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Beskrivning
Författare: Roger Säljö.
Att omvärlden och den kultur en människa lever i har stor betydelse för hennes sätt att lära
och utvecklas är de flesta lärare och pedagoger medvetna om. Men hur ser egentligen
samspelet mellan lärande och omvärld ut? Och vilken inverkan har traditioner, förväntningar
och den kommunikativa miljön på lärandet? Det är frågor av detta slag som Roger Säljö tar
upp i Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv, den första boken på svenska som tar
upp detta fascinerande ämne.
Genom att betrakta lärande ur ett sociokulturellt perspektiv och börja långt tillbaka i
mänsklighetens historia då kunskaper och tekniker började utvecklas på allvar, växer så
småningom fram en bild av människans möjligheter och begränsningar som är både
tankeväckande och samtidigt manar till handling i enlighet med de observationer som
presenteras.
Vad var goda läs- och skrivfärdigheter för femtio år sedan och vad krävs idag? Hur lär man i
samhällen som inte använder skrift eller andra tekniker för att kommunicera? Hur formas vi
av språk, teknik och kultur? Vår hjärna har inte blivit större eller mer väloljad under de
senaste årtusendena, men det har inte hindrat vår förmåga att utveckla kunskaper och tekniker
på ett häpnadsväckande sätt.
Lösningen på denna gåta är att vi utvecklar och bevarar en del kunskaper och insikter i
huvudet och kroppen, och andra delar förlägger vi i alltmer sofistikerade redskap utanför oss
själva. Som en följd av denna rastlösa utveckling ändrar sig hela tiden våra sätt att lära och

tänka.
Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs
sortiment. Denna tredje upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med
den andra upplagan.

Annan Information
Med teoretisk utgångspunkt i sociokulturellt perspektiv och . Nyckelord: Digitalisering,
verktyg, primär, sekundär och tertiär artefakt, kollaborativt lärande, ..
content/uploads/sites/47/2016/10/Framgångsfaktorer-för-digital-utveckling.pdf. Säljö, R.
(2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.
27 sep 2014 . Lundgren, Säljö och Lidberg (2012). Lärande skola bildning. Stockholm:
Bokförlaget Natur och Kultur. Phillips, D . C., & Soltis, F . J. (2010) Perspektiv på lärande
(övers. Linde, F.). Lund: Studentlitteratur. (190 s. ) Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken – ett
sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. (250 s.).
22 sep 2016 . Detta kan beskrivas som ett sociokulturellt perspektiv på kunskap, som
diskuteras närmare av bland andra den norska forskaren Olga Dysthe (se exempelvis Det
flerstämmiga klassrummet) och den svenska forskaren Roger Säljö (Lärande i praktiken).
Stefan Blom. I min undervisning är det två områden.
Lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Att se lärandet i ett sociokulturellt perspektiv betyder
att man se lärandet som en process som sker inom individen i samspel med sin omgivning.
Individen använder inte sin egen kunskap men kombinerar, manipulerar, integrerar även
kunskap redan uppnått i samhället och kommer då.
6 nov 2016 . Detta är förstås bra, men frågan är om detta kan kallas kollegialt lärande? Här
nedan ser vi två andra kollegor. bild3 Som vi ser är de mer olika varandra i sin professionella
praktik samt i sin förståelse av sin roll och uppdraget än kollegorna i förra exemplet. Det är
mindre troligt att de här två skapar.
forskning angående fritidshem och pedagogens perspektiv när det gäller entreprenöriellt
lärande. Syftet med denna fenomenografiska studie är att bilda .. 2.4 Entreprenöriellt lärande i
praktiken . ... sociokulturella perspektivet uppstår ett lärande i interaktionen mellan barnet och
omgivningen. Denna syn på lärande.
Lärandeteorier och specialpedagogisk verksamhet. Föreläsningen finns på kursportalen. AnnCharlotte Lindgren. Vad är en teori? • En provisorisk, obekräftad förklaring. • Tankemässig
förklaring, i motsats . Vilka teorier syns i förskolans och skolans praktik och läroplan? •
Konstruktivism. Piaget. . Sociokulturellt perspektiv.
studien är fokusgruppsintervjuer och i analysen av dessa har ett sociokulturellt perspektiv på

lä- randet varit ... Förskolans kvalité och dess betydelse för barns utveckling och lärande är ett
angeläget, komplext och ofta .. kar ICDP programmets förankring i praktiken samt
programmets resultat som föräldrastödsprogram till.
Lärande i praktiken. ett sociokulturellt perspektiv. av Roger Säljö (Bok) 2014, Svenska, För
vuxna. Ämne: Inlärning : sociala aspekter,. Fler ämnen. Inlärning · Pedagogik · Pedagogisk
psykologi · Psykologi · Undervisning · Kognitiv psykologi. Upphov, Roger Säljö ;
[teckningar: Piroska von Gegerfelt]. Utgivare/år, Lund.
2:a upplagan, 2010. Köp Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv (9789113028637)
av Roger Säljö på campusbokhandeln.se.
Inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) har samspelet en mycket viktig roll. Säljö
betonar att människan utvecklas genom samspel med andra människor, där man delger sina
tankar och åsikter men också lyssnar till andras. Dysthe (1993,. 2003) beskriver lärande som
deltagande i en social praktik, i detta fall en.
. från Sätt att se på kunskap i olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande Empiristisk
kunskapstradition Empiristisk kunskapstradition Empiristisk kunskapstradition Empiristisk
kunskapstradition Empiristisk . Sociokulturellt perspektiv Konstruktionism Konstruktionism
Konstruktionism, så här kan det se ut i praktiken.
Uppsatsen är en kritisk granskning av Roger Säljös version av det sociokulturella perspektivet.
Vi har undersökt de två böcker där Säljö presenterar sin bild av det sociokulturella
perspektivet, Lärande i praktiken (2000) och. Lärande och kulturella redskap (2005). I den
inledande delen av uppsatsen har vi försökt att tolka.
(410 s) Limberg, L. (2001). Att söka information för att lära : en studie av samspel mellan
informationssökning och lärande. Borås, Valfrid.(273 s) Rognhaug, B. H. Carlberg (1996).
Kunskap och lärande i IT-samhället. Hässelby, Runa.(135 s) Säljö, R. (2000). Lärande i
praktiken ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm, Prisma.
Här följer exempel på hur man gör löpande citat och blockcitat. I rutan finns ett utdrag från
sidan 34 ur boken: Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv.
Stockholm: Prisma. Därefter kan du se hur en student gjort ett löpande citat samt ett blockcitat
med formuleringar hämtade från utdraget. Utdrag.
Kursen bygger på ett processinriktat lärande för att komma vidare i avhandlingsarbetet.
Skrivpedagogiskt är skrivprocessen i fokus och skrivandet betraktas som en social praktik
med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och skrivande (se t.ex. Blåsjö,
2006; Säljö, 2014). Kursen, som ger 5 studiepoäng,.
8 nov 2017 . Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt persoektiv av Roger Säljö. I fint begagnat
skick. Boken är inplastad. ISBN 91-518.
Att hitta bryggor mellan verksamheten i skolor och forskning är centralt för att kunna utveckla
en gemensam praktik. Forskningscirkeln kan ses som ett förhållningssätt som syftar till att
sudda ut den konstruerade gränsen mellan teori och praktik. Under den process som
forskningscirkeln utgjort har det funnits ett stimulerande.
Köp begagnad Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv av Roger Säljö hos
Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad
kurslitteratur.
Det lärande mötet – ett bidrag till reflekterande utverdering. Lund, Studentlitteratur: s. 49.
Säljö, R. (2003) Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.
Vygotskij, L.S. (1999). Tänkande och Språk. Göteborg: Daidalos. Åberg, A. & Lenz Taguchi,
H. (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i.
sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Maj 2016
https://larportalen.skolverket.se. 1 (9). Modul: Narrativt skrivande. Del 2: Lärandeteoretiska

utgångspunkter. Delad kompetens i gymnasiesärskolans berättelseskri- vande – ett
sociokulturellt perspektiv på lärande och ut- veckling. Inger Eriksson, Stockholms.
Buy Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv 3 by Roger Säljö (ISBN:
9789144101736) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
Syftet med texten är att koppla begreppen kunskap, bildning och lärande till tankar om makt
och demokrati. I bakgrunden . Det sociokulturella perspektivet på lärande förhåller sig främst
till det senare. .. Paulo Freire föddes 1921 i Recife i nordöstra Brasilien och ”kallade sin första
bok ´Utbildning som frihetens praktik´.
23 okt 2014 . Detta tredje och sista block i kursen Lärande & Delaktighet i Digitala Medier har
på ett sätt knutit ihop säcken. Första temat handlade om hur vi är nätverkade på olika sätt och
hur vi nätverkar. Block nummer två handlade om hur vi lär oss. Och nu, till sist, hur
kombineras dessa två? Lär vi oss…
9 sep 2014 . Den sociokulturella teorin. Fördelar Man lär mängden på ett snabbt och effektivt
sätt. Utgår ifrån majoriteten i klassrummet för att så många som möjligt skall förstå.
Implementerat i svenska skolan idag “Att studera enskilda människor i ett samhälle vore som
att studera en vattendroppe och sedan tro att man.
Det är därför viktigt att bli medveten om vad det finns för olika teoretiska perspektiv på
lärande och det är viktigt att förstå hur den teoretiska utgångspunkten påverkar hur vi tänker
och agerar. De tre stora strömningarna inom pedagogiken är behaviorism,
kognitivism/konstruktivism och sociokulturellt perspektiv på lärande.
27 mar 2012 . Gäller från 2012. Perspektiv på lärande, 7,5 högskolepoäng. Perspectives on
learning, 7,5 credits. Forskarnivå. Lärandemål. Kunskap och förståelse .. Lärande i praktiken.
Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 279 s. Yrjö Engeström, Yrjö, Miettinen,
Reijo & Punamäki, Raija-Leena (1999).
I ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000; Wertsch, 1998; Vygotsky, 1986) ses artefakter som
fysiska manifestationer (objektifieringar) av mänskliga intentioner och insikter. . Vad detta
förhållande innebär för barns lärande och utveckling är däremot en fråga som inte kan ges
något enkelt svar. . Utforskande som praktik.
Recension. Roger Säljö (2000): Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm:
Prisma. 279 s. Det har länge saknats en bok på svenska som systematiskt behandlar ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Med beteckningen ”sociokulturellt perspek- tiv” avses då en
forskningsansats som tar sin utgångspunkt.
19 sep 2011 . Det innebär att vår grundsyn innebär att se lärande som en sociokulturell
historisk process och att tänka utifrån de fyra aktivitetstyperna ovan som leder till lärande och
utveckling. För att på ett praktiskt plan omsätta Vygotskij´s teorier utifrån dessa aktiviteter i
praktiken har jag utifrån Strandberg (2006) tagit.
24 mar 2014 . Konstruktivism enligt Piaget och Sociokulturell teori enligt Vygotskij.
Konstruktivism. Betoningen inom konstruktivismen ligger på det som händer med individens
mentala strukturer under inlärningen. Inlärningen är en individuell angelägenhet som utspelar
sig i huvudet på den som lär. Lärandet befinner sig.
20 maj 2015 . frågor i relation till vuxnas lärande samt forskningspolitiska och metodologiska
spörsmål. I samband med .. (Knowles, 1973, 1980) används andragogik för att beskriva
vuxenutbildning som praktik, vilken vilar på ... För det tredje. Sociokulturella perspektiv på
lärande är generiska och breda, skapade inom.
8 jun 2012 . lärande (sociokulturellt perspektiv), och dessa konstruktioner utgör sedan arenan
för. 13 Se t ex Alvesson och Sköldberg 2008. 14 Berger och Luckmann, 1979. 15 Malloch et al
2010. 16 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm,

2000. 17 Malloch et al 2010 sid 23.
Lärande i praktiken : Ett sociokulturellt perspektiv av Säljö, Roger: Kulturella förhållandens
betydelse för lärandet är de flesta lärare väl medvetna om, men precis hur samspelet mellan
lärande och omvärld går till klarläggs för första gången på svenska i denna bok. Perspektivet
är grundat i den ryske psykologen Vygotskys.
för musikers självständiga lärande, respektive kunskapsutveckling. Teoretisk bakgrund.
Modellen utgår huvudsakligen från Vygotskijs kulturhistoriska teori (1981/1934) och dess
utveckling via sociokulturellt perspektiv (Säljö 2000) och kulturpsykologiskt perspektiv som
detta företräds av Bruner (2002/1996). Enligt Vygotskij.
För att åstadkomma detta behöver lärare som undervisar i musik, liksom lärare i andra
konstnärliga ämnen, utveckla ett professionellt och gemensamt språk för att tala (och tänka)
om sin praktik. Lärande i musik visar hur man kan förstå lärande och undervisning i musik
utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Författarna tar upp.
handlingen och kan så småningom hantera tankegången eller den fysiska praktiken på egen
hand (Säljö, 2000). De teoretiska influenserna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande
kommer från bl.a. Vygotskij (1978, 1982), Wertsch,. (1985; 1998), Rogoff, (1990), Lave och
Wenger (1991). I ett sociokulturellt perspektiv är.
Skolverket (2010) Perspektiv på barndom och barns lärande. En kunskapsöversikt om lärande
i förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2010). Läroplan
för förskolan Lpfö 98: reviderad 2010. Stockholm: Skolverket. Säljö, R. (2000). Lärande i
praktiken : ett sociokulturellt perspektiv.
Uppsatser om SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV TEORI PRAKTIK. Sök bland över 30000
uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,
stipendier & examensarbeten.
Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv av Säljö, Roger. Pris från 80,00 kr.
Förskolans arbete med att stimulera och utmana barnens utveckling och lärande . ... 17 Med
sociokulturellt perspektiv på lärande menas att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala
sammanhang. 18 Säljö (2000), s . konkreta metoder eller arbetssätt i hur det pedagogiska
arbetet ska genomföras i praktiken och på vil-.
Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Roger Säljö. Ytterligare auktoriteter och
resurser. Agnieszka Bron, professor Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms
Universitet. Andreas Fejes, professor Vuxenpedagogik Institutionen för beteendevetenskap
och lärande, Linköpings universitet. Ingrid Henning.
Skriftbruk i arbetslivet, Stockholms universitet www.nordiska.su/skriftbruk/index2.htm. Säljö,
Roger (2000): Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. Säljö,
Roger (2011/1992): Kontext och mänskliga samspel. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande.
I: Utbildning och demokrati 2011, vol. 20 Nr 3.
22 May 2012 - 15 min - Uploaded by ENTRIS kanalenÅsa Falk Lundkvist från Umeå
Universitet belyser den förändrade skolkulturen och tar upp .
17 okt 2016 . Ur ett pedagogiskt perspektiv kan dialogen hållas som en alldeles central
förutsättning till lärande, men också inom socialpsykologin hjälper det till att öppna för
ledarskapsteoriers förståelse från ett sociokulturellt perspektiv (Kaufmann & Kaufmann 2005,
s. 29). Ur ett sociokulturellt perspektiv kommer.
har vi ett rationalistiskt perspektiv som, bildligt talat, ser lärande som en process som kommer
inifrån, å den andra ett . lans praktik och egentligen kanske inte så nytt. Det finns dock ett par
nya moment och sätt att ... Det sociokulturella perspektivet har i viss mån anammats inom
skola och utbildning som ett sätt att förstå.
11 feb 2013 . Översiktligt granskat finns stora likheter mellan det sociokulturella perspektivet

och fenomenologi. Lärande som en erfarenhetsbaserad situerad och aktiv process är bara
några av likheterna mellan de båda perspektiven. Dessutom cementeras kroppen i
vardagsvärlden. Fenomenologin är väl anpassat för.
Köp billiga böcker inom lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv hos Adlibris.
Jämför priser på Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv (Häftad, 2014), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv (Häftad, 2014).
29 maj 2016 . På Lärarutbildningen här i Sverige har vi alla läst om Vygotsky och den
proximala utvecklingszonen. Vi har också mött texter kring det sociokulturella perspektivet
och vikten av samarbete och samtal. Det är just detta som Kooperativt Lärande handlar om;
hur eleverna genom samtal med varandra skapar.
Skolverket.(2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket:
Stockholm. Stensmo, Christer. (1994). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur Svanelid,
G. (2011). ”The Big 5. Pedagogiska magasinet”, 2011, nr 4. Säljö, R. (2000) Lärande i
praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Prisma:
Kulturella förhållandens betydelse för lärandet är de flesta lärare väl medvetna om, men precis
hur samspelet mellan lärande och omvärld går till klarläggs för första gången på svenska i
denna bok. Perspektivet är grundat i den ryske psykologen Vygotskys utvecklingssyn, och
innebär i korthet att kommunikation är den.
19 feb 2014 . Syftet med denna studie är att ur barns perspektiv studera hur barnen
interagerade och kommunicerade med fysiska och psykologiska artefakter. Detta var endast ett
nedslag och det var barns ... Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt
perspektiv. Stockholm: Prisma. Säljö, Roger (2005).
Klasstandem är förankrat i ett social-interaktionellt perspektiv på (språk)lärande inom vilket
man strävar efter att visa att språkanvändning .. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt
perspektiv. Stockholm: Prisma. Toropainen, O. 2010. Utvärdering av läroämnet finska i den
grundläggande utbildningen. Uppföljningsrapporter.
21 aug 2013 . Ett sociokulturellt perspektiv på lärande . ... kring lärande som blir till grund för
att kunna analysera verksamhetsledarnas lärande utifrån olika perspektiv i den senare
resultatanalysen. .. praktik ska ha möjlighet att möta det verkliga arbetslivet för att kunna
relatera sina kunskaper och erfarenheter till.
12 aug 2015 . Vygotsky, Lev Semyonivich (1978): Mind in Society. The Development of
Higher Psychological. Processes. Cambridge: harvard University press; Säljö, Roger (2000):
Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma, Säljö, Roger 2005:
Lärande & kulturella redskap. Om lärprocesser och.
5 www.pedagogisktperspektiv.se. Referenser www.evidensbaseradhabilitering.se. Säljö,
Roger (2000): Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv. Norstedts. Wood, David
(1999): Hur barn tänker och lär. Studentlitteratur. Ramnerö, Jonas, Törneke, Niklas (2006):
Beteendets ABC. Studentlitteratur. Gustafsson Lars H.
teknologi innebär i praktiken. Den grundar sig även ur ett samhällsdidaktiskt perspektiv på
undervisning och lärande som tillåter ämnet att sättas in i ett utbildningssammanhang i ämnet
samhällskunskap. 1.2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande. Inom det sociokulturella
perspektivet ses Lev Vygotskij som en föregångare.
21 jun 2017 . Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 4.
Sandberg, J. & Targama, A. (1998). Det förståelsebaserade ledarskapet. Ledning och
förståelse: ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur. Tillbaka till
startsidan. I samarbete med/In partnership with Learning.
Sociokulturellt perspektiv på lärande gör gällande att alla människor lär sig hela tiden i alla

sociala sammanhang, och lägger tonvikten på vad snarare än om en individ lär sig. Lev S.
Vygotskij, ansedd som upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv, försökte beskriva
människans lärprocesser och utgick ifrån att lärandet.
forskningsperspektiv, där aspekter på integreringen av teori och praktik ges särskilt utrymme.
Skriften är flervetenskaplig till . aspekter av lärande och meningsskapande, kroppliga
kunskapspraktiker samt mångfald och etnicitet. .. ett sociokulturellt perspektiv på lärande,
kring de didaktiska erfarenheter som lärarutbildare.
Lärande som policy av. Ola Franssona. 2016-12-12. Sammanfattning. Många aktörer kämpar
om att få inflytande över det svenska skolsystemet: skola, huvudmän, fackliga .. 3.5 Teoretiska
invändningar mot det sociokulturella perspektivet . ... av didaktikens tre grundfrågor vad, hur
och varför är en vanlig praktik i många.
Tema: medie- och informationskunnighet. Vad innebär en digitaliserad skola i praktiken? Vad
måste lärarna kunna och vilka möjligheter finns? Läraren Ylva Pettersson har varit drivande i
Katedralskolan i Skaras digitalisering. Hon anser att det viktigaste är att man som lärare vågar
släppa taget och lär sig att knyta färdighet.
25 jan 2007 . Underlaget för min uppsats utgörs av faktamaterial från främst Roger Säljös
Lärande i Praktiken – ett sociokulturellt perspektiv och Henry Egidius Pedagogik för 2000talet. Därutöver har jag använt mig av en enkät om temat Att lära sig att lära, med uppföljande
intervjuer och diskussion, till c:a 40 stycken av.
Det sociokulturella perspektivet stödjer mina egna tankar kring hur min verklighet förhåller
sig. Det situerade lärandet och teorin om deltagarbanor ger mig ett verktyg för att . På vilket
sätt sker ett potentiellt förändrat deltagande i arbetspraktiken i och med .. Genom en gradvis
process sker lärandet inom praktiken (Wenger,.
9 jun 2014 . Analys och tolkning av datamaterialet strävar efter att synliggöra mänsklig
interaktion och dess betydelse för att motivera och engagera barnen i deras slöjdaktivitet.
Nyckelord: förskola, interaktion, slöjd, vävning, sociokulturellt lärandeperspektiv, videografi.
Inledning. Barn i olika åldrar och utvecklingsfaser.
2 feb 2010 . Competence. London: RoutledgeFalmer. Runesson, U. (2006). What is it Possible
to Learn? On Variation as a Necessary Condition for Learning. Scandinavian Journal of
Educational Research, 50(4), pp. 397-410. Säljö, R. (2005). Lärande i praktiken: ett
sociokulturellt perspektiv. Norstedts Akademiska.
12 jun 2017 . Lars Berglund: Koncentrationssvårigheter: Strukturaspekter och
åtgärdsperspektiv [s 19] Pdf-fil. Staffan Larsson: Skrivandets lust och olust [s 30] Pdf-fil.
Recension Aadu Ott: Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv av Roger Säljö [s 44].
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erfarenhet och situation innanför ramen för ett sociokulturellt perspektiv på lärande i relation
till hur elever använder artefakter i lärandeprocesser.
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