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Dessutom tillkommer ca 300 sidor litteratur av relevans för handledaruppdraget inom ämnesområdet. 

Dessa texter som består av vetenskapliga artiklar om fritidshemspedagogisk praktik och didaktik väljs 

i samråd med kursansvarig lärare. 

 

*Finns som e-bok. 

**Finns som elektronisk resurs. 

***Publiceras på kurssidan i lärplattformen. 
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