
Hold din hjerne i gang

Litteraturlisten er udarbejdet i forbindelse med bibliotekets tema:
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TRACY PASKIAM ALLOWAY : ARBEJDSHUKOMMELSE : TRÆN DIN HJERNE
TIL AT FUGERE BEDRE, SMARTERE OG HURTIGERE

Emne : hukommelse, arbejdshukommelse, hukommelsesteknik

Om hvordan man ved hjælp af øvelser kan forbedre sin evne til at skærpe og 
træne arbejdshukommelsen og derved øge hjernens præstationsevne.

HENNING KIRK : HUSKEBOGEN : HJERNEØKONOMI OG GOD
HUKOMMELSE

Emne: hukommelse, hukommelsesteknik, alder

Huskebogen henvender sig til modne mennesker, som er interesseret i at bevare 
en god hukommelse resten af livet.

MARK AARØE NISSEN : SUPERHUKOMMELSE : MEMERISTENS GUIDE
TIL AT HUSKE ALT PÅ INGEN TID

Emne :  hukommelse, hukommelsesteknik

Introduktion til en række husketeknikker, der gør mennesker i stand til at 
memorere alt muligt, f.eks spillekort, datoer, tidspunkter, ansigter, tekster 
og eksamenspensum.

ODDBJØRN BY : MEMO : DEN NEMME VEJ TIL BEDRE HUKOMMELSE

Emne :  hukommelse, hukommelsesteknik

Teknikken henvender sig især til studerende, men kan iøvrigt bruges af alle til at 
huske tal, pinkoder, pensa, sprog, aftaler, taler, tekster, vitser, dansetrin, navne 
og også til hurtiglæsning.

HJERNEN PÅ ARBEJDE : BEVAR DIN HJERNE I TOPFORM

Emne :  hjernen, hukommelse, ældre, træning

Information om og råd til hvordan man kan blive ved med at stimulere sine 
hjerneceller og dermed få en bedre forudsætning for at forblive aktiv og 
selvhjulpen i mange år
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Emne: hukommelse, hukommelsesteknik

Om hvordan man kan styrke hjernen og hukommelsen gennem træning.
Inkl. 4 ugers træningsprogram der styrker hukommelsen. 

TROLS W. KJÆR : 
KLÆBEHJERNE : BLIV BEDRE TIL AT HUSKE

TROLS W.KJÆR : 
HJERNESTARTER : SÅDAN TRÆNER DU DIN HJERNE

Emne : hjernen, hjerneforskning, træning, hukommelse, koncentrationsevne

Indføring i at forbedre hukommelsen, øge motivation og blive bedre til at lære 
nyt. Hjernestarter er en bog for alle, der gerne vil have mere ud af de små grå. 

KNIVSKARP : FRA NORMAL TIL GENIAL : TRÆN DIN HJERNE PÅ 6 UGER

Emne : hjernen, hjerneforskning, træning, hukommelse, koncentrationsevne

Hjerneforsker Troels W. Kjær afprøver et 6-ugers hjernetræningsforløb på 
skuespiller Mikael Birkkjær. Hans teori er, at de fleste vil kunne skærpe deres 
hjerne, idet hjernen ikke er noget statisk men kan optrænes, hvis man bruger den.

ANDERS HANSEN : HJERNESTÆRK : SÅDAN STYRKER DU DIN HJERNE
MED MOTION OG TRÆNING

Emne : motion, hjernen, fysisk aktivitet, fysisk træning, hjerneforskning

Vil du øge din stresstærskel, forbedre din hukommelse og styrke din kreativitet 
og intelligens? Så sørg for at bevæge dig! Ny hjerneforskning viser, at motion 
og træning har helt ufattelig stor indflydelse på vores hjerne.

KAJA NORDENGEN : HJERNETRÆNING : 
SÅDAN HOLDER DU HJERNEN I GANG

Emne : hjernen, hjerneforskning, træning, hukommelse, intelligens

Konkrete råd til at holde hjernen i form med enkle opgaver man kan bruge i 
hverdagen.

WENDY SUZUKI : SUND HJERNE - GODT LIV : TRÆN DIN HJERNE OG
BLIV SUNDERE, KLOGERE OG GLADERE (Biografi)

Emne : hjernen, hjerneforskning, livskvalitet, hukommelse, træning

Hjerneforskeren Wendy Suzukis personlige beretning om sit liv og forskning, 
og om hvordan hun træner sin hjerne til øget koncentrationsevne, bedre 
hukommelse og mere glæde og vitalitet.

EN BOG OM HUKOMMELSEN

Emne : hjernen, hukommelse

Hvad er hukommelse for en størrelse?  Hvordan fungerer hukommelsen? Hvad 
er det, der får os til at huske? Bogen giver indblik i hukommelsens verden, 
hvordan vi husker og hvordan hukommelsen  hænger sammen.

HENNING KIRK : SÅDAN HOLDER DU HJERNEN I GANG

Emne : hjerneforskning, kognition, neurologi, hukommelse, aldring, ældre, træning

Aldringsforsker beskriver den nyeste forskning om hjernens udvikling, samt 
hvordan man kan styrke hjernen og hukommelsen, når man bliver ældre.

JOSHUA FOER : MOONWALK MED EINSTEIN : 
KUNSTEN AT KUNNE HUSKE ALT

Emne : hukommelse, hukommelsesteknik

Efter forfatteren overværede USA's mesterskab i hukommelse, beskriver han 
hukommelsesforskning fra hvordan flere af de store skakmestre tænker, over 
skuespillerne, til eksperter i kønsbestemmelse af kyllinger.

SKARPE TANKER : STYRK DINE KOGNITIVE FÆRDIGHEDER

Emne : kognitive funktioner, tanker, tænkning, hjernen, opmærksomhed, 
   hukommelse, koncentration, mental træning

Selvhjælpsbog i at træne kognitive færdigheder til dem der har problemer 
med opmærksomhed, overblik, koncentration eller hukommelse.


