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Fokus på læring Ole Lauridsen Hent PDF Vi lærer konstant, både i og uden for den egentlige undervisning.
Men langt de fleste ved ikke, hvordan de lærer bedst, og alt for mange underkaster sig blindt en masse
uskrevne regler: Sid ved et ordentligt skrivebord! Lad være med at høre musik! Hør efter, hvad der bliver
sagt! Gå frem skridt for skridt i en logisk rækkefølge! Tag noter! I virkeligheden er sagen den, at vi har
forskellige læringsstile, og det, der er godt for den ene, fungerer derfor ikke nødvendigvis for den

anden.Denne bog sætter fokus på læring i dens mange dagligdags perspektiver. Ud fra de amerikanske
professorer Rita Dunns og Ken Dunns kendte og gennemprøvede læringsstilsmodel gives der en lang række
strategier for, hvordan det enkelte menneske kan lære mest effektivt. Modellen er enkel og håndterlig, og det
samme gælder strategierne. Den viden, man opbygger ved at læse bogen, kan bruges, både når man selv skal
lære, og når man skal arbejde sammen med andre eller blot omgås andre. Ole Lauridsen er mag.art. og har
siden 1978 været ansat på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Siden midthalvfemserne har han arbejdet
med anvendelsen af it i undervisning og læring og med læring generelt. Gennem de senere år har hans fokus
været læringsstile, ikke mindst læringsstile i ledelse og teambuilding og læringsstile i dagligdagen. Han er

leder af Learning Styles Lab ved Handelshøjskolen og holder kurser og foredrag i ind- og udland om
læringsstile.
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noter! I virkeligheden er sagen den, at vi har forskellige læringsstile,
og det, der er godt for den ene, fungerer derfor ikke nødvendigvis for

den anden.Denne bog sætter fokus på læring i dens mange
dagligdags perspektiver. Ud fra de amerikanske professorer Rita
Dunns og Ken Dunns kendte og gennemprøvede læringsstilsmodel



gives der en lang række strategier for, hvordan det enkelte menneske
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