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Lärande från konkret upplevelse till abstrakt tolkning
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LÄRANDETS TVÅ DELPROCESSER
Lärande kan förstås som en integrerad process
som omfattar två sammanhängande delprocesser
som ömsesidigt påverkar varandra:
1. Samspelsprocessen mellan individen och
omgivningen,
2. Den inre tillägnelse- och förbearbetningsprocess som leder till ett läroresultat.
(Illeris, 2001)
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Föränderliga uppfattningar om sig själv, den andre och världen i stort.
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FRÅN KURSBLOGGEN
”Tack för intressant, tankeväckande och stimulerande träff! Mycket bra och
effektiv mix av miniföreläsningar, smågruppsdiskussioner och övningar.
Tyckte själv att Bains text var särskilt rolig att läsa i förväg, och att det blev
väldigt illustrativt med övningen där vi själva besvarade frågan om vad
som kännetecknar bra lärare, där nästan samtliga betonade olika typer av
relationella aspekter. En annan övergripande reflektion är hur relationellt
lärande nyanserar idén om studentcentrerat lärande genom att betona
lärarens (egentligen självklart viktiga) roll. En avslutande metareflektion
är att träffens upplägg i sig erbjöd flera bra tips på hur undervisningen kan
utformas så att den ger mer utrymme för de relationella aspekterna.
/Mvh, Per”
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PRINCIPERNA I DIN EGEN VERKSAMHET?
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Kursdeltagaren bjuds in att medverka som den unika person hen är
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Undervisningens innehåll ställs i relation till det omgivande fältet
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Lärande från konkret upplevelse till abstrakt tolkning
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Meningsfulla möten av samvaro och samverkan
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https://uplumu.padlet.org/claire_englund/k6p2dixlirdhmyp3

KURSTIPS
Kreativitet och samskapande i högre utbildning (3v)
Syftet med kursen är att ge dig som erfaren lärare möjlighet att utveckla
din självkännedom och pedagogiska skicklighet för att kunna arbeta mer
relationellt, kreativt och samskapande i mötet med dina studenter.
Kursledning: Dan Borglund och Åse Tieva, UPL
Kursstart (internat): 18-20 november
Varmt välkommen att söka kursen!
UMEÅ UNIVERSITY

MEETING TO LEARN – LEARNING TO MEET
”Why do schools [where me meet] remain? They remain because education is
not mainly about the facts that students stuff into their head. They remain
because education is not mainly about developing thinking skills. It is not about
gaining knowledge. Schools remain because education is primarily about
human beings who need to meet together, as a group of people, if learning is to
take place. In schools, it is true that we meet and it is true that we learn. But the
fog over education has kept us from realizing that learning is primarily about
human beings who meet. Meeting and learning are inseparable.”
(Bingham & Sidorkin, 2004)
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