
Anatomi og fysiologi på en anden
måde¤Arbejdsbogen

Hent bøger PDF

Kjeld Bruun-Jensen

Anatomi og fysiologi på en anden måde¤Arbejdsbogen Kjeld Bruun-Jensen Hent PDF Forlaget skriver:
Arbejdsbogens første kapitel indeholder emneopdelte studiespørgsmål knyttet til bogen ´Kroppens opbygning

og funktion´. Derefter følger 15 kapitler med reference til ´Anatomi og Fysiologi, bind 1 og 2´. Disse 15
kapitler er opbygget i følgende 3 trin:

1. Studiespørgsmål, der guider dig igennem lærebøgernes kapitler, hvorved indlæringen understøttes.
Lærebøger og studiespørgsmål går således hånd i hånd - man kan sige at lærebøgerne er studiespørgsmålenes

facitliste.

2. Multiple choice opgaver (=MC-opgaver), der gør det muligt at lave en selvkontrol af det læste stof. Mange
pædagogiske forsøg har vist at indlæringen bliver bedre, hvis man laver en selvkontrol på det man har læst.

Arbejdsbogens sidste kapitel indeholder en facitliste til MC-opgaverne.

3. Næsten alle kapitler indeholder til slut et forslag til gruppearbejde. Dette gruppearbejde kan laves i en
studiegruppe eller på klassen. Næsten alle gruppeopgaverne er opbygget som pædagogiske spil. Spillene er

meget enkle i deres struktur og spillet og dets regler er beskrevet forud for hver opgave.
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