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Teamets arbejde med - læringsstile Birthe Tonsgaard Heideby Hent PDF Forlaget skriver: Mange veje til
læring er et nøglebegreb i det pædagogiske landskab i dag. Det er et landskab, der har brede motorveje med
flere spor, hvor man kan overhale hinanden og nå frem til målet i forskellige tempi. Man kan ikke overhale
uden at lægge mærke til dem, man overhaler, og ser man én i vigesporet, stopper man op for at hjælpe. Nogle
gange må man finde andre veje. Det kan være en vej, der tager længere tid at køre, og hvor hastigheden giver

mulighed og tid til fordybelse.

Bogen giver ud fra teorierne om de mange intelligenser, æstetiske læreprocesser og med afsæt i begrebet
læringsstil en række konkrete bud på, hvordan lærerteamet kan bruge teorierne til at variere og differentiere

undervisningen.
Med lærerteamets fælles afdækning og kendskab til den enkelte elevs læringsstil bedres mulighederne

mærkbart for at fastholde elevernes opmærksomhed - at strække fordybelsestiden.

Bogen henvender sig til teamene i skolen, men også til den enkelte underviser.
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