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Att bli lärare är en grundläggande och heltäckande bok som blivande
lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild
av läraryrkets möjligheter och utmaningar men blickar också framåt.
Boken består av fem olika delar som var och en är kopplade till

aktuell forskning.
DEL 1 På väg mot lärarrollen (ledarskap, bedömning och

inkludering)
DEL 2 Lärandeperspektivet (hur kan man organisera meningsfullt

lärande?)
DEL 3 Professionen (uppdrag, framväxt och kunskapsgrund)
DEL 4 På väg mot framtiden (hur organiserar vi en skola för

framtiden?)
DEL 5 Tre internationella utblickar (Finland, Chile och Singapore)

Läs mer
Boken innehåller bidrag från drygt 50 ledande forskare som ger
läsaren en god överblick av olika forskningsfält. Sammantaget ger
texterna hela den bredd av kunskaper som en lärare behöver tillägna

sig under utbildningen. Boken är ett stöd i den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) men fungerar också som en

första introduktion till de ämnesdidaktiska frågorna. Den kan
användas som en ingång för att få översikt över ett område och som



en uppslagsbok för olika centrala frågor som kan dyka upp under
utbildningens gång. Till boken hör också olika digitala case där du
kan öva din förmåga att samtala med en elev, en lärarkollega eller en

förälder om olika dilemman som du kan komma att möta i din
framtida yrkesutövning.

Om författarna
Bokens huvudredaktörer

Eva Insulander är filosofie doktor i didaktik vid Institutionen för
pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Hennes forskning
handlar om multimodal kommunikation, design för lärande och

bedömning.
Staffan Selander blev landets första professor i didaktik 1996 vid
dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. Han är nu senior professor
vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms

universitet, och har i sin forskning varit inriktad på
kunskapsrepresentationer och design för lärande.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Att bli lärare&s=sebooks

