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Denne bog er skrevet til dem, der gerne vil vide noget om den nyeste kognitionsforskning, hvor man gør op
med den reduktionistiske tankegang, at hjernen alene styrer vore mentale funktioner. Ifølge denne forskning
foregår vores tænkning på begge sider af hjerneskallen, nemlig som en uadskillelig helhed af hjerne, krop og
omverden. Læring med kroppen forrest er den naturlige måde, børn og unge lærer på, men også den foretrukne
strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi
befinder os. Vi tænker ikke med hjernen. Det er individet, der tænker og lærer noget, og kroppen er brobygger
mellem hjerne og omverden. Dette synspunkt er en enaktiv tilgang til læring. Hænderne sætter gang i hjernens
pandelapper, som er afgørende for den mentale udvikling. Samtidig bliver hænderne mere øvede, og det
lukker op for endnu flere muligheder i ens omverden. Kroppens konkrete handlinger sætter skub i den
abstrakte tænkning. De områder i hjernen, der aktiveres, når man fx slår søm i, bliver også aktiveret, når man
bare sidder stille og tænker på at slå søm i.
Hvorfor? Fordi ens forestillingsevne og fantasi bygger på konkrete erfaringer. Kropslige erfaringer danner
begreber, som er grundlag for den sproglige udvikling. Den matematiske udvikling bygger ligeledes på
kropslige erfaringer med tingenes antal, størrelse og indhold. Sociale relationer er også kropslige, da det meste

af kommunikationen er non-verbal. Når daginstitutioner, skoler og uddannelser skærer de såkaldte praktiske,
skabende fag væk til fordel for kundskaber, der skal leve op til standardiserede test, indsnævres børns og
unges intelligens. De kunstneriske aktiviteter tilføjer nemlig de særlige former for tænkning, som ikke bare
fremmer børns og unges kreative udvikling, men samtidig har en stor virkning på de discipliner, der indgår i
standardiserede test. Bogens gennemgående tema er, at læringens kropslige fundament har afgørende
betydning for livslang læring.
dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for
at læse historien. Siden gennembruddet i midtfirserne har Thomas formået at bevare nerven i sin musik,
samtidig med at det musikalske udtryk har udviklet sig undervejs. 6 TYPER AF PARFORHOLD MED
RISIKO FOR UTROSKAB- below please find an English summaryÅrsager til utroskab … Søg Alle årgange
Facebook BUPL.
FORBEREDELSE: Lav med børnene en terning af 18 skyllede mælkekartoner. Kasseassistent. Som
kasseassistent har du den direkte kontakt med kunderne. Skær toppen af. Det sker i forbindelse med
konsulentarbejde, kursusvirksomhed, undervisning samt gennem læsning af faglitteratur og
forskningsrapporter. Kasseassistent. Thomas Helmig behøver ingen introduktion, men han skal selvfølgelig
have en alligevel. Omsigt indsamler løbende casemateriale i form af tankevækkende arbejdssituationer. Hvad
kan man selv gøre, hvis man har diskusprolaps. Thomas Helmig behøver ingen introduktion, men han skal
selvfølgelig have en alligevel. Thomas Helmig. 30. Her kan du se et lille udvalg af de nye bøger som UCL
Biblioteket har købt. 6 TYPER AF PARFORHOLD MED RISIKO FOR UTROSKAB- below please find an
English summaryÅrsager til utroskab … Søg Alle årgange Facebook BUPL. Kom kartoner ind i hinanden så
… Der udkommer mange bøger hvert år, så det kan være rigtig svært at følge med.

