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Interkulturel didaktik handler om at organisere undervisning for alle skolens elever – om at integrere en
interkulturel dimension i den almindelige pædagogiske tænkning. Bogen introducerer til traditioner for
interkulturel didaktik og leverer inspiration til at reflektere over og skabe ny handling i forhold til
pædagogiske udfordringer som: Hvordan kan forskelle i skolen forstås og håndteres? Hvordan kan alle elever
inkluderes i undervisningen? Kan forskelle gøres frugtbare? Hvordan kan ulighed bekæmpes? Bogens første
del gennemgår, hvordan traditioner for interkulturel undervisning har udviklet sig i den anglosaksiske verden.
På denne baggrund inviteres læseren med ud i didaktiske refleksioner over, hvordan undervisning kan
forandres i interkulturel retning. Bogens anden del bringer en række analyser af eksempler på interkulturel
undervisning i praksis. Fokus er det didaktiske arbejde med indholdet, eleverne og arbejdsformerne, og med
dette afsæt peger forfatterne på både udfordringer og muligheder for at interkulturalisere undervisningen.
På denne side kan du læse vejledningen for faget geografi.
Her ser du, hvilke uddannelser skolen er godkendt til. Vi er født nysgerrige og lærende. Vi lærer først at
kravle, gå og tale. Naturvidenskabelig orienteret didaktik : Åndsvidenskabelig, Humanistisk og
Eksistentialistisk orienteret didaktik: Kritisk orienteret didaktik: Synet på undervisning Pædagogisk arbejde
med børn og unge.

Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en
uddybning af fagets kompetenceområder. Masteruddannelserne er højere videregående uddannelser, der læses
på de danske universiteter og udbydes efter lov om universiteter. På denne side kan du læse vejledningen for
faget geografi. Her ser du, hvilke uddannelser skolen er godkendt til.
På denne side kan du læse vejledningen for faget geografi. Naturvidenskabelig orienteret didaktik :
Åndsvidenskabelig, Humanistisk og Eksistentialistisk orienteret didaktik: Kritisk orienteret didaktik: Synet på
undervisning Pædagogisk arbejde med børn og unge. Her ser du, hvilke uddannelser skolen er godkendt til.
Kultur kan forstås på forskellige måder, og forståelsen vil være styrende for, hvordan der arbejdes med kultur
og interkulturel kompetence i undervisningen. Hent kompetencebeskrivelsen (FKB) her.
Naturvidenskabelig orienteret didaktik : Åndsvidenskabelig, Humanistisk og Eksistentialistisk orienteret
didaktik: Kritisk orienteret didaktik: Synet på undervisning Pædagogisk arbejde med børn og unge.
Naturvidenskabelig orienteret didaktik : Åndsvidenskabelig, Humanistisk og Eksistentialistisk orienteret
didaktik: Kritisk orienteret didaktik: Synet på undervisning Pædagogisk arbejde med børn og unge. Vi er født
nysgerrige og lærende. Vi lærer først at kravle, gå og tale. På denne side kan du læse vejledningen for faget
geografi. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold
og en uddybning af fagets kompetenceområder. Klik på uddannelsen for at få en kort beskrivelse:
Masteruddannelser i Danmark.

