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Hvordan barn lærer har alltid vært et sentralt pedagogisk forskningstema.
I Barndom i barnehagen: LÆRING presenterer nordiske forskere ny kunnskap om barns læring. Artiklene i
denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er et bidrag til den pågående utviklingen av ny innsikt i
hvordan barn lærer.
Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora.
Artiklene har relevans som aktuell forskning for profesjonelt arbeid med barn.
Forskerne drøfter blant annet tema som:eventyr og barns erfaringerlek som
læringsarenaspråktilegnelseundringlek utendørs og helhetlig læringsyn på læring i barnehage og skole
Artiklene i boka bidrar med ny kunnskap som gir utdypet forståelse for barns læring innenfor institusjonelle
rammer.

Medforfattere er Sturla Sagberg, Carola Kleemann, Hansjörg Hohr, Knut Løndal, Merete Lund Fasting, Stig
Broström og Dion Sommer.
Læring, definert som en relativt varig endring i opplevelse og atferd som følge av tidligere erfaring, og et
viktig forskningsområde i moderne psykologi. Læring Term. Bokmål: læring Nynorsk: læring. Forklaring:
Felles for flere definisjoner av læring innen helse og utdanning er at læring forstås som en aktiv. Å være
lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og
praksis i et fag. I begynnelsen av. elevsiden.no 2003: Sven Oscar Lindbäck. Læring består i hovedsak av tre
hovedkomponenter: Innlæring, overføring og gjenhenting. Innholdet i læringen kan vi. Voksnes læring og
kompetanse; Relatert.
Meld. St. 22 (2010 – 2011) - Motivasjon – Mestring – Muligheter; Kvalitetsutvalget grunnopplæringen;
Regjeringen.no. Vurderingspraksis - Vurdering for læring.
Vi vet at vurdering har stor innvirkning på elevenes og lærlingenes læring. En god vurderingspraksis
motiverer og har.
KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner
og fylkeskommuner. KS Læring støtter planlegging av. Kurset Smart læring 2.
0 med 7.5 studiepoeng vil bli tilbudt i vårsemesteret 2017. Kursstart: 2. mars. Kursavgift: 4900 Kr. Dersom du
ønsker å delta på kurset i.
Siden læringsfremmende vurderingsarbeid kan knyttes til nesten alle sider ved lærerens undervisning og
elevenes læring. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 1 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring (NKR) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

