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Menneskets plastiske hjerne Steen Nepper Larsen Hent PDF Forlaget skriver: Vi står på tærsklen til den
plastiske hjernes æra. Hjernescanninger viser, at hjerner også er socialt og individuelt formbare, livslangt

foranderlige og overraskende plastiske.     
Begrebet ´den sociale hjerne´ har holdt flyttedag - neurovidenskaben har lært noget af sine kritikere. For 10-

20 år siden tjente det som eksplicit modstandsbegreb, der skulle demonstrere den naturvidenskabelige
blindhed, kortåndethed og reduktionisme; men nu gør den ambitiøse neurovidenskab begrebet om den

plastiske hjerne så rummeligt og inviterende, at alle mulige ikke-naturvidenskabeligt funderede eller skolede
forskere og lægmænd tages ved vingebenet af dette åbne paradigme, der forlenes med et dynamisk, men frem

for alt biologisk underlag.  
·       Hvorfor tror nogle neurovidenskabelige forskere, at sandheden om mennesket skal søges inde i hjernen?

 ·       Er der grænser for hjernens plasticitet?
 ·       Skal hjernen trænes og tvinges til at levere idéer til den kognitive kapitalisme? 
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