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BESKRIVNING

Fritidspedagogiskt lärande - vad är det?När lektionerna är slut tar den viktiga fritidstiden över. I
gränslandet mellan skola och hem, mellan undervisning och lek, pågår ett lärande för livet.Bokens
redaktör Jonas Wallman och hans medförfattare undersöker fritidspedagogiken och dess många
möjligheter. Hur man kan arbeta digitalt, bygga en rastverksamhet och vända konflikter till samverkan är
några exempel ur innehållet. Vi följer också ett aktionsforskningsprojekt kring lek, besöker ett
integrationsfritids och får nya perspektiv på hur vi kan möta barn med särskilda behov. INNEHÅLLJonas
Wallman: InledningÅsa Anevik: Ett digitalt arbetssätt som en tillgångMikael Andersson: Ett
framtidssäkrat fritidshemEvy Dahlin: Fritidspedagogiken ur en skolledares perspektivRicardo Pousette:
Samverkan för elevernas bästaHelene Elvstrand & Marie Karlsson: Aktionsforskning - se leken med nya
ögonLine Isaksson: Integrationsfritids gör skillnad för allaAnneli Hippinen Ahlgren: Undervisning och
didaktik i fritidshemsmiljönJonas Wallman: Vårt uppdrag - ett viktigt lärandeAndréas Nyberg: Fostran i
fritidshemmetOlof Jonsson: Rasten och allas rätt till lekAlexander Skytte: Bråk, missförstånd och ett stort
behov av kärlek                (fritidspedagogik; fritidspedagog; fritids; fritidshem; fritidshemmet; fritidslärare;
fritidshemsverksamhet; aktionsforskning; integrationsfritids; lekens;)
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fritidspedagogikbloggen | Lärarförbundet

Fritidspedagogiskt arbete I Grundniv ... . 1visa förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att
erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid,

Varför-frågor en röd tråd i hela boken | Tidningengrundskolan

...fritidspedagog och redaktör för en ny bok om fritidspedagogiskt lärande.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem ...

Fritidspedagogiskt lärande / Jonas Wallman (red). Wallman, Jonas, 1974- (redaktör/utgivare) ISBN
9789188149299 Publicerad: Stockholm : Lärarförlaget, [2018]
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FRITIDSPEDAGOGISKT LÄRANDE

https://www.bo-fi.club/?p=FRITIDSPEDAGOGISKT%20L%C3%84RANDE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FRITIDSPEDAGOGISKT%20L%C3%84RANDE&ln=se

	Fritidspedagogiskt lärande PDF E-BOK
	Mikael Andersson,Kg Johansson
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	FRITIDSPEDAGOGISKT LÄRANDE



