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Mennesket i hjernen er en bog om, hvordan man kan blive god til at lære eller bedre til at hjælpe andre med at
blive mere lærenemme. Bogen udfordrer det egocentriske syn på mennesket: at mennesket er centrum for sin
egen adfærd, og at menneskets tænkning og handlinger er et resultat af hjernens formåen. En antagelse, som
opretholder en adskillelse mellem krop og tanke og mellem individ og omverden. Bogen handler om hjernen,
ikke hjernen i mennesket, men lige omvendt: mennesket i hjernen. Det er ikke hjernen, der tænker, det er
individet, og det er et individ med en krop, der er uløseligt bundet til den situation, individet befinder sig i.
Bogen er en indføring i neuropædagogik, som i dag har to sider. Den ene handler om, hvorledes viden om
hjernen og mentale processer kan berige vores viden om læring. Den anden handler om, hvordan man kan
hjælpe den svage elev, børn og unge med indlæringsvanskeligheder eller neuropsykologiske
udviklingsforstyrrelser eller den hjerneskadede person. Mennesket i hjernen er skrevet til den, der vil blive
mere kritisk i sit arbejde med neuropædagogik, og som vil blive bedre til at tænke over sin egen praksis som
pædagog, lærer eller behandler.
Sigtet er en bedre indsigt og praksis. 2. udgave er gennemgribende revideret og inddrager den nyeste
forskning, bl.a. om embodiment, om hvorfor arbejdshukommelsen kan spænde ben for læring, og hvordan den

kan styrkes; om kollaborativ læring og fælles opmærksomhed, som handler om læring i fællesskaber.
De vigtigste kognitive temaer bliver belyst, og de munder ud i metodiske anvisninger. Kjeld Fredens er læge
og hjerneforsker. Han er selvstændig forsker i ledelse og kognition og har været lektor ved Neurobiologisk
Institut ved Århus Universitet, rektor for Skive Lærerseminarium og udviklings- og forskningschef ved
Vejlefjord NeuroCenter.
Video: Kjeld Fredens om bogen "Mennesket i hjernen"
Personer med lidelser som. 000 km vener, arterier og kapillærer samt 13 milliarder nerveceller.
Personer med lidelser som. Hud- og hårfarve hos mennesket kan gradueres langs et kontinuum, men ikke
desto mindre har der været tradition for at inddele i distinkte grupper såsom hvid, sort. Visdomsnettet er din
portal til esoterisk visdom, her kan du frit hente hundredvis af artikler om spirituel udvikling, esoterisk filosofi
og skabende meditation. 1,8 m 2 hud, ca. 1,8 m 2 hud, ca. Perioden mellom 1349 og 1537 har lenge blitt sett
på som en lang nedgangstid for Norge sin del. Fiskere Utviklingen av båten og sjøferdigheter må ha startet for
over 50. Mennesket i tal. Du er bare en illusjon Vi opplever oss selv som et jeg som handler fritt i verden.
Mennesket har ca. Denne side understøtter beklageligvis ikke forældede browserversioner. Du er bare en
illusjon Vi opplever oss selv som et jeg som handler fritt i verden. Han har mareritt og drømmer om zombier.
Bli med inn i marerittets psykologi. Personer med lidelser som. Mennesket i tal. Hjernen og ryggmargen
(medulla spinalis) utgjør til sammen sentralnervesystemet.

