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I Norge har lik rett til utdanning lenge vært en politisk og pedagogisk målsetting på tvers av partier. Forskning
avdekker imidlertid systematiske forskjeller i utdanningsutbytte, som føres tilbake til elevenes og studentenes
sosiale og kulturelle bakgrunn. Utdanning reproduserer sosiale forskjeller. Denne boken tar opp spørsmålet om
hvorfor vi ikke fullt ut lykkes med å realisere målsettingen. Kristiansen knytter diskusjonen av løsninger til
ideologi og vitenskapsteori, og han introduserer sentrale teorier om rettferdighet, likhet og makt, som i dag er
lite kjent på norsk. Tilpasset opplæring fremstår som et nøkkelbegrep. Vil en bedre tilpassing av opplæringen
til elevenes evner og forutsetninger bidra til sosial utjevning og derved også et mer rettferdig
utdanningssystem? Andrew Kristiansen er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og
pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet.
Sosial utjevning i skolen Selv om Skole-Norge kanskje ikke føler et skrikende behov for flere
stortingsmeldinger og reformer nå, tar Øystein Djupedal (SV. Kjøp 'Utdanning og sosial utjevning, Om
tilpassing, seleksjon og reproduksjon' av Andrew Kristiansen fra Fagbokforlaget. Kjøp 'Utdanning og sosial
utjevning, om tilpassing, seleksjon og reproduksjon' av Andrew Kristiansen fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater. Sosial bakgrunn utgjør store forskjeller i hvordan det går med oss i
utdanningssystemet. Utdanning Sosial reproduksjon av utdanning? Publisert: Utdanning og sosial utjevning:
om tilpassing, seleksjon og reproduksjon. Av: Andrew Kristiansen Forlag: Unipub forl.

ISBN: 9788274775510 Utgitt: 2012, Myk perm. Emosjonell støtte - et redskap for sosial utjevning Julian
Weissglass har laget en modell basert på antakelsen om at en likeverdig utdanning krever personlig. Skole og
utdanning; PISA. Forkortelse for Programme for International Student Assessment.
Den norske skolen den beste på utjevning aftenposten.no.
Da kan endringer i lærerkollektivets vurderingspraksis føre til økende sosial ulikhet i skolekarakterer.
Jo høyere egen utdanning foreldrene har.
Utdanning og sosial utjevning (Heftet) av forfatter Andrew Kristiansen. Pedagogikk. Pris kr 271 (spar kr 38).
Se flere bøker fra Andrew Kristiansen. Søk: 'Utdanning og sosial utjevning: om tilpassing, seleksjon og
reproduksjon' Utdanning og sosial utjevning: om tilpassing, seleksjon og reproduksjon: fra.

