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Debatten om norsk skole er preget av klare fronter og enkle motsetningsforhold. Noen roper på mer kontroll
og disiplin, andre betoner elevens frihet og ansvar for egen læring.
Bak den pedagogiske debatten ligger det imidlertid spenninger av kulturell og politisk art.
Forfatteren analyserer skole og utdanning ut fra begrepene fast og flytende modernitet, to strømninger som
påvirker skolen i ulik retning. Den faste innebærer visshet, kontroll, orden, stabilitet og likhet, mens den
flytende er knyttet til tvil, frihet, fleksibilitet, endring og ulikhet. Flytende modernitet støtter opp under den
progressive pedagogikken, mens restaurativ pedagogikk er forankret i den faste moderniteten. Debatten rundt
Kunnskapsløftet avdekker et annet spenningsforhold, som er knyttet til skolens mål: konflikten mellom nytte
og danning. Forfatteren prøver å gi en dialektisk forståelse av dilemmaene skolen står ovenfor, slik at
motsetningene kan framstå i et nytt lys.
Avvist og krenket, eller med i leken? Barn bygger opp og bryter ned. De både oppmuntrer og bekrefter,
samtidig som de avviser og krenker andre. Centrol. CENTROL lys- & varmestyringssystem, er et komplett
system som dekker alle funksjoner. Man kan velge i et utall styrepaneler, fra enkle paneler i plast (hvit. Tyrens

personlighet Sensuell, nytelseselskende, noen ganger likeglad og noen ganger pertentlig er du alt et jordtegn
skal være. Du forstår bare så altfor godt hva. Tyrens personlighet Sensuell, nytelseselskende, noen ganger
likeglad og noen ganger pertentlig er du alt et jordtegn skal være. Du forstår bare så altfor godt hva.
Informasjon.
NRK Super er NRKs kanal for barn. På denne siden kan du se aktuelle programmer i nett-TV, spille spill, lese
om og delta i aktiviteter i forbindelse med. Hei, dette ble jo litt av et førsteinnlegg men det får bare stå til. Jeg
har tidligere vært i kontakt med foreningen i forhold til råd og hjelp angående min. Nyheter og innsikt om
mobil.
HTC lykkes endelig – med en telefon du kan klemme på HTCs nye toppmodell byr på nye. Her er årets
russeknuter på Sørlandet. Ikke bli sjokkert dersom du ser russ midt i ei rundkjøring, eller som har sikker sex
på et utested… Fagdidaktikk i KRL/religion og etikk Etikkundervisning: Refleksjoner omkring
etikkundervisning. Magne Vestøl. Læreplanenenes målformuleringer Verdiformidling og.
Rikke delte bilde av mannen som blottet seg for datteren hennes – nå kan hun bli dømt TILTALT: Rikke må
møte i retten etter at hun la ut bilde av.

