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I boken om pedagogerna presenteras klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar. De eviga
pedagogiska frågorna som rör undervisningens innehåll, form och mål lyfts fram och det utbildningspolitiska
systemskifte som den svenska skolan genomgår diskuteras. Resultatet blir en aktuell och mångfacetterad
beskrivning av vårt pedagogiska arv och dagens skolverklighet. Denna sjätte upplaga är grundligt reviderad
och innehåller flera nya kapitel: ett kapitel om ämnet pedagogik, ett om Ellen Key, ett om Jean Piaget och ett
om den kosmopolitiska utmaning skolan står inför. Läs mer Det är framför allt det senaste decenniet och 1990och 1950-talen som präglat den skola vi har i dag. Dessa tre reformperioder ges särskilt utrymme i denna bok.
De tidlösa frågeställningarna om kunskap och bildning fångas i presentationerna av de pedagogiska
klassikerna: Sokrates, Dewey, Vygotskij, Steiner, Montessori, Freinet, Malaguzzi, Key och Piaget. Bokens
avslutande del handlar om läraryrkets utmaningar, det vill säga om dagens och morgondagens pedagoger.
Viktiga frågor som ställs här är hur nya förutsättningar påverkar läraryrket och skolan.
Om författarna Huvudredaktör för Boken om pedagogerna är Anna Forssell, lärare och forskare vid
Stockholms universitet. Författarna i boken är de mest namnkunniga inom sina respektive områden i Sverige.
Till nästa vecka fick jag en vag uppgift att skriva om … Vad är matematik. Jag har nu landat efter
#AFKörebro16… några veckor senare. Vill ni fortbilda personalen i pedagogiskt ledarskap. Hur leker man.
Kollegiehandledarens roll i skolans systematiska kvalitetsarbete – En modell i sex steg för hur extra

anpassningar tillgängliggör skolan för elever med ojämna. Råden duggar tätt. Läste en artikel om
Anne-Marie Körling i senaste upplagan av Pedagogiska magasinet 3/14. Behöver ni bra startpunkter för
arbetslagsträffar och APT- träffar. Nu är den här, Skolverkets kunskapsöversikt om undervisning i förskolan
ur ett forsknings-perspektiv. På Plantan förekommer ständigt läsande och skrivande utan att pedagogerna har
som ambition att lära barnen läsa och skriva. Gjorde en liten film om vad jag tar med mig. Hej skriver om
barn för TT-spektra. Till nästa vecka fick jag en vag uppgift att skriva om … Vad är matematik.
Hjärnforskningen vinner mark i skolan. se kan du söka lediga jobb, kontakta oss för samarbeten och få veta
mer om vad UR gör och varför. Fortbildningspärmen innehåller hundratals kopieringsunderlag för samtal,
kollegialt lärande och utveckling. Redan vid skolans yttre gräns. Är matematik olika beroende på om jag är
flicka eller pojke. En lördag i början av april hade vi massor av snälla.

