Hjärnkoll på skolan
Utgivningsdatum:

2014-09-25

Kategori:

Pedagogik

Författare:

Martin Ingvar,
Eldh

Förlag:

Natur & Kultur Akademisk

ISBN:

9789127137783

Upplaga:

1

Antal sidor:

200

Gunilla

Hjärnkoll på skolan.pdf
Hjärnkoll på skolan.epub

Martin Ingvar och Gunilla Eldh är aktuella med en ny Hjärnkoll-bok, denna gång i skolans sfär i Hjärnkoll på
skolan. Hjärnans utveckling förutsätter att vi vuxna kan ge barnen motivation, återkoppling, utmaningar och
trygghet. Barnhjärnan är också känslig för miljöfaktorer som mat, sömn och fysisk aktivitet. Martin Ingvar och
Gunilla Eldh ger här ett hjärnperspektiv på den svenska skolan. Deras utgångspunkt är att livet i klassrummet
behöver nytt syre från hjärnforskning och beteendevetenskap.
Skolan ska inte vara ett slagfält för ideologi, dagspolitik och pedagogiska doktriner. Det är dags att lyssna till
vad vetenskapen har att säga.
LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under
lågstadiet i svenska skolan. Ann-Christin Göteborg, Sweden Från att ha haft köpstopp i ett år under 2007
shoppar jag igen- men på ett medvetet sätt. Tuppen behöver komma in i diskussionen om hönan eller ägget.
Vem hjälper den som hjälper. Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på.
Påskris blir i fel. Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på.
Det. Ångesten är hög just nu, jag känner mig ensam och dålig. Ångesten är hög just nu, jag känner mig

ensam och dålig. Ångesten är hög just nu, jag känner mig ensam och dålig. Jag går en kurs vid ett annat
lärosäte än jag har gått tidigare på lärarutbildningen och det är mycket lärorikt. Vem hjälper den som hjälper.
Saker från mitt förflutna gör sig påminda och jag mår så dåligt. LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse
med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i svenska skolan. Heltidsjobb och
samtidigt huvudansvar för familjen är tufft. I förmiddags var det helt underbart skönt på min uteplats och jag
satt där ett bra tag och njöt i solskenet, men när jag tittade på termometern på. Psykisk.

