
Styr på mål - læringsmål, tegn og progression
Hent bøger PDF

Bodil Nielsen

Styr på mål - læringsmål, tegn og progression Bodil Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Styr på mål belyser
arbejdet med læringsmål i grundskolen.Den beskriver, hvordan man kan tage udgangspunkt i Fælles Måls
færdigheds- og vidensmål og formulere læringsmål for faglige og tværfaglige undervisningsforløb og for

lektier. Desuden er der forslag til hvordan man kan arbejde med årsplaner.Der er forslag til, hvordan læreren
kan inddrage eleverne i at tale om både mål og mening og tegn på læring, og om hvad der er gode

læringsveje for dem.Særskilte kapitler handler om, hvordan læreren kan opstille tegn på læring på forskellige
niveauer i de enkelte undervisningsforløb, og hvordan læreren i årets løb kan sammenfatte elevernes

progression inden for forskellige fags hovedområder.Bogen afsluttes med et kapitel om hvordan evaluering
kan bruges formativt til at skabe den bedst mulige progression i undervisning og læring. Bogen henvender sig

til lærere, vejledere og studerende.
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