Pedagogikk og elevkunnskap
Forfatter:

Sissel Østrem

Forlag:

Cappelen Damm

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

256

ISBN/EAN:

9788202294380

Kategori:

Pedagogikk

Utgivelsesar:

2010

Pedagogikk og elevkunnskap.pdf
Pedagogikk og elevkunnskap.epub

Ved hjelp av gode og konkrete eksempler beskriver forfatteren av denne boka sentrale sider av lærerarbeidet
slik det kan fortone seg for yrkesutøverne. Det er gjennom arbeidet sitt at lærere har muligheter til å forandre
og forbedre elevenes opplevelse av skolen. Derfor er det lærernes handlinger som i denne boka blir gjort til
gjenstand for beskrivelse og analyse. Å kunne skille mellom hva lærere kan gjøre noe med, og hva de må lære
seg å leve med, er ifølge forfatteren en viktig del av den profesjonelle bevisstheten. Denne boka handler
derfor, i bred forstand, om undervisning.
Sissel Østrem mener at lærere ved å utvikle sin undervisningskunst kan bidra til å vekke elevenes interesse for
kunnskap om fag, seg selv og andre mennesker. For lærerens største utfordring er å få elevene til å fatte
interesse for det skolen skal formidle. Hun mener også at det å diskutere motsigelser og alternative
forklaringsmodeller i undervisningsarbeidet også kan gjøre arbeidet som lærer morsommere enn hvis man tror
det finnes en forklaring og en løsning på et problem.
Boka henvender seg først og fremst til studenter i grunnskolelærerutdanningen og til nyutdannede lærere som
står på startstreken av sin yrkeskarriere.

X. Du er no på nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Sider her blir einskildvis skjult etterkvart
som likt dekkjande innhald blir tilgjengeleg på den. (5) Fag 1 (masterfaget) kan være et undervisningsfag,
profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk. Studenter som velger undervisningsfag som.
Utdanningen for 1.-7. trinn vektlegger faglig bredde, grunnleggende ferdigheter, begynneropplæring og
praktisk kompetanse. Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp. APA-standarden Det finnes mange ulike systemer
og stiler for referansehåndtering. Felles for alle er at de gir en konsistent måte å behandle referanser på. Om
grunnskolelærerutdanning 5.–10.
trinn. Som lærer for aldersgruppen ti til seksten år, er du med på å forme framtida til unge mennesker.
Vurderingseksemplarer og digitale prøvetilganger. Fyll ut skjemaet nedenfor dersom du på vegne av ditt
utdanningssted vurderer våre bøker eller digitale produkter. Samfunnet og helsevesenet har behov for
spesialister med kunnskap og forståelse for pasienter som trenger akutt behandling for sykdommer eller
skader, og som har. Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside
er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte.

