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Medieret læring og hjernens forandringsevne Reuven Feuerstein Hent PDF Forlaget skriver: I denne bog
præsenterer Reuven Feuerstein den menneskelige hjerne som værende påvirkelig og foranderlig gennem hele
livet. Dermed gør han op med tidligere tiders tænkning om, at hjernen udvikler sig på en helt bestemt måde

frem til et bestemt tidspunkt, hvorefter udviklingen holder op. Centralt i Feuersteins tænkning er, at
deltagelse i socialt samspil, hvor mediering indgår, har en omfattende betydning for hjernens udvikling.

Gennem flere konkrete cases illustrerer han, hvordan mediering kan se ud i praksis. Feuersteins forskning er i
tråd med den nyeste viden inden for neurovidenskaben, som ved hjælp af hjernescanningsteknologi har

påvist, at en lang række hjernefunktioner kan modifi ceres gennem hele livet. Hans forskning skaber også et
håb om, at vi bliver i stand til bedre at forstå forholdet mellem hjerne, udvikling og læring.

Bogen henvender sig til alle med interesse for forholdet mellem hjerne, kognition og pædagogik og kan med
fordel læses af forskellige fagfolk som psykologer, konsulenter, lærere, pædagoger, sygeplejersker og

socialrådgivere, ligesom den kan bruges på uddannelserne inden for disse fagområder.
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