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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

KURSLITTERATUR

Förskolepedagogik och didaktik 3: Barns socialisation och

kommunikativa processer 15 hp
Early Childhood Education 3: Children's socialization and communicative processes 15 cr

Version
Gäller fr.o.m. Gäller till

2013-12-09 2020-08-30

2020-08-31 2021-08-29

2021-08-30  - 

Kurskod DIG510

Kurslitteratur
Modul 1

Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med
berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Göteborg: Göteborgs universitet. sidor: 270

Corsaro, W. A. (2018). The Sociology of Childhood. (5th edition). Los Angeles: SAGE. sidor:
482

Dahlberg, G. Moss, P. & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna
perspektiv - exemplet förskolan. Stockholm: HSL. sidor: 328

Evaldsson, A-C.  (2017). Barns lek, socialisation och kamratgruppskulturer. I A-L. Lindgren,
N. Pramling & R. Säljö (Red.), Förskolan och barns utveckling (s. 109 - 123). Malmö:
Gleerup utbildning AB.

Hammarberg, A. (2020). Undervisning: att synliggöra ett innehåll i förskolan. I K. Bäckman,
A. Elm & L. O. Magnusson (Red.), Förskola barn och undervisning: didaktik i förskolan (s.
139 - 150). Stockholm: Liber.

Johansson, T. (2017). Sociala relationer och samspel i förskolan. (Första upplagan).
Stockholm: Liber. sidor: 121

Lindgren, A. (2020). Etik, integritet och dokumentation i förskolan. (Andra upplagan).
Malmö: Gleerup. sidor: 165

Skolverket (2010). Perspektiv på barndom och barns lärande: En kunskapsöversikt om
lärande i förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Skolverket. sidor: 239

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=DIG510&revisionId=3489&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=DIG510&revisionId=3489&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=DIG510&revisionId=6444&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=DIG510&revisionId=6444&lang=sv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+er%C3%B6vra+litteracitet%3A+sm%C3%A5+barns+kommunikativa+m%C3%B6ten+med+ber%C3%A4ttande%2C+bilder%2C+text+och+tecken+i+f%C3%B6rskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+er%C3%B6vra+litteracitet%3A+sm%C3%A5+barns+kommunikativa+m%C3%B6ten+med+ber%C3%A4ttande%2C+bilder%2C+text+och+tecken+i+f%C3%B6rskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=The+Sociology+of+Childhood
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fr%C3%A5n+kvalitet+till+meningsskapande%3A+postmoderna+perspektiv+-+exemplet+f%C3%B6rskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fr%C3%A5n+kvalitet+till+meningsskapande%3A+postmoderna+perspektiv+-+exemplet+f%C3%B6rskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=F%C3%B6rskolan+och+barns+utveckling
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=F%C3%B6rskola+barn+och+undervisning+didaktik+i+f%C3%B6rskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Sociala+relationer+och+samspel+i+f%C3%B6rskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Etik%2C+integritet+och+dokumentation+i+f%C3%B6rskolan
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Perspektiv+p%C3%A5+barndom+och+barns+l%C3%A4rande+En+kunskaps%C3%B6versikt+om+l%C3%A4rande+i+f%C3%B6rskolan+och+grundskolans+tidigare+%C3%A5r
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Perspektiv+p%C3%A5+barndom+och+barns+l%C3%A4rande+En+kunskaps%C3%B6versikt+om+l%C3%A4rande+i+f%C3%B6rskolan+och+grundskolans+tidigare+%C3%A5r


Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Walldén Hillström, K. (2020). I samspel med digitala medier: Förskolebarns deltagande i
multimodala literacypraktiker (PhD dissertation). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
sidor: 185

Övriga vetenskapliga texter c:a 200 sidor.

Modul 2

Löfdahl Hultman, A. & Ribaeus, K.  (Red.) (2021). Förskollärarens metod och
vetenskapsteori. (Andra upplagan.) Stockholm: Liber. sidor: 178

Referenslitteratur
Modul 2

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. sidor: 696

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=I+samspel+med+digitala+medier%E2%80%AF+%E2%80%AFF%C3%B6rskolebarns+deltagande+i+multimodala+literacypraktiker+%28PhD+dissertation%29
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=I+samspel+med+digitala+medier%E2%80%AF+%E2%80%AFF%C3%B6rskolebarns+deltagande+i+multimodala+literacypraktiker+%28PhD+dissertation%29
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=F%C3%B6rskoll%C3%A4rarens+metod+och+vetenskapsteori
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=F%C3%B6rskoll%C3%A4rarens+metod+och+vetenskapsteori
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Samh%C3%A4llsvetenskapliga+metoder

