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undervisere ubevidst de elever og studerende, der lærer og tænker som dem selv? Og skolen belønner måske
også primært dem, som bedst matcher de måder at tænke og lære på, som skolen i særlig grad værdsætter?
Stilen har traditionelt været overset i skolen, men måske kan vi skabe flere succeser i uddannelsessystemet

ved at fokusere mere på stile og præferencer end på evner?

I denne antologi vil der blive givet et overblik over de forskellige "familier" af læringsstile samt et historisk
rids over stilforskningen. Antologien vil give et indblik i forskellige stilteorier (med særligt fokus på

Sternberg, Kolb samt Dunn og Dunn) og de deraf følgende pædagogiske implikationer med hensyn til bl.a.
undervisningsdifferentiering, undervisningens planlægning, lærerens rolle, lærings- og

undervisningsstrategier, at kombinere læringsstile med andre teorier i konkrete pædagogiske
udviklingsprojekter mm.

Målgruppen for denne antologi er enten praktiserende lærere, ledere og psykologer.
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