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Delkurs 1. Introduktion till barns språkliga, matematiska och estetiska lärande

Övrigt
Björklund, Camilla & Franzén, Karin (red.) (2015), De yngsta barnens matematik

Edlund, Lena (2019), De yngsta barnen och läroplanen

Edwards, Agneta (2008), Bilderbokens mångfald och möjligheter

Emilsson, Inga-Lill (2010), Jag dansar - alltså finns jag! Småbarnspedagogik och dans som strategi
för lärande, Finns som PDF-fil.

Eriksson, Marie (2013), Musik i förskolan  inspiration och lärande i sagans värld

Frister Lind, Heléne (1999), Flyg lilla fjäril: rytmik och rörelsesånger för de små

Harju-Luukkainen, H. & Kultti, A. (2017), Undervisning i flerspråkig förskola

Hildén, E. (2018), Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen

Hildén, Ebba, Kommunikation mellan de yngsta barnen i fri lek. Meningsskapande genom den
levda kroppen, Licentiatuppsats

Johansson, Eva (2011), Kommunikativa möten. I Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de
yngsta barnen i förskolan



Løkken, Gunvor, Haugen, Synnöve & Röthle, Monika (red.) (2006), Småbarnspedagogik:
fenomenologiska och estetiska förhållningssätt

NCM (2014), Barn och matematik 0-3 år, Föräldrabroschyr

Riddersporre, Bim & Söderman, Johan (red) (2012), Musikvetenskap för förskolan

Skolverket (2018), Läroplan för förkolan, Lpfö 18

Utbildningsdepartementet (2010), Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Delkurs 2. Verksamhetsförlagd utbildning

Övrigt
Edlund, Lena (2019), De yngsta barnen och läroplanen

Lutz, Kristian (2013), Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola - möte med det som inte
anses som lagom, Valda delar med fokus mot de yngsta barnen i förskolan

Skolverket (2018), Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Delkurs 3. Teori och praktik för ett lekpedagogiskt arbetssätt.

Övrigt
Björklund, E. (2008), Att erövra litteracitet: Små barns kommunikativa möten med berättande,
bilder, text och tecken i förskolan

Edlund, Lena (2019), De yngsta barnen och läroplanen

Edwards, Agneta (2008), Bilderbokens mångfald och möjligheter

Eriksson, Marie (2013), Musik i förskolan  inspiration och lärande i sagans värld

Franzén, Karin (2015), Under threes mathematical learning. European Early Childhood Education
Research Journal. Volume 23, Issue 1, Finns som PDF-fil

Frister Lind, Heléne (1999), Flyg lilla fjäril: rytmik och rörelsesånger för de små

Lindqvist, Gunilla (1997), Små barns lek - Vuxnas gestaltning och barns meningsskapande, Finns
som PDF-fil

Løkken, Gunvor, Haugen, Synnöve & Röthle, Monika (red.) (2006), Småbarnspedagogik:
fenomenologiska och estetiska förhållningssätt

NCM (2014), Barn och matematik 0-3 år

Nilsson, Monica, Grankvist, Anna-Karin & Johansson, Elin (2018), Lek, lärande och lycka -
Lekande och utforskande i förskolan

Palmer, Anna (2011), Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i
arbetet med yngre barn

Pramling Samuelsson, Ingrid/Asplund Carlsson, Maj/Olsson, Bengt/Pramling, Niklas/Wallerstedt,
Cecilia (2008), Konsten att lära barn estetik: en utvecklingspedagogisk studie om barns kunnande
inom musik, poesi och dans

Riddersporre, Bim & Söderman, Johan (red) (2012), Musikvetenskap i förskolan

Skolverket (2013), Flera språk i förskolan  teori och praktik



Skolverket (2018), Läroplan för förskolan Lpfö 18

Ungerberg, K (2019), Flytande inflytande: Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan,
Karlstad: Karlstad University Studies 2019:10. Doktorsavhandling.
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