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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

Fritidshemmet som lärandemiljö 15 hp
Educare Centers as Learning Environments 15 cr

Version
Gäller fr.o.m. Gäller till

2022-01-17 2023-01-15

2023-01-16  - 

Kurskod PEG315

Kurslitteratur
Elvstrand, H., & Lago, L. (2016). Elevers sociala relationer i fritidshem. Karlstads
universitets Pedagogiska Tidskrift: KAPET, 12(1), 60 - 75.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-129927

Hansson Stenhammar, M. (2020). Fritidshemmets pedagogiska uppdrag: Undersökande,
estetiska och ämnesövergripande arbetssätt. Natur & Kultur. sidor: 124

Jensen, M. (2011). Den fria tidens lärande. Lund : Studentlitteratur. sidor: 183

Lager, K. & Brännberg, I. (2022). Fritidspedagogiskt arbete: en bok om metodik.
Studentlitteratur. sidor: 138

Nilsson, M. (2015). Bara Tsatsiki. Stockholm: Natur och kultur. sidor: 140

UNICEF Sverige. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter.
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen

Åkesson, E. (2016). Normer, normmedvetenhet och normkritik. Skolverket. sidor: 14 *Finns
tillgänglig på Skolverkets lärportal.

Lago, L. & Elvstrand, H. (Red.) (2022). Barn i fritidshem. Liber. sidor: 229

Tillkommer vetenskapliga  artiklar. Ca 75 sidor.

Referenslitteratur
de los Reyes, P. (2005). Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering. I SOU
2005:41 (Red.), Bortom vi och dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och
strukturell diskriminering  (s. 233 - 258). https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2005/06/sou-200541/

Holmberg, L. (2021). Att bli fritidshemslärare. Liber. sidor: Kapitel 15 & 17

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=PEG315&revisionId=6918&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=PEG315&revisionId=6918&lang=sv
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-129927
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-129927
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fritidshemmets+pedagogiska+uppdrag+Unders%C3%B6kande%2C+estetiska+och+%C3%A4mnes%C3%B6vergripande+arbetss%C3%A4tt
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fritidshemmets+pedagogiska+uppdrag+Unders%C3%B6kande%2C+estetiska+och+%C3%A4mnes%C3%B6vergripande+arbetss%C3%A4tt
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Den+fria+tidens+l%C3%A4rande
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fritidspedagogiskt+arbete+en+bok+om+metodik
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bara+Tsatsiki
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Normer%2C+normmedvetenhet+och+normkritik
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Barn+i+fritidshem
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bortom+vi+och+dom+Teoretiska+reflektioner+om+makt%2C+integration+och+strukturell+diskriminering+
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bortom+vi+och+dom+Teoretiska+reflektioner+om+makt%2C+integration+och+strukturell+diskriminering+
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Att+bli+fritidshemsl%C3%A4rare


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. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. (2020). Ungas rätt till en meningsfull
fritid: tillgång, trygghet och hinder (Ung idag, 2020).
https://www.mucf.se/publikationer/ungas-ratt-till-en-meningsfull-fritid-tillgang-trygghet-och-
hinder

Skolforskningsinstitutet (2021). Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem. sidor:
53 https://www.skolfi.se/wp-content/uploads/2021/12/Fritidshem.pdf

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Reviderad
2019: (Sjätte upplagan). Stockholm: Skolverket.

https://www.mucf.se/publikationer/ungas-ratt-till-en-meningsfull-fritid-tillgang-trygghet-och-hinder
https://www.mucf.se/publikationer/ungas-ratt-till-en-meningsfull-fritid-tillgang-trygghet-och-hinder
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Meningsfull+fritid%2C+utveckling+och+l%C3%A4rande+i+fritidshem
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=L%C3%A4roplan+f%C3%B6r+grundskolan%2C+f%C3%B6rskoleklassen+och+fritidshemmet%3A+Reviderad+2019+%28Sj%C3%A4tte+upplagan%29
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=L%C3%A4roplan+f%C3%B6r+grundskolan%2C+f%C3%B6rskoleklassen+och+fritidshemmet%3A+Reviderad+2019+%28Sj%C3%A4tte+upplagan%29

