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Gennem skrivning udvikles tanker, som former sig til tekst. Det kan faglæreren udnytte i sin undervisning, og
med en tydelig og aktiv skrivedidaktik får lærerne mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så eleverne
kan skrive sig til faglig viden. Skrivning i fagene styrker elevernes faglige udvikling, når lærerne har et fælles
sprog om skrivning og eksplicit arbejder med skriveformål, skriveordre, modellering og feedback.
‘Skrivedidaktik – en vej til læring’ er en bog, der anbefaler lærere at lade eleverne skrive i skolens fag for at
understøtte deres læreprocesser.
Bogen bygger på Nationalt Videncenter for Læsnings projekt Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag.
Projektet har fokus på, hvordan skrivedidaktik kan understøtte den faglige undervisning og give eleverne
mulighed for at forme og fastholde den viden, de tilegner sig i de forskellige fag. Bogen er delt i tre. Del 1
præsenterer det metodiske grundlag for at arbejde med skrivedidaktik i et skoleudviklingsperspektiv. Del 2 gør
rede for skrivedidaktiske tiltag, der understøtter et vellykket arbejde med skrivning i fag. Del 3 løfter
perspektivet til at se skrivning i skolen som et væsentligt aspekt af elevernes literacy, der kan bidrage til at
uddanne dem til selvstændige livsduelige mennesker, der kan komme til orde og tage del i samfundet. Bogen
er skrevet til lærere og vejledere, der arbejder med udvikling af elevers skrivekompetence i fagene og til
lærerstuderende, der står overfor at skulle i gang med at gøre det samme. Desuden henvender bogen sig til
skoleledere og administratorer, som spiller en afgørende rolle i forhold til udvikling af en skriftlighedskultur
på skolerne.

Forfatter: Lene Storgaard Brok, Titel: Skrivedidaktik, Pris: 209,95 kr. Skrivestrategier, tekstbevidsthed og
sproglig opmærksomhed – alle elever kan lære at skrive godt. 15, 2, 15.
Forfatter: Jens Jørgen Hansen Originaltitel: Digital skrivedidaktik Sider: 200 Omslag: Hæftet Forlag:
Akademisk Forlag NETVÆRKS- OG INTERVENTIONSPROJEKTER I FAG- OG SKRIVEDIDAKTIK I
forlængelse af forskningsprojektet ”Faglighed og skriftlighed” og konferencen den 21. Det kan faglæreren
udnytte i sin undervisning, og med en tydelig og aktiv skrivedidaktik får læ Skrivedidaktik - en vej til læring.
com Nationalt Videncenter for Læsning har fra 2012-2014 haft et forskningsprojekt om skrivedidaktik på
mellemtrinnet, hvor skriftens betydning blev undersøgt. bogens ISBN er 9788771296679 Bestil bogen Digital
skrivedidaktik af Jens Jørgen Hansen i dag. / Brok, Lene Storgaard. Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle
fag er et praksisudviklende forskningsprojekt, som gennemføres af Nationalt Videncenter for Læsning i et.
Gennem skrivning udvikles tanker, som former. Det kan faglæreren udnytte i sin undervisning, og med en
tydelig. Lego wins landmark copyright case in China. Find den lokale medarbejderportal for dit institut eller
område. Karina Kring gefällt das. 2014, p. Først et tip til dem, der føler sig metodeløse: Har lige læst Peter
Jarvis: 'Aktionsforskning' fra Praktiker-forskeren.
3. Læs videre Digital skrivedidaktik. Læs om bogen Skrivedidaktik eller køb den hos Liveboox.
Ausbildung. Gennem skrivning udvikles tanker, som former sig til tekst. Bog er også tilgængelig som eller
E-bog.

