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Skærmens magi Bent M. Sørensen Hent PDF Professor Bent Meier Sørensen har kastet sig ud i et atypisk

forsøg: Som mangeårig forsker og underviser ved Copenhagen Business School kunne han for et par år siden
konstatere, at det ikke længere var en selvfølge, at de studerende deltog aktivt i undervisningen.Alt for ofte
vandt facebook og Google kampen om de unge menneskers opmærksomhed. Bogens forfatter indgik derfor
en kontrakt med sine studerende: tilbage til pen og papir, computer og iPad ingen adgang i lokalet.Resultatet:

Kvaliteten af undervisningen steg eksplosivt, fordi de havde fundet ro til at forstå komplekse
problemstillinger.Hvad betyder det for vores kroppe og hjerner, at vi har vænnet os til konstante afbrydelser,
fordi vi går på sociale medier midt i en anden aktivitet? Hvad betyder det for forholdet børn og forældre

imellem, når vi ikke længere har øjenkontakt, men taler hen over skærmene?
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