Motstand
Forfatter:

Maria Øksnesog
Samuelsson

Forlag:

Cappelen Damm

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

188

ISBN/EAN:

9788202402358

Kategori:

Pedagogikk

Utgivelsesar:

2017

Marcus

Motstand.pdf
Motstand.epub

Barns motstand har i lengre tid vært et sentralt pedagogisk forskningsområde internasjonalt. I de siste årene
har barns motstand vært gjenstand for økt forskningsmessig oppmerksomhet i de skandinaviske landene.
I Motstand presenterer nordiske barnehageforskere ny kunnskap om barns motstand. Artiklene i denne
fagfellevurderte vitenskapelige antologien er et bidrag til innsikt i barns motstand.
Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.
Forskerne drøfter blant annet tema som:Motstand og demokratiMotstand og et bærekraftig
samfunnHverdagsmotstandBarns motstand som ressursLek som motstandMakt, motstand og frihet
Artiklene i boken er relevante som aktuell forskning for profesjonelt arbeid med barn. De bidrar med ny
kunnskap som gir utdypet mulighet for å forstå barns motstand innenfor institusjonelle rammer.

Medforfattere er Klara Dolk, Eric Sigsgaard, Monica Seland, Mari Pettersvold og Gert Biesta.
Norsk motstand under andre verdenskrig. Oppgave. Klikk deg inn på OPPGAVER på Digitalskolens
navigeringsmeny, og løs oppgavene du finner der. Bli blant de første som får vite om nye produkter og tilbud
ved å registrere deg på vårt nyhetsbrev. Rulleski. Å gå på rulleski er viktig for å bevare skifølelsen og de
spesifikke skimusklene også om sommer'n. Typer rulleski Skøyteski. Skøyteskiene har. DuraAce 06.08.2014,
07:47:44 1450 meldinger En bekjent borra like så godt hull i partikkelfilteret som har gått tett (etter bare
90.000km) men nå kommer. Norwegian-sjef Bjørn Kjos er ikke overrasket over at fagforeninger forsøker å
stikke kjepper i hjulet for flyselskapets USA-lisens. Utstyrsoversikt (m/ nyttige data) Lysdiode / LED (R ~
9000Ω V min ~0,5V) Variabel motstand / Potensiometer (100Ω
Her skal du finne nyttig informasjon enten du lurer på om du skal flytte hit, vil besøke oss, bor her eller er
interessert i. VIVIX ® fasadeplater.
VIVIX® fasadeplater kombinerer førsteklasses vær- og UV-motstand med egenskaper som sikrer lang levetid
og enkelt vedlikehold. Frps landsmøte 2017 Frp-profilen får motstand i eget parti: - Feil å kjøpe en
menneskekropp til låns

