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Hvordan anvendes digitale medier i undervisningen? Hvilken betydning har det for de traditionelle roller som
lærer og elev? Hvilke andre moderne formidlingsformer anvendes? Det er blandt de spørgsmål, der bliver
besvaret i bogen, der præsenterer et nyt perspektiv på læring som supplement til de eksisterende teorier på
området. Fokus er især på: Læring som kommunikation. At transformere information til viden.
Uddannelsesinstitutionens rammer for læring og kulturer. Praksis for evaluering og bedømmelse. Forfatterne
ønsker at sætte ord på dagens undervisning, hvor mange forskellige medier – herunder digitale medier – spiller
en stor rolle for den lærende. Bogen henvender sig til undervisere på alle niveauer fra folkeskolen og op,
lærerstuderende samt forskere inden for pædagogik og it-didaktik. Staffan Selander er professor i didaktik ved
Institution for Pædagogik og Didaktik, Stockholms Universitet. Gunther Kress er professor i semiotik og
uddannelse ved Institute of Education, University of London.
Artiklen beskriver, hvordan en meget anvendt og kendt model for identificering og evaluering af læringsmål
kan udvides til i højere grad at rumme nogle af det 21. Vi er specialister i at skabe engagerende
læringsoplevelser lige fra et helt læringsforløb til enkle moduler eller virtual reality-simuleringer. Kurset skal
gi innsikt i hvordan IKT kan brukes i undervisning, læringsarbeid og … Er mobiltelefoner en unødig
stressfaktor og forstyrrelse i undervisningen, eller skal vi vænne vores skolebørn til at kunne bruge - og kunne
modstå - mobilen i klassen. Vi er specialister i at skabe engagerende læringsoplevelser lige fra et helt

læringsforløb til enkle moduler eller virtual reality-simuleringer. IKT i læring er et nettbasert kurs (gratis) på
15 studiepoeng i regi av NTNU. Artiklen beskriver, hvordan en meget anvendt og kendt model for
identificering og evaluering af læringsmål kan udvides til i højere grad at rumme nogle af det 21.
Grundlagt i 2015 Det hele begyndte med en vision om at ændre måden medarbejdere lærer på. Hva er Jodel.
Tag en masteruddannelse på deltid i Aalborg eller København og brug den som kompetenceudvikling i din
karriere. IKT i læring. Artiklen beskriver, hvordan en meget anvendt og kendt model for identificering og
evaluering af læringsmål kan udvides til i højere grad at rumme nogle af det 21. Hva er Jodel. RedMitBarns
onlineunivers giver adgang til et løbende opdateret opslagsværk, med råd og vejledning om alle former for
små og store skader børn pådrager sig. Formålet med artiklen er at sætte fokus på de overvejelser, undervisere
må gøre sig for at få sammenhæng mellem den form for viden eleverne tilegner sig, og det læringsrum og
læringsmiljø der skabes, samt de læringsressourcer der stilles til rådighed. Formålet med artiklen er at sætte
fokus på de overvejelser, undervisere må gøre sig for at få sammenhæng mellem den form for viden eleverne
tilegner sig, og det læringsrum og læringsmiljø der skabes, samt de læringsressourcer der stilles til rådighed.
Gunnar er en snakkis på BI og på Jodel.

