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Läraryrket ställer stora krav på sina utövare. Läraren ska både kunna visa omsorg och sätta gränser, stimulera
och ställa krav, skapa god och effektiv inlärningsmiljö och medverka till en god social utveckling för eleverna.
Läs mer
Författarna beskriver vad lärares arbete till stor del går ut på, vilka svårigheter man möter och hur man kan
hantera dem. Boken tar upp områden som: läraren som ledare, läraren bland sina arbetskamrater,
kommunikation, samtal och föräldrasamverkan samt socialt och emotionellt lärande.

Om författarna
Lars Löwenborg är leg. psykolog och psykoterapeut och har bland annat arbetat som lärare och skolpsykolog.
Björn Gíslason är leg. psykolog och har under många år arbetat inom förskolan och skolan.

Handens arbete, lärarens uppgift. Steiner, Rudolf Handens arbete, lärarens uppgift. kr 52,00. Antall: Legg i

handlekurven. ELLER Legg til sammenligning; Tips en venn; Till boken finns en lärarwebb med lösningar,
provförslag, extrauppgifter och annat som underlättar lärarens arbete.
Boken passar dig som: Till boken finns en lärarwebb med lösningar, provförslag, extrauppgifter och annat
som underlättar lärarens arbete. Boken passar dig som: dimension i lärarens arbete som tar vid där
pla-neringen upphör att fungera eller inte längre räcker till». Intuisjon defineres som erfaringsre- Mellan
försiktighetsprinciper och kreativitetsmod – Lärares arbete som balansakt i risk- och granskningssamhället
Handens arbete, lärarens uppgift. kr 52,00. Legg i handlekurven Legg til sammenligning; Les mer. Konst
skapande färgupplevelse. Sv. kr 52,00. Legg i handlekurven Marlen Faannessen • Er utdannet allmennlærer og
har lederutdanning for kommunal sektor • Har 16 års erfaring fra kommunal sektor, hvorav 12 år som Mellan
försiktighetsprinciper och kreativitetsmod – Lärares arbete som balansakt i risk- och granskningssamhället
Hur är didaktiska teorier förbundna med den enskilda lärarens. Syftet med denna bok är att visa vilken
betydelse didaktisk teori har för lärares arbete. Lærerens kunnskap om den aktuelle tekstens struktur og
språklige trekk. Axelsson, M. (red.) (2009): Många trådar in i ämnet – genrepedagogikt arbete i.

