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ALLT LÄRANDE SKER I HJÄRNAN, och nyckeln till barns
utveckling finns i hur hjärnan formas. Men hur går vi från kunskap
om nervceller till undervisning i klassrummet? Vad beror svårigheter
som dyslexi, dyskalkyli och bristande koncentrationsförmåga på?
Varför har hjärnans mognad betydelse för tonåringars beteende?

Hjärnan växer inte i ett vakuum utan måste förstås i sitt
sammanhang.

Genom exempel från egen och andras forskning, och öden hämtade
ur verkliga livet, visar Torkel Klingberg hur hjärnan påverkas av allt

ifrån gener till stress, fysisk aktivitet och nära relationer.

Den lärande hjärnan är en bok om hur vi ska kunna ge våra barn och
tonåringar de bästa förutsättningarna att lära och utvecklas.

»Den lärande hjärnan är helt enkelt en lysande bok välskriven,
kunskapsrik, lättfattlig och relevant!« - Ingvar Lundberg, professor

emeritus i psykologi, Göteborgs universitet



»Vilken underbar bok! Här får vi se hjärnan i arbete när den minns
och när den glömmer plötsligt förstår vi oss själva lite bättre.« - Åsa

Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi vid
Karolinska Institutet

»Varför lyssnar inte barnet utan att det man säger går in genom det
ena örat och ut genom det andra? Varför tar tonåringen stora risker
såväl i skidbacken som i trafiken? Hur kommer det sig att för tidigt
födda barn har svårare att räkna när de kommer upp i skolåldern?
Kan det vara för sent att adoptera barn när de uppnått en viss ålder?
Är det verkligen så viktigt med skolgymnastik för skolarbetet? Är
det nödvändigt att lära sig multiplikationstabellen, årtal och dikter
utantill, nu när vi kan lagra allt i vår laptop? Sådana ständiga frågor
diskuteras i denna bok av den världsledande hjärnforskaren Torkel
Klingberg på ett enkelt och målande sätt. Han skriver särskilt

ingående om arbetsminnet i relation till barns lärande och utveckling
samt om den risktagande tonårshjärnan. Den här boken bör läsas av

alla föräldrar och vara obligatorisk för lärare, skolpolitiker,
socialarbetare, poliser och domare i ungdomsmål.« - Hugo
Lagercrantz, professor vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Läs om Den lärande hjärnan i New York Times Book Review.
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