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BESKRIVNING PRAKTISK LÄRARKUNSKAP
Behöver du få svar på praktisk-pedagogiska frågor eller söker du en ny källa till inspiration
för din undervisning? Kanske har den här boken just det du söker.Att undervisa kan vara
lätt och roligt men aldrig enkelt. Det vet alla som varit verksamma en tid som lärare. Utan
att på något sätt förringa behovet av mycket bra faktakunskaper ligger fokus i den här
boken på kunskap som kommer till uttryck som förståelse, färdighet och förtrogenhet.
Dessa kunskapsformer går i boken under den gemensamma benämningen praktisk
lärarkunskap. Med det menas både centrala lärarkunskaper och metoder och arbetssätt.Den
första delen av boken rör centrala lärarkunskaper och innehåller avsnitt om hur man
planerar sin undervisning, om kommunikation och språk samt om konflikter i
undervisningen. Dessutom diskuteras juridik för undervisare, utvecklingssamtal, läromedel
samt utvärdering. I bokens andra del presenteras ett trettiotal metoder och arbetssätt förmedlande, gestaltande, interaktiva och "vetenskapliga" metoder - ur ett didaktiskt
perspektiv. Författarna betonar också att trygghet, kunskap och glädje måste finnas med
för att lärande ska kunna ske på bästa tänkbara sätt.Boken är skriven av undervisare för
undervisare och vänder sig till olika slags lärare - allt från den som bara någon gång om året
står inför en grupp till alla som studerar till lärare eller redan är verksamma i yrket.
PRAKTISK LÄRARKUNSKAP - STURE LÅNGSTRÖM, ULF VIKLUND HÄFTAD
Pris: 288 kr. Häftad, 2005. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Praktisk lärarkunskap av Sture
Långström, Ulf Viklund på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. Pris: 289 kr. häftad,
2005. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Praktisk lärarkunskap av Sture Långström,
Ulf Viklund (ISBN 9789144036670) hos Adlibris. Fri. 2005, Häftad. Handla online - Hos
dig inom 1-4 arbetsdagar. Köp boken Praktisk lärarkunskap hos oss! Hur kan man planera
undervisningen tillsammans med eleverna? Vilka metoder finns för kon- flikthantering?
Vilken upphovsrätt gäller för lärare? Behöver du få svar på praktisk-pedagogiska frågor
eller söker du en ny källa till inspiration för din undervisning? Kanske har den här boken
just det du. Köp begagnad Praktisk lärarkunskap av Sture Långström, Ulf viklund hos
Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad.
Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker,
punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner. LIBRIS
titelinformation: Praktisk lärarkunskap / Sture Långström, Ulf Viklund ; [teckningar:
Sophia Lundquist] Centrum för praktisk kunskap tackar Östersjöstiftelsen för det stöd som
har gjort denna publikation möjlig. södertörn studies in practical knowledge 1 Logga in för
att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Reservationer i kö: 2 Behöver du få svar på praktisk-pedagogiska frågor eller söker du en
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ny källa till inspiration för din undervisning? Kanske har den här boken just det du söker.
ISBN: 9789144036236. Studentlitteratur. 1 uppl. 2007. 268 sidor. Oläst bok. Som ny Köp
böcker av Ulf Viklund: Praktisk lärarkunskap;. Riktigt duktiga undervisare, föreläsare och
fortbildare behärskar sitt ämnesområde, har goda pedagogiska. Praktisk lärarkunskap 145
kr. Ca halva nypriset mot adlibris. jättebra skick. Finns i Holmsund men kan tas med ibland
till sjukhuset/universitet till 17/9 och sedan. Syftet med avhandlingen är att granska hur
lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom svensk
lärarutbildning. Utgångspunkten. Encuentra Praktisk lärarkunskap de Sture Långström, Ulf
Viklund (ISBN: 9789144036670) en Amazon. Envíos gratis a partir de 19€.
PRAKTISK LÄRARKUNSKAP - STURE LÅNGSTRÖM, ULF VIKLUND BÖCKER
Kursen ger en bred introduktion till frågor om kunskap, undervisning och lärande. Den ger
en förberedelse både till fortsatt akademisk utbildning och. Praktisk lärarkunskap. (265s)
Persson, Bengt (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber.
(183 s) Delkurs Lärarkunskap C, 7,5 hp. Vad är centralt praktiskt yrkeskunnande,
formulerat av. - hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd
lärarutbildning* Henrik Hegender Get Textbooks on Google Play. Rent and save from the
world's largest eBookstore. Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone. utveckling av lärarkunskap i biologi Eva Kellner Hur ska elever inse att växter bygger sin
egen mat av framförallt koldioxid,. och i praktiskt lärararbete. Happy Texts and Listening
Activity CD Year 5. Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta samt
motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig. De praktiska delarna sker i en. akademisk
lärarkunskap. Det krävs att båda kategorierna av lärarutbildaren är väl förtrogen med 1)
Våga leka och ha kul själv 2) Se till att du själv kan sångerna 3) Bestämda platser och
ordnad ingång om annan lokal 4) Tydliga ramar - gärna en. Praktisk lärarkunskap Sture
Långström, Ulf Viklund. 288 kr. 288 kr. 8 Läsning och läsundervisning Carsten Elbro. 337
kr. 337 kr. 9. 2 Avdelning, Institution Division, Department Institutionen för Tillämpad
Lärarkunskap 581 83 LINKÖPING Datum Date 2001-01-18 Språk Language Rapporttyp
Scopri Praktisk lärarkunskap di Sture Långström, Ulf Viklund: spedizione gratuita per i
clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon. Praktisk lärarkunskap. Lund:
Studentlitteratur. Skolverket(2010) Läroplan för förskolan Lpfö98 rev.2010. Stockholm:
Fritzes. Utrikesdepartementet (2006). deﬁniera, artikulera och utveckla lärarkunskap?
Många lärare är till. sera den kunskap som utvecklas i den praktiska verksamheten ﬁnns
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