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BESKRIVNING

Boken Hur vi lär. Synligt lärande och vetskapen om våra lärprocesser bygger vidare på professor John
Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat.
Tillsammans med Gregory Yates beskriver Hattie hur hur våra lärprocesser går till. Några av de
frågeställningar som tas upp i Hur vi lär är t.ex. lärares personlighet, hur kunskap lagras och effekterna av
kognitiv belastning, återkopp lingens betydelse, tänka snabbt och tänka långsamt, multitasking och myter
om hur människor lär sig.Hur vi lär består av tre delarLärande i klassrummet, Lärandets grunder, och
Känn dig själv. I de första delarna redogör John Hattie och Gregory Yates för de kognitiva byggstenarna
för kunskapsin hämtning och den sista delen utforskar betydelsen av självförtroende och självkännedom i
lärprocessen. I anslutning till varje kapitel finns instuderingsfrågor och rekommendationer för vidare
läsning.Hur vi lär riktar sig till lärare och lärarstuderande, men även till skolledare, föräldrar, studenter
och andra som vill veta mer om vetenskapen om våra lärprocesser. Hur vi lär är utförlig, aktuell och
försedd med mängder av referenser. Den är viktig inte minst med tanke på de omfattande diskussionerna i
Sverige f.n angående bl. a. elevernas resultat samt lärarnas situation och status. Ulf Viklund, BTJ-häftet nr
9 2015
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hur vi lär - John Hattie, Gregory Yates - böcker (9789127138568 ...

Pris: 359 kr. Häftad, 2014. Finns i lager. Köp Hur vi lär av John Hattie, Gregory Yates på Bokus.com.

Hur lär vi våra barn att bli snälla? - Vem uppfostrar vem

Pris: 359 kr. danskt band, 2014. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Hur vi lär av John Hattie, Gregory
Yates (ISBN 9789127138568) hos Adlibris. Fri frakt.

Lär dig mer svenska - Svenska för alla - Swedish for all

Vad gör djuren i Sverige på vintern? En del djur är anpassade för att klara vintern, men många är inte det.
Därför migrerar en del arter till varmare platser ...
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Hur vi lär

https://www.bo-fi.club/?p=HUR%20VI%20L%C3%84R&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=HUR%20VI%20L%C3%84R&ln=se
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