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Beskrivning
Författare: Tomas Englund.
Syftet med denna bok är att visa vilken betydelse didaktisk teori har för lärares arbete. Några
av de frågor som ställs är: Vad är egentligen en didaktisk teori? Ger sådana teorier råd om hur
undervisning ska planeras, genomföras och utvecklas? Hur är didaktiska teorier förbundna
med den enskilda lärarens didaktiska tänkande och handlande? Hur använder lärare sig av
teorier? Är undervisningsrutin ett hinder eller en förutsättning för att utveckla ett personligt
didaktiskt koncept? Svaren på dessa frågor har varierat under olika perioder och varierar även
idag mellan olika forskare och traditioner i olika länder. Författarna ger en internationell
översikt över de didaktiska teorier och modeller som är aktuella idag samt redogör för
förhållandet mellan didaktisk teori, lärares didaktiska tänkande och deras praktiska
pedagogiska handlande. Författarna, som är verksamma i olika länder, är välkända
representanter inom sina respektive specialområden.
Eftersom det didaktiska tänkandet är en process som tar sin början redan under
utbildningstiden, är boken lika viktig för blivande lärare som för dem som redan är
yrkesverksamma. Den passar utmärkt som kurslitteratur i lärarutbildningar och i
fortbildningssammanhang.
Översättning: Ursula Manthey

Annan Information
26 mar 2012 . kunskaperna ska fördjupas genom reflektion, analys och självständig
granskning. Teori varvas med prak- . analyser väl ligger i linje med vad forskningen på det
didaktiska området refererar till för tillfället. .. praktisk teori eller teoretisk praktik, och
uppmanade till än fler variationer i lärandeaktiviteterna.
Helst ska momentet väljas från nästa praktik VFU2, men i detta fall var planeringen fiktiv
eftersom VFU2 placering ej är klar. Denna . Inlämningsuppgiften är till för att du ska
reflektera över hur en lösning måste motiveras och förklaras för att andra ska förstå dina ..
Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur.
4 jan 2017 . Introduktion till gruppdynamik Lund. Studentlitteratur.(170 s). Uljens, Michael
(red) (1997) Didaktik - teori, reflektion och praktik. Lund. Studentlitteratur. Kapitel 1, 2,. 3.
(40s). Referenslitteratur. Nilsson, Björn & Waldemarsson, Karin (2016) Kommunikation.
Samspel mellan människor. Lund. Studentlitteratur.
Tanken bakom begreppet är att man som yrkesverksam inte bör inrikta sig på att oreflekterat
följa mallar och vetenskapliga teorier utan i stället sätta sig in i varje . Han skilde mellan
reflektion-i-handling som är kreativ problemlösning i arbetet med en uppgift medan den
fullgörs och det mera vedertagna 'reflektion över.
19 jan 2013 . Teorier används i syfte att skapa distans och perspektiv på erfarenheterna.
Läraren behöver därför öva sig i att använda teoretiska modeller för att betrakta sin
undervisning, till att göra didaktiska och etiska val i klassrummet. De teoretiska modellerna
hjälper läraren att skilja på vad som är bra och önskvärd.
13 okt 2017 . Didaktik: Valet av pedagogisk metod. Didaktik kan definieras som vetenskapen
om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och
hur lärande organiseras i till exempel klassrummet eller på museum. Ordet kommer av det
grekiska ordet för undervisa, didaskein.
24 maj 2011 . 42 Lärares lärande – att reflektera över naturvetenskaplig .. dig för att
åstadkomma en balans mellan teori och praktik. I en av sina . och aktuell forskning kan
minska gapet mellan teori och praktik. För att avsluta denna inledande argumenta- tion om
betydelsen av att NV-didaktisk forskning ska ske med.
Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad
måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i
Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar
släppa taget och lär sig att knyta färdighet.
4.1 Reflektionsmodell. Uljens (1997:190) illustrerar det didaktiska tänkandets olika nivåer och
karaktär – hur den didaktiska teorin kan vara relaterad till pedagogisk praktik ur praktikerns
perspektiv, på följande sätt. reflektera_bild1. Varje cirkel symboliserar olika typer av

reflektion. Enligt Uljens innebär nivåerna: Den första.
Modell för integration av teori och praktik. Modellen vänder sig till studenterna i
lärarutbildningen, till lärare och administratörer vid universitetets institutioner med ansvar ...
Reflektionsarbete förekommer även inom vfu och hfu i utvecklingen av de olika
kunskapsdimensionerna. Såväl den högskoleförlagda som den lokala.
22 feb 2010 . Forskning pågår – didaktik ger en överblick av utbildningsvetenskaplig
forskning . 21. Den nya lärarutbildningen i gapet mellan teori och praktik. Reflexivt lärande
genom ”topisk” didaktik. Lennart Hellspong. 22. Nationell forskarskola i ... beredas möjlighet
till reflektion i diskussionsgrupper, exempelvis.
Denna praxisutgångspunkt använder och tolkar gärna didaktisk teori – det finns mycket stora .
gemensamt från sin praktik och dess problem, och man hamnar då ofta i utkanten av vad man
kan formulera i ord. . narieserien, vilket också består av en hel del skrivande – som medel för
reflektion. Dialogseminarieserien.
Fritidshemsverksamheten kan under sin drygt hundraåriga historia uppvisa en rad olika
didaktiska influenser, från såväl förskolans som skolans .. begreppet didaktik som. ”didakti'k,
läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.” ... Tänkande,
reflektion är det redskap varmed erfarenheter kan.
Respondenterna har därför valt att grunda sitt examensarbete på Margaretha Ekeberghs och.
Patricia Benners teorier. Ekebergh betonar reflektionen som grund i lärandet medan. Benner
har utgått från erfarenhetens betydelse och förvärvandet av den i praktiken. 3.1 Ekebergh om
reflektion. Människors erfarenheter.
1. Omslag. Didaktik : teori, reflektion och praktik / Michael Uljens (red.) 1997; Bok. 52
bibliotek. 2. Omslag. Englund, Tomas, 1946- (författare); Undervisning som
meningserbjudande. 1997; Ingår i: Didaktik / Michael Uljens (red.). - Lund : Studentlitteratur,
1997. - ISBN 91-44-47941-7 ; S. 120-145; Artikel/kapitel. Ingår i. 3.
ladda ner DIDAKTIK – – TEORI, REFLEKTION OCH PRAKTIK pdf mobi txt gratis. Posted
by admin in e-böcker · Facebook · Google +. Syftet med denna bok är att visa vilken
betydelse didaktisk teori har för lärares arbete. Några av de frågor som ställs är: Vad är
egentligen en didaktisk teori? Ger sådana teorier råd om hur.
7 dec 2011 . Studies (s. 109–117). Vancouver: Pacific. Educational Press. Skolverket (2000).
Kursplan i historia. Stockholm: Skolverket. Uljens, Michael (1997). ”Grunddrag till en reflektiv skoldidaktisk teori”. I Uljens, Michael (red.) Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund:
Studentlitteratur. VanSledright, Bruce. (2011).
27 maj 2011 . Men planerna presenterades i två skrifter under en gemensam titel,
Svensklärarutbildning mellan teori och praktik. I förordet till den första . För att överbrygga
klyftan borde det bedrivas ämnesdidaktisk forskning inriktad på frågor som rörde skolans
uppgift och framför allt lärarnas yrkespraktik. Forskare.
2.4 Reflektion och delaktighet i lärandet . ... tradition genom upplevelse och forskning,
gestaltning och analys, praktik och teori. Fritidsledarutbildningen vid Örebro Folkhögskola
(ÖF) har inriktningen .. mänskliga relationer som exempelvis grupprocesser och pedagogik
med didaktisk inriktning. I slutet av utbildningen.
20 mar 2012 . Fag og didaktikk i laererutdanning. Kunnskap i grenseland (Universitetsforlaget
2006). Ference Marton, ”Mot en medvetandets pedagogik”, i Michael Uljens (red.), Didaktik –
teori, reflektion och praktik (Studentlitteratur 1997). Thomas Nygren,”Historielärare”, i Bengt
Schüllerqvist & Christina Osbeck (red.).
Högskolan i Gävle. Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi. Ämnesgruppen i
Didaktik. Oktober 2002. Didaktik kunskapsområde och ämne ... perspektiv både vad gäller
teori och praktik. Numera finns ämnet Didaktik som förväntas .. 71(4), s.493-542. Uljens, M.

(1997) Didaktik – teori, reflektion och praktik.
Nyckelord: topos, topisk didaktik, kritiskt tänkande, teori och praktik, seminariet, vetenskapliga teorier. Å ena sidan innebär högre utbildning en inskolning i en . förknippar med
möjligheten att arbeta med diskussion och kritisk reflektion för att integrera teori och praktik.
På senare år har seminariet uppmärksammats på.
Högskoleverket (2008) Uppföljande utvärde- ring av lärarutbildningen, Rapport 2008:8R.
Klafki, Wolfgang (1997) Kritisk-konstruktiv didaktik, sid 215–228 i M Uljens (red). Didaktik –
teori, reflektion och praktik, Stu- dentlitteratur, Lund. Molin, Lena (2006) Rum, frirum och
moral. En studie av skolgeografins innehållsval. Geo-.
Vi vill belysa ämnet utifrån teori och praktik samt skapa möjlighet för samtal mellan lärare och
pedagoger från kulturarvsinstitutioner. . fördjupa elevers förmåga att reflektera över
historiebruk? Tid: Tisdagen den 21 november kl 13-16.15. . didaktik vid Malmö Högskola. •
Exempel på hur några kulturarvs- institutioner.
Uljens M. (Ed.) (1997) Didaktik. Teori, reflektion och praktik. [Didaktik. Theory, reflection
and practice]. Lund: Studentlitteratur. Google Scholar. Umeå University (2007) The
Department of Education. Home page, Umeå University.
http://www.pedag.umu.se/eng/index.htm (accessed 8 November 2007). Google Scholar.
3 maj 2007 . perspektiv i dagens skola. Därefter följer en redogörelse över didaktisk teori och
reflektion. Kapitlet avslutas med en redogörelse av analysverktyget praxistriangeln. I kapitel
fem presenteras vald metod, .. Hur upplägget på undervisning i praktiken ser ut är beroende av
vilken kunskapssyn pedagogen har.
Förteckningen anger texter som jag publicerat i antologier, uppsatser, i tidskrifter eller i
dagstidningarnas debatt- och kultursidor (i urval). Några texter kan beställas från mig.
Texterna är förteckande i kronologisk ordning. Med Komensky mot den didaktiska
livsvärlden. Forum för historisk-pedagogisk forsking/Collegium.
Didaktik : Teori, Reflektion Och Praktik. ULJENS, MICHAEL, 1962-. Häftad. Studentlitteratur
AB, Sverige, 199708. ISBN: 9789144479415. ISBN-10: 9144479417. Priser för 1 ex. Ändra
Antal.
27 feb 2009 . Didaktik enligt Wolfgang Klafki1. Till min hjälp tar jag vissa framställningar i en
artikel om den tyske didaktikernestorn Wolfgang. Klafki, som presenteras i artikeln ”Wolfgang
Klafki och den tyska didaktiken” av Stefan Hopmann i en antologi utgiven av Michael Uljens:
Didaktik – teori, reflektion och praktik.
Ifall man som lärare däremot tränats i att reflektera över hur stereotypa föreställningar om kön
påverkar kommunikation och interaktion i klassen, och hur det gör att .. Nyckeln till
förändring är genusmedveten didaktisk reflektion – eftersom det är i den didaktiska praktiken
som föreställningar och förhoppningar om flickor och.
praktik. grund genom att visning/verksamhet. lärandeteorier. - relatera egna värderingar till
värden som finns i styrdoku- ment. Kan formulera lärarupp-. Nivå 3 . att reflektera och
didaktiska samtal om teorier som ligger utvecklar målmedvetna, gjorda erfaren- utvecklas
tillsammans verksamhetens bakom gjorda val och.
30 nov 2017 . Att lägga till mycket erfarenhet och kunskap. Här kan du få PDF Didaktik –
teori, reflektion och praktik ePub specialbok för dig. På denna webbplats finns böcker i PDFformat, Kindle, Ebook, ePub och Mobi. Självklart den här Didaktik – teori, reflektion och
praktik PDF Ladda ner boken är väldigt intressant för.
praktiskt tillämpa didaktiska teorier och omsätta ämneskunskaper i undervisning samt
reflektera över relationen mellan teori och praktik - använda IKT i skolan - auskultera diskutera och reflektera kring yrket och sin professionsutveckling - beskriva det
specialpedagogiska och elevvårdande arbete som görs inom skolan

Didaktik - teori, reflektion och praktik (ss. 146-165). Lund: Studentlitteratur. Kansanen, P.
(1997). Lärarutbildning i Sverige och Finland. Utbildning och demokrati, 6(1), 65-83.
Kansanen, P., & Uljens, M. (1997). On the history and future of Finnish didactics.
Scandinavian Journal of Educational Research, 41(2-4), 225-235.
Till detta kan läggas en teoretisk-kritisk didaktik som både kan vara vetenskaplig och lärares
praktiska teorier och självreflektion. Man bör även uppmärksamma att didaktik är något
praktiskt, konsten att under- visa. Den praktiska didaktiken kan dels avse en färdighet som
tillägnats ge- nom utbildning eller som ett resultat av.
Didaktik. – teori, reflektion och praktik. Syftet med denna bok är att visa vilken betydelse
didaktisk teori har för lärares arbete. Några av de frågor som ställs är: Vad är egentligen en
didaktisk teori? Ger sådana teorier råd om hur undervisning ska planeras, genomföras och
utvecklas? Hur är didaktiska teorier förbundna med.
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9144479417 | Titel: Didaktik teori, reflektion och praktik - Författare: Tomas Englund, Sigrun Gudmundsdottir, Tomas
Kroksmark, Ference Marton, Bjørg Brandtzæg Gundem, Nils P. Nordtømme, Anne Reinertsen,
Wolfgang Klafki, Stefan Hopmann, Pertti.
Didaktik. teori, reflektion och praktik. av Michael Uljens (Bok) 1997, Svenska, För vuxna.
Ämne: Didaktik,. Fler ämnen. Pedagogik · Pedagogisk metodik · Undervisning. Upphov,
Michael Uljens (red.) Utgivare/år, Lund : Studentlitteratur 1997. Utgåva, 1. uppl. Format, Bok.
Originalspråk, Norska. Kategori. För vuxna.
vardagspraktik. Linköping Studies in Education and Psychology No 58. Uljens, Michael (red.).
(1997) Didaktik - teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur van Manen, M. (1991).
Tact and Teaching. I The Tact of Teaching. The meaning of. Pedagogical Thoughtfulness. (s.
187-209). Canada: The Althouse Press.
yrkespraktik utvecklar lärarstudenten successivt nödvändiga redskap/förmågor ..
dokumentera, reflektera över och göra självvärdering av arbetet med VFU; ...
kunskapsutveckling i värderingar och visning/verksamhet och perspektiv och att reflektera
och didaktiska samtal om teorier som ligger utvecklar målmedvetna,.
Vad är didaktik? Som jag har uppfattat didaktikbegreppet så handlar begreppet om
undervisningens teori och praktik, konkretiserat som "vad, hur och varför" i undervisningen.
"Varför-frågan", studerar problematiken kring olika maktgrupper i samhället som uttolkar
olika motiv och mål för SO-ämnena. De olika SO-ämnena.
4:e upplagan, 2009. Köp Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
(9789197558419) av Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert på campusbokhandeln.se.
2 okt 2007 . Didaktikbegreppets historia ser litet olika ut i de nordiska länderna.1 Didaktik är
sedan länge etablerad i . didaktisk forskning på läroplansteoretisk grund (beträffande
fenomenografi som metod se Marton ... Englund, Tomas (2003) Pedagogiska reflektioner från
utbildningsvetenskapens värld. Pedagogisk.
I Didaktik – teori, reflektion och praktik, Michael Uljens (red.). Lund: Studentlitteratur, 1997.
Flisbäck, Marita och Lund, Anna. Artists' autonomy and professionalization in a new cultural
policy landscape. Professions & professionalism 5 (2), (2015). Friedman, Milton och
Friedman, Rose. Free to choose: A personal statement.
Jank, Werner & Meyer, Hilbert (1997 a). Nyttan av kunskaper i didaktisk teori, i: Michael
Uljens (red):. Didaktik – teori, reflektion och praktik. (s. 17-34). Lund: Studentlitteratur. Jank,
Werner & Meyer, Hilbert (1997 b):”Sambandet mellan didaktisk teorikunskap och
handlingskompetens”, i: Michael Uljens (red): Didaktik – teori,.
13 okt 2015 . Didaktik – teori, reflektion och praktik. Studentlitteratur. Lund. Patel, Runa, Bo,
Davidsson (2011) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en

undersökning. Studentlitteratur. Lund Sundström, B, Thunberg, S och Vennberg, A (2014)
Räkna med språk. Hallgren & Fallgren.
1 sep 2017 . utifrån aktuell forskning, didaktiska teorier och gällande styrdokument planera, .
kommunicera, reflektera över och kritiskt granska sina egna och andras . för läraruppdraget i
idrott och hälsa och skolans praktik med koppling till vetenskapliga teorier. Delkurs 2
Didaktisk reflektion i idrott och hälsa 7,5.
14 dec 2016 . På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras
tankar och reflektioner om undervisning. Nedan finner du några av de inlägg som handlat om
nyanlända och lärande. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på
ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett.
För att medvetandegöra sina föreställningar menar de att man som förskollärare kan reflektera
över hur man till exempel ser på kunskap och inlärning1, hur man anpassar sitt arbetssätt efter
situationen, vad ens agerade leder till och vilka teorier det är som styr agerandet i praktiken.
Blay och Ireson (2009), har i sin studie av.
(1997). Didaktik: Teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur. Vallberg Roth, A.-C.
(2001). Läroplaner för de yngre barnen: Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag.
Pedagogisk forskning i Sverige, 6(4), 241–. 269. Vallberg Roth, A.-C. & Månsson A. (2006a).
Indivi- duella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, sam-.
10 okt 2017 . Sedan 2003 har hon forskat om lärares professionella kunskapsutveckling och
hur lärare kan utveckla sin ämnesdidaktiska kunskap (PCK) och därmed strukturera
undervisningen för att möta eleven i . Hur kan man som lärare systematiskt reflektera runt
undervisningens vad, hur varför, när och för vem?
Book summary: Syftet med denna bok är att visa vilken betydelse didaktisk teori har för
lärares arbete. Några av de frågor som ställs är: Vad är egentligen en..
Du har också visat att du kan använda didaktiska begrepp och teorier i reflektion över undervisningssituationer. .. roll, relationen elever-lärare och olika undervisningsmetoder har varit
aktuella länge, redan på de gamla grekernas tid, då Platon och Aristoteles diskuterade de olika
perspektiven teori och praktik. ”Platon har.
Didaktik - teori, reflektion och praktik PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Tomas
Englund. Syftet med denna bok är att visa vilken betydelse didaktisk teori har för lärares
arbete. Några av de frågor som ställs är: Vad är egentligen en didaktisk teori? Ger sådana
teorier råd om hur undervisning ska planeras, genomföras.
Title, Didaktik : teori, reflektion och praktik. Publisher, Studentlitteratur, 1997. ISBN,
9144479417, 9789144479415. Length, 267 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
17 okt 2013 . Som grund hade jag Pennlert och Lindström Undervisning i teori och praktik.
Vilka samband mellan undervisningsteori och undervisningspraktik visar författarna på?
Lärare har intentioner om vad som ska göras och hur. Reflektioner leder till erfarenheter som
blir en del av lärarens subjektiva teori om.
14 jan 2011 . Torstenson-Ed, T. (2003). Ungas livstolkning och skolans värdegrund.
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling (http://www.skolverket.se/publikationer?id=1828
tillgänglig 2010-12-15). Uljens, M. (red.) (1997). Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund:
Studentlitteratur. Ziebertz, H-G & K, W. (red.) (2009).
Gundem, Bjørg B. (1997). Läroplansarbete som didaktisk verksamhet. I. Michael Uljens (red.),
Didaktik – teori, reflektion och praktik. (ss. 246–267). Lund: Studentlitteratur. Gundem, Bjørg
B. & Hopmann Stefan (Eds.) (1998). Didaktik and/or. Curriculum: An international Dialogue.
New York: Peter Lang. Haug, Peder (2003).
Didaktik : - teori, reflektion och praktik. No other viewers. Share. The version of the browser
you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss. File.

Edit. View. Tools. Help. Accessibility. Debug. See new changes. Accessibility. View only. To
enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z.
9 dec 2015 . Boken har undertiteln Teori möter praktik och författarna representera var sitt
perspektiv Håkan kommer in från forskarens håll och Helena från lärarepraktiken. DSC_0483
. Denna definition bör varje lärare och rektor och andra som jobbar med digitalisering inom
skola stanna upp vid och reflektera kring:.
11 nov 2013 . Teorier, praktik och trender. Författaren Ann . Bild: Cecilia. Boken är en bred
beskrivning av det specialpedagogiska fältet utifrån ideologi och politik, vetenskap och teori
samt verksamhet och praktik. . Även de insatser som genomförts på pedagogisk och didaktisk
nivå är av betydelse. De är i sin tur.
14 mar 2012 . Sveriges kommuner och landsting (2009). SKL:s Öppna jämförelser 2009.
Grundskola. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. Uljens, M. (red.) (1997). Didaktik:
teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur. Webplatser:
http://www.johankant.wordpress.com · http://www.skolaochsamhalle.se.
Köp boken Didaktik - – teori, reflektion och praktik av Tomas Englund, Sigrun
Gudmundsdottir, Tomas Kroksmark, Ference Marton, Bjørg Brandtzæg Gundem, Ladda ner
Didaktik – teori, reflektion och praktik – Tomas Englund, Sigrun Gudmundsdottir, Tomas
Kroksmark, Ference Marton, Bjørg Beställ boken Didaktik - – teori,.
Uljens (1997) diskuterar didaktik utifrån teori, reflektion och praktik. Imsen (1999)
introducerar lärare i allmän didaktik i sin bok. Arfwedson och Arfwedson (2008) behandlar
didaktik för lärareyrket. Myhre (1992), Leino och Leino (1992) presenter forskning och
grundtankar i pedagogik. Bertolani och Andersson (1998) i.
etc. och didaktiskt stoff om allmän didaktik, läroplansteori, lärande- teori, specialpedagogik,
kommunikation etc. . och att den inte åstadkommer fullfjädrade helt professionella lärare utan
att det också behövs erfarenhet och i kollegialt samarbete, reflektion över den pedagogiska
praktiken och kontinuerlig fortbildning.
”Learning by doing” är dock mycket bredare än så, och behöver inte alls betyda att man lär sig
genom sina misstag; istället omfattar uttrycket Deweys hela pedagogik, där teori, praktik,
reflektion och handling bildar en helhet. Deweys idéer har senare påverkat flera andra
pedagogiska metoder, som ligger mycket nära hans.
Michael Uljens - Didaktik - - teori, reflektion och praktik jetzt kaufen. ISBN: 9789144479415,
Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher.
kallar pedagogisk och (ämnes)didaktisk forskning, och en terminologisk; hur forskningen ska
benämnas och vilka intressen . förnekanden av just pedagogik och didaktik som
utbildningsvetenskapens bas. Mycket underligt. ... och teori som teoretisering eller reflektion
av praktiken och kontextualisering av teorin eller den.
Kateketik. Eleverna. Kateketik. Figur 2. Den didaktiska triangeln. Källa: Didaktik: teori,
reflektion och praktik (Hopmann. 1997, s 201). Den didaktiska triangeln är grundläggande för
didaktiken enligt den tyske dr. Stefan. Hopmann i didaktik, och dessa tre sidor utgör vardagen
i skolor (Hopmann 1997, s 201). Fram- ställning.
I boken finns även ämnesdidaktiska bedömningskapitel som rör svenska, engelska,
matematik, NO, historia och samhällskunskap. En bilaga med frågor fungerar som stöd för
lärarstudenter och lärare att reflektera över sin egen praktik. I denna tredje reviderade upplaga
är ett kapitel om återkoppling och formativ bedömning.
Didaktik – teori, reflektion, praktik. Lund: Studentlitteratur. 267 s. Uljens, M. (1997). School
didactics and learning. Hove, East Sussex: Psychology Press. 280 p. ISBN 0-863-77-700-7.
Reviewed by: Lahdes, E. (1998). Kirjallisuutta: Michael Uljens. School didactics and learning.
Kasvatus 29(2), 243-244. Prawat, R. S. & Pugh.

Dewey myntade begreppet "learning by doing", vilket är en aktivitetspedagogik där teori,
praktik, reflektion och handling hänger ihop. Kunskap måste kunna bli till nytta och ha
verklighetsanknytning. Dewey räknas till de progressiva pedagogiska teoretikerna (som har ett
nära samband med socialismen) och kallas den.
26 feb 2007 . K 3 - Reflektera kring ämnet och konstruera didaktisk teori. Efter Dale (1993).
Didaktisk reflektion. Idrottsläraren som en reflekterande praktiker: □ Främjar lärandet
(ämnesmässigt och pedagogiskt). □ Ger möjlighet att diskutera förhållandet mellan den
planerade och realiserade praktiken. □ Olika former:.
Ordet didaktik har ett grekiskt ursprung och betyder ”undervisa”, ”lära”, ”att tillägna sig” osv.
Det är ett relativt ungt forskningsfält i Sverige och behandlar undervisningens och
inlärningens teori och praktiska överväganden. Teorierna är redskap för reflektion över och
kritisk granskning av undervisning/lärande och hjälper.
Jämför priser på Didaktik - teori, reflektion och praktik (Häftad, 1997), läs recensioner om
Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Didaktik - teori, reflektion och
praktik (Häftad, 1997).
2 mar 2016 . Förståelse kan uppnås först när……vi kopplar teori med praktik och praktik med
teori. •. Genom att reflektera över den observerade, konkreta erfarenheten och genom att i
praktiken testa och transformera teori och begreppsbildning, uppstår förståelse. • Kunskap och
förståelse är viktig för lärandet.
18 aug 2005 . Didaktik – teori, reflektion och praktik. Lund: Student- litteratur. Notera att det
vid hänvisning till kapitel eller artikel i bok med redaktör är titeln på bo- ken som kursiveras.
Vidare skrivs redaktörens förnamn före efternamn och sidnummer uppges inom parentes för
första och sista sidan i kapitlet i anslutning till.
Skolans praktik består av en form av medborgarfostran som i förlängningen påverkar
samhällets utveckling i en viss riktning. Eftersom skolan både kan betraktas som politiskt
redskap och projektionsyta för samhälls- förändring måste den allmänna didaktiken också ha
till uppgift att förhålla sig till och kritiskt reflektera frågor.
Sjöberg & Hansén (2006) anser att det är den vetenskapliga didaktiken och dess begrepp, som
utgör det verktyg som gör det möjligt att analysera samspelet mellan teori och praktik. Enligt.
Maltén (1995) strävar den didaktiskt inriktade läraren mot att bli medveten om och reflektera
över sina egna teorier och förhållningssätt.
tillämpa och kritiskt granska pedagogisk dokumentation som reflektionsverktyg. ○
problematisera sambandet mellan teori och praktik i pedagogisk verksamhet. ○ synliggöra och
reflektera över barns individuella . Den studerande får möjlighet att formulera och reflektera
kring didaktiska frågeställningar och inta ett kritiskt.
Egen teori. Varje lärare har en ”praktiskt teori” om lärande … … och denna teori är den
starkaste faktorn för lärarens egna pedagogiska praktik. Handledning med . Arbeta med
gruppen så att du får en positiv och trygg stämning; Lyssna på vad deltagarna säger; Reflektion
i gruppen är viktigt; Problem eller svårigheter kan.
h) tillämpa ämnesdidaktisk teori och ämneskunskap i undervisning, samt ur ett såväl ämnessom allmändidaktiskt perspektiv reflektera över, och redovisa resultatet av den egna
undervisningen och yrkespraktiken i) agera i enlighet med skolans värdegrund j) ta initiativ till
dialog och samverkan med elever och skolans.
Det här arbetet handlar om ridlärare och deras pedagogiska praktik, dvs. undervisningssituationen vid . Dessa analyser kan sedan bilda bas för reflektion och skapa förståelse för
dagens situ- ation och därifrån ... granska ridundervisningen ur en didaktisk teoretisk
synvinkel kunde finna andra lösningar på vad som ska.
Didaktik – teori, reflektion och praktik (ss. 146-165). Lund: Studentlitteratur. Kansanen, P.

(1997). Lärarutbildning i Sverige och Finland. Utbildning och demokrati, 6(1), 65-83.
Kansanen, P., & Uljens, M. (1997). On the history and future of Finnish didactics.
Scandinavian Journal of Educational Research, 41(2-4), 225-235.
Bild 5. • Reflektion. • Fokus på ”lärande” – inget åtskillnad mellan teori och praktik. •
Studenten ett aktivt ansvar för sitt lärande. • Stöd för att på ett etiskt medvetet sätt tillägna sig
vårdande kunskaper. • Vetenskap och praxis integrerade. GRUNDANTAGANDE FÖR.
GEMENSAM PEDAGOGISK. GRUNDSYN.
Forskare kunde hänvisa till utvecklingsteorier, diskutera hur vuxnas intel- 12 DIDAKTIK
FÖR VUXNAS LÄRANDE – tankelinjer i internationell litteratur Didaktik för .. Reflektion
över praktik finner forskarna vara det som integrerar olika kom- ponenter till
undervisningsskicklighet – så att säga nyckeln till att bli en kompetent.
29 sep 2011 . Gemensam pedagogisk kärna (allmändidaktik). ▫ Lärande, läroplan och
undervisningsprocess. ▫ Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder. ▫
Omvärldsförståelse. ▫ Ledarkompetens, relationskompetens. ▫ Helhetsorienterad (teoripraktik). ▫ Tydlig professionsidentitet. ▫ Vetenskapligt och.
Meyer sammanfattas i definition 1.1 ” Didaktik = Undervisningens och inlärningens teori och
praktik”(Jank & Meyer, 1997 s.18). Ett annat vanligt sätt att definiera didaktik är att utgå från
någon variant av den didaktiska triangeln. Denna visar på ett enkelt sätt det sam- band som
finns mellan de didaktiska frågorna eller.
9 dec 2014 . Hej på er alla! Eftersom vår uppgift är att observera och utvärdera lärandet, måste
vi såklart sätt oss in i olika teorier inom ämnet. Som vi redan lyfte upp i vårt första
blogginlägg, är didaktik ett helt nytt ämne för oss. Vi har alla fördjupat oss i litteratur om
didaktik samt reflektera om det vi har läst om.
John Dewey är den teoretiker som vanligen hänvisas till när reflektion ska definieras: .
reflection may be seen as an active and deliberative cognitive process, . I och med att vi under
kursen arbetat med didaktiska teorier om intentionalitet och även normkritisk pedagogik kan
du analysera dina iakttagelser utifrån ett kritiskt.
Ference, M. (1997): Mot en medvetandets pedagogik, i: Uljens, M. (red) Didaktik- teori,
reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur; s. 98-114 . Ginner, T. & Mattsson, G.(red.)
(1996): Teknik i skolan- Perspektiv på teknikämnet och tekniken . Ginner, T. (2012): ”Allt är
inte teknik – men mycket”, i:Teknik & matematik i förskola.
Köp Didaktik - - teori, reflektion och praktik av Tomas Englund, Sigrun Gudmundsdottir,
Tomas Kroksmark, teori, reflektion och praktik. Syftet med denna bok är att visa vilken
betydelse didaktisk teori har för lärares arbete. Några av de frågor som ställs är: Vad är Köp
boken Didaktik - – teori, reflektion och praktik av Tomas.
20 dec 2005 . litteraturundervisning i Sverige och Frankrike, Stockholm 1997. Englund,
Tomas, ”Undervisning som meningserbjudande”, i Didaktik –teori, reflektion och praktik, red.
Michael Uljens, Lund 1997, s. 166-197. Guillory, John, Cultural Capital. The Problem of
Literary Canon Formation, Chicago &. London 1993.
Institutionen för pedagogik och didaktik . Studiens övergripande syfte är att studera hur teori
och praktik framträder i olika typer av gruppsamtal i lärarutbildning. . fram som värdefulla
utbildningsinslag som bidragit med bland annat erfarenhet, ett mera mångfacetterat perspektiv,
en djupare förståelse, och tid för reflektion.
Books - Compare prices to buy Didaktik - – teori, reflektion och praktik - Cheap Books!
Köp boken Didaktik - – teori, reflektion och praktik av Tomas Englund, Sigrun.
Gudmundsdottir, Tomas Kroksmark, Ference Marton, Bjørg Brandtzæg Gundem, Didaktik - –
teori, reflektion och praktik. Tomas Englund • Sigrun Gudmundsdottir • Tomas Kroksmark •.
Ference Marton • Bjørg Brandtzæg Gundem • Nils P Michael.

Det sjungs, det spelas och det dansas. Barnen producerar, brukar och tolkar musik. Musikskap
i förskolan handlar om musikstundernas didaktik. Med begreppet musikskap som
utgångspunkt ställer författaren frågor som: Vilket är egentligen musikstundens innehåll och
hur presenteras eller iscensätts det? Vilka är aktörer i.
29 apr 2009 . För den som, likt tjänstgörande redaktör, inte skolats i pedagogikens och
utbildningsvetenskapens teori och praktik ter sig redan begreppet didaktik som komplicerat.
Ordets ursprung är .. Men vad innebär det då för en lärare att kunna reflektera och handla
utifrån en vetenskaplig bas? Jank och Meyer.
didaktik teori reflektion och praktik. Du sökte på didaktik teori reflektion och praktik som gav
0 träffar. Kontakta annonsören via formuläret. Betalning och leverans kommer ni överens om.
Rekommendationen är att använda en betalförmedlare, exempelvis Payson. Handla tryggt,
skicka inga pengar i förskott. Acceptera inte.
Didaktik – teori, reflektion och praktik (Uljens, 1997) ett andra exempel i vilken skilda
didaktiska forskningsinriktningar presenteras av dess företrädare och som syftar till att ge en
inblick i den nordiska forskningen gällande relationen didaktisk teori och praktik. Författarna
väljer att betona antingen VAD- eller HUR-frågan.
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