-fritidshemmet---lgr22 Ny fr.o.m. juli 2022. Se uppdateringar på Skolverkets 
hemsida. 
Skolverket. (2022b). Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022. Skolverket. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/satt-er-
in-i-kursplaner-och-laroplaner-infor-hosten-2022. Se uppdateringar på Skolverkets hemsida. 
 
Skolverket. (2021). Ändrade kursplaner från höstterminen 2022; matematik. 
https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d8d/1622621584224/Matema
tik.pdf. Se uppdateringar på Skolverkets hemsida. 
 
Skolverket. (2021). Ändrade kursplaner från höstterminen 2022; svenska. 
https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1622621763550/Svenska.
pdf Se uppdateringar på Skolverkets hemsida. 
 
Referenslitteratur 
Karolinska institutet. (2021). Referensguide för APA 7. 
https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/ 
 
Röda Korsets APA7-guide  
Länken till Röda Korsets APA-guide är inaktuell. Aktuell länk: 
https://www.sh.se/download/18.55720cd517dc29e7e71954d3/1642604491348/APA-
guide_HT21_V2.pdf 
 
 
Från bibliotekets hemsida gällande referenser: https://liu.se/artikel/citeringsteknik 
Film om APA7 (7.31 min) Hämtas på https://www.youtube.com/watch?v=1G0B4rrF9Tw 
 
Resursmaterial  
Likvärdig skola. Länken till filmen 1000-kronorsloppet (4.44 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=UtQ8VsjdF5U. 
 
Kompendiehäfte 
Kompendiehäftet Didaktik och pedagogisk filosofi köper ni via Liu-tryck på nätet eller i butik 
på Campus Norrköping respektive Campus Valla, Linköping. Beställningsnummer A2002, 
N535. Pris 58: -, på nätet tillkommer porto. 
Länk till kompendie shopen: 
https://liu.powerinit.com/Modules/Prepri/Public/Login.aspx?c=3  eller via vår hemsida: 
https://insidan.liu.se/service/tryckeri?l=sv&sc=true   
Man behöver där skapa ett användarkonto, sen köper man sitt kompendium och betalar med 
kort. 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2022/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet---lgr22
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2022/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet---lgr22
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/satt-er-in-i-kursplaner-och-laroplaner-infor-hosten-2022
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/satt-er-in-i-kursplaner-och-laroplaner-infor-hosten-2022
https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d8d/1622621584224/Matematik.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d8d/1622621584224/Matematik.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1622621763550/Svenska.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1622621763550/Svenska.pdf
https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/
https://www.sh.se/download/18.55720cd517dc29e7e71954d3/1642604491348/APA-guide_HT21_V2.pdf
https://www.sh.se/download/18.55720cd517dc29e7e71954d3/1642604491348/APA-guide_HT21_V2.pdf
https://liu.se/artikel/citeringsteknik
https://www.youtube.com/watch?v=1G0B4rrF9Tw
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUtQ8VsjdF5U&data=05%7C01%7Culrika.b.andersson%40liu.se%7Cfdbc50a3ba5f4e789bb708da791b1056%7C913f18ec7f264c5fa816784fe9a58edd%7C0%7C0%7C637955454392362096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mQl5rwq8yu5rbEXR64AHMpnFgktim%2Be2GpcWAF0aNB0%3D&reserved=0
https://liu.powerinit.com/Modules/Prepri/Public/Login.aspx?c=3
https://insidan.liu.se/service/tryckeri?l=sv&sc=true
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