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Skole og dagtilbud underlægges stadig mere detaljerede indholds- og målkrav for deres virksomhed, og i
denne proces overses ofte det faktum, at børns muligheder for udvikling og læring har tæt sammenhæng med
hele deres levede liv og med de samfundsmæssige vilkår, de er underlagt.
Denne bog ønsker at give kommende lærere og pædagoger forståelse af de overordnede sammenhænge i
børns udviklings- og læreprocesser, uanset om disse foregår i skolens almene eller understøttende
undervisning, i dagtilbud eller helt uden for disse rammer. Således retter bogen sig imod to målgrupper, som i
uddannelsessammenhænge og i praksis ofte betragtes adskilt, men som jo er fælles om den helt fundamentale
opgave: børns udvikling og læring. Bogen indeholder: · Analyse af de samfunds- og uddannelsesmæssige
betingelser for den moderne barndom· Præsentation af centrale almene læringsteorier og deres sammenhæng
med den samfundsmæssige udvikling og uddannelsespolitiske diskussion · Konkret inspiration til samarbejdet
mellem lærere og pædagoger · Præsentation og analyse af hvordan pædagogiske rutiner i dagtilbud kan
udvikle børns grundlæggende hverdagsfærdigheder · Redskaber til didaktisk analyse, planlægning og
evaluering af undervisning og pædagogiske forløb · Anvisninger på udvikling af læse- og matematikfaglige
kompetencer i dagtilbud og skole. Bogen imødekommer behovet for en kortfattet, bredt dækkende og
overskuelig forskningsbaseret studiebog, der retter sig mod undervisning og eksamen i pædagog- og
læreruddannelsen. Bogen giver på en gang en grundig præsentation og diskussion af forskellige teoretiske

positioner og mange eksempler på det praktiske arbejde i skole og dagtilbud.
Med gode. dk kan du udforske hjernens spilleregler, og hvad de betyder for. Børns kropslige- sansemæssige
læring i og om naturen, som den foregår i en skovbørnehave. Pædagogisk Bogklub har fokus på pædagogik
og psykologi. På hjernesmart. dk, 2070 5230, rabalderstræde 11, 4000 Roskilde Liv, leg og læring i naturen.
Prisvindende portal, der med høj pædagogisk faglighed samt film, lyd, billeder og tekst støtter læring gennem
leg til de 0-6-årige. Læsning åbner vores blik for verden, andre mennesker og os selv. Danmarks Frie
Forskningsfond (DFF) støtter konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter. STYRK ANBRAGTE
BØRNS LÆRING OG LIVSDUELIGHED - Egmont Rapporten 2017 Børns læsevaner og læsefærdigheder.
Prisvindende portal, der med høj pædagogisk faglighed samt film, lyd, billeder og tekst støtter læring gennem
leg til de 0-6-årige. Børns kropslige- sansemæssige læring i og om naturen, som den foregår i en
skovbørnehave. Her kan du stille spørgsmål om børns læring og trivsel. Med gode. Liv, leg og læring i
naturen.
- psykologi, forskningsnyt, kognitiv terapi og -coaching.

