
Litteraturlista 9FVG21 
Nedan följer en lista på de texter du behöver i kursen. Det kan tillkomma ytterligare artiklar till 

uppgifter, dessa informeras om på Lisam. 

Behrenfeldt, L., Brömster, E., Eadie, G., Fredman, A., Grantz, H., Gustafsson, J., Jansson, B., Lindblad, 

S., Lundberg, L., Manni, A., Tedenljung, A. & Wohlin, A. (2015). Att lära in ute för hållbar utveckling. 

Vimmerby: Outdoor Teaching Förlag. 

Dahl, M. (2014). Fritidspedagogers handlingsrepertoar: pedagogiskt arbete med barns olika 

relationer. Diss. (sammanfattning), Kalmar: Linnéuniversitetet, 2014. Växjö. http://lnu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:755038/FULLTEXT01.pdf 

Elvstrand, H., Lago, L. & Simonsson, M. (red) (2019). Fritidshemmets möjligheter. Att arbeta 

fritidspedagogiskt. Lund: Studentlitteratur.   

Haglund, B., Boström, L. (2020). Everyday practices in Swedish school-age educare centres: a 

reproduction of subordination and difficulty in fulfilling their mission. Early Child Development and 

Care https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1755665 

Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J. & Lager, K. (red.) (2020). Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. 

(Första upplagan). Malmö: Gleerups.  

Hjalmarsson, M. (2019). Fritidshemmet – en utbildningsarena i spänningen mellan omsorgstradition, 

ökade kvalitetskrav och förtydligat uppdrag, Kapet, 15, 11-23. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1379105/FULLTEXT01.pdf 

Heimer, M. (2021). Läsa för livet: högläsning och läsning i F-6 och fritidshem. (Upplaga 1). 

Studentlitteratur. 

Lago, L.& Elvstrand, H. (2021). Sociala relationer i fritidshem. Stockholm: Natur och Kultur   

Skolverkets stödmaterial kring kränkande behandling, mobbning och diskriminering. 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-

och-diskriminering 

Skolverket Lärportalen   https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-

arbetet/stod-i-arbetet/digital-kompetens-i-fritidshemmet 

Skolverket (2012). Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet 

https://www.skolverket.se/download/18.49f081e1610d88750033a6/1518700869958/greppa-

spr%C3%A5ket.pdf (Särskilt kapitel 1-3 om hur man lär sig språk mm.) 

Skolverkets webbkurs – Digitala  lärresurser i undervisningen ( logga in och läs och se på filmer.) 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/valja-och-vardera-digitala-

larresurser---webbkurs 

Skolverkets webbkurs – Fritidshemmets undervisning (logga in och läs och se på filmer.) 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/fritidshemmets-undervisning----

webbkurs 

 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:755038/FULLTEXT01.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:755038/FULLTEXT01.pdf
https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1755665
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1379105/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1379105/FULLTEXT01.pdf
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/krankande-behandling-mobbning-och-diskriminering
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/digital-kompetens-i-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/digital-kompetens-i-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/download/18.49f081e1610d88750033a6/1518700869958/greppa-spr%C3%A5ket.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.49f081e1610d88750033a6/1518700869958/greppa-spr%C3%A5ket.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/valja-och-vardera-digitala-larresurser---webbkurs
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/valja-och-vardera-digitala-larresurser---webbkurs
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/fritidshemmets-undervisning----webbkurs
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/fritidshemmets-undervisning----webbkurs


Referensböcker 
Nedan följer en lista på böcker som kan vara till stöd för ert lärande eller om ni vill fördjupa er i 

någon del. 

Bergius, Berit & Emanuelsson, Lillemor (2008). Hur många prickar har en gepard?: unga elever 

upptäcker matematik. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). 

Berolin, Deniz (2018). Läsa för integration. En metodhandbok. Stockholm: En bok för alla. 115 s. 

Chambers, A., Chambers, A., & Kuick, K. (2011). Böcker inom och omkring oss. (Ny, rev., utg.). 

Huddinge: X Publishing. 

Hedlund, Stina & Malmsten, Linnea (2016). Fritidshem IKT – möjligheter och utmaningar. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

Klerfelt, Anna. (2016). Samtalspromenader – en metod att närma sig andras perspektiv. I E. 

Anderberg (Red.), Skolnära forskningsmetoder (s. 27-45). Lund: Studentlitteratur. 

Lindekvist, A-L. (2013). Fritidshem – Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Rohlin, Malin (2013). (Red.) Meningsskapande fritidshem – studio som arena för multimodalt 

lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Svedäng, Maria (2015). Utomhuspedagogik i fritidshemmet. I Ann S. Pihlgren (Red.). Fritidshemmet 

och skolan - det gemensamma uppdraget. Studentlitteratur. 

Thornberg, R. (2020). Det sociala livet i skolan: socialpsykologiska perspektiv. (Tredje upplagan). 

Stockholm: Liber. 

Wedin, Åsa (2011, rev. 2017). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. Lund: 

Studentlitteratur 

Wrethander Bliding, M. (2017). Inneslutning och uteslutning: barns relationsarbete i skolan. (Andra 

upplagan). Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 


