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Obligatorisk kurslitteratur 
 

• Boström, A-K. & Lidholt, B. (Red.). (2006). Lärares arbete: Pedagogikforskare reflekterar 
utifrån olika perspektiv (Antologi från en konferens anordnad av Myndigheten för 
skolutveckling). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (ca 20 s.) (Finns som 
elektronisk resurs). 

• Bronäs, A. (2006). Mötesplats eller tomrum - Funderingar kring en akademisk 
professionsutbildning. I A. Bronäs & S. Selander (Red.), Verklighet, verklighet: teori och 
praktik i lärarutbildning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. (14 s.). 

• Hägg, K., & Kuoppa, S. M. (2007). Professionell vägledning: med samtal som redskap. (2 
rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur. (140 s.). 

• Irisdotter, S., Paulin, A., & Grönlien Zetterqvist, K. (2009). Etik i professionellt lärarskap. 
Malmö: Gleerup. (delar av, ca 100 s.).  

• Lauvås, P & Handal, G. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori. Ort: Lund: 
Studentlitteratur (Kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13).  

• Pedagogiska Magasinet, nr 1 (2007). Tema: Den svårfångade reflektionen. (delar av, ca 50 s.) 
(Finns som elektronisk resurs). 
 
Referenslitteratur 
 

• Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Kap 1-2. Stockholm: Skolverket. (Finns som elektronisk resurs)  

• Stockholms universitet. Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i fritidshem (Finns som elektronisk resurs).  

• VFU-handboken: Från novis till professionell (för lärarstudenter antagna vid 
grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp). (2013). Stockholm: 
Stockholms universitet (25 s.) (Finns som elektronisk resurs). 
 
Dessutom tillkommer ca 300 sidor litteratur av relevans för handledaruppdraget inom 
ämnesområdet.  
 
Dessa texter väljs i samråd med kursansvarig lärare (se nedan). 
 

• Pedagogisk forskning i Sverige (2011). Årg 16, nr 2. Samspelet lärarstuderande – handledare 
– Den verksamhetsförlagda utbildningen. (s. 18-137) (Finns som elektronisk resurs). 

• Riksdagen 2012/13: RFR10. Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan? Del 
I. Stockholm: Riksdagstryckeriet (97 s.).  

• Svenningsson, S & Alvesson, M. (2010).  Ledarskap. Malmö: Liber (128 s.) 
• Vetenskapliga artiklar. 

 


