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Boken handlar om lärares professionella arbete och elevers lärande. Den är en vänbok till professor Ingrid
Carlgren, vars djupa engagemang för utbildningsfrågor beskrivs av professor Ference Marton med orden:
"Hon är den enda människa jag känner som tycks vara beredd att leva och dö för den svenska skolan". Hur
kommer undervisning och utbildning av framtidens barn och unga att gestalta sig? Bokens författare utforskar
olika aspekter av en skola i förändring och lärares professionella uppdrag. De olika kapitlen är indelade i fyra
delar. Den första delen, Praxisutvecklande forskning, belyser relationen mellan utbildningsvetenskaplig
forskning, undervisning och lärares profession. I den andra delen, Kunskapens innehåll, uppmärksammas
skolans kunskapsinnehåll och det lärande som eleverna erbjuds. Den tredje delen, Eget arbete, behandlar
självreglerande arbetssätt. I den sista, fjärde delen, Förändringar över tid, diskuteras hur samhälleliga
förändringstendenser påverkar skolan och lärares arbete. Boken vänder sig till såväl lärarstudenter som
verksamma lärare.
Framför allt vänder sig boken till alla som är nyfikna på undervisning, kunskap och lärande!
Kajsa Borg, Docent, FD. Jag är väldigt glad och hedrad för den tillit och det förtroende som detta pris
representerar och jag vill dela det med alla föräldrar och all skolpersonal som tillsammans stöttar varandra
med kunskap och erfarenhet för att hjälpa elever i behov i skolan. Programmet Flerstämmig undervisning i

förskolan drivs i samarbete med åtta kommunala skolhuvudmän och med Malmö universitet. Verksamheten
är ett komplement till den ordinarie undervisningen och kursdagarna följer läroplanens mål och riktlinjer.
Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra
kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Solna naturskola ordnar kursdagar med naturvetenskapligt
innehåll för skolor och förskolor på uppdrag av Solna stad. Strukturera av Kristoffer Creutz. Hela mitt
professionella liv har jag sysslat med undervisning, utbildning och på senare år även forskning. e-post:kajsa.
Vad räknas som undervisning och vem får bedriva den. Det här leder till sämre hälsa och sämre skolresultat.
Det leder även till otrygghet och en stökigare social miljö. Såväl den vetenskapliga kunskapsbildningen som
den beprövade erfarenheten om lärande och undervisning visar att tyngdpunkten behöver ligga på att förstärka
elevers inre motivation och drivkraft för att i allt högre grad kunna förverkliga skolans uppdrag. Aktivera din
digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Ingrid Engdahl
och Christian Eidevald, båda lärarutbildare och forskare, ger här sina tankar. Efter utbildning till textillärare
arbetade jag i kommunal grundskola i 20 år, därefter … Digitala läromedel och kurslitteratur. Strukturera av
Kristoffer Creutz. Strukturera av Kristoffer Creutz. KAJSA BORGS HEMSIDA. Torsdagen den 26 april
startade Ifous ett FoU-program med fokus på förskolans pedagogiska uppdrag. Barn i Sverige tillhör de mest
stillasittande i hela världen. Efter utbildning till textillärare arbetade jag i kommunal grundskola i 20 år,
därefter … Digitala läromedel och kurslitteratur. e-post:kajsa.

