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Nøglen til læring - hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring?

Nøglen til læring - hvordan opmuntrer og inspirerer du til optimal læring? er en inspirerende og praktisk bog,
som viser, hvad du kan gøre for at hjælpe børn i alle aldre med at udvikle sig til selvsikre og eftertænksomme
elever. De centrale begreber, som behandles i forbindelse med læring, er indstilling, kompetencer og viden.
Bogen tilbyder en række eksempler på, hvordan disse evner udvikles mest effektivt hos børnene. Den viser

også, hvordan man opmuntrer børn til selvstændig tænkning og nysgerrighed efter viden, og hvordan man gør
børnenes udvikling og læring synlig for børnene selv og de voksne, der underviser dem. Bogen giver på

baggrund af den nyeste forskning inden for undervisning og læring inspiration til, hvordan man bedst hjælper
børn med at tilegne sig viden effektivt og i samarbejde, og hvordan man arbejder med synlig læring og

feedback.

»Mit eget mantra har været, at lærere er nødt til at se læring gennem elevernes øjne, og at elever er nødt til at
blive deres egne lærere. Nottingham har givet os et formidabelt og effektivt sæt af praktiske ideer til, hvordan

vi udvikler den rette opfattelse hos alle, der vil lære.«
- Fra bogens forord af John Hattie

Bogen henvender sig til enhver, der til hverdag beskæftiger sig med børn - især lærere, ledere og pædagoger i
skolen og studerende ved læreruddannelsen. Bogen viser nogle af de bedste måder at stimulere børns læring,

herunder hvordan man mest effektivt stiller spørgsmål, giver feedback og opmuntrer.

James Nottingham er en internationalt anerkendt foredragsholder og formidler af bl.a. John Hatties forskning.
Han er desuden direktør for konsulentvirksomheden Challenging Learning, der arbejder for mere effektiv

læring i skoler og daginstitutioner.
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