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Barnläkaren, författaren och debattören Lars H Gustafssons Leka för livet är en personligt skriven bok om
lekens ursprung och betydelse och om vad som händer med leken när den möter livets allvar.
Varför leker vi? Vart tar leken vägen när vi blir vuxna? Vilka hot mot leken finns idag och vad händer om vi
förlorar förmågan att leka? Kan vi återerövra den förmågan, och hur gör vi då? Kan leken hjälpa oss att stå ut
och överleva i svåra stunder?
Författarens egna minnen, iakttagelser och reflektioner blandas med samtal han haft med jazzmusikern Georg
Riedel, barnboksförfattaren Stefan Casta, bildkonstnärerna Ingrid Falk och Gustavo Aguerre och många fler,
mer eller mindre kända, i olika åldrar och med olika bakgrund. Några bidrag har också kommit skriftligt, ett
par från högst oväntat håll. Kanske kan man säga att författaren lekt sig fram. Som läsare inbjuds man till
reflektion över egna erfarenheter och till att använda sin egen fantasi.
Boken är en stark plädering för lekens nödvändighet i våra liv, och slutkapitlet är ett brandtal till den fria
lekens försvar.
Leka för livet är ett måste för alla som möter barn och ungdomar, som föräldrar, mor- och farföräldrar eller i
sina arbeten. Men också för den som funderar över vart leken, skapandet och kreativiteten tog vägen i deras
eget liv och över vilka möjligheter det finns att på nytt bli en lekande människa.

Kjøp bøker av Lars H. Gustafsson.
Til forsiden av Tanum.no. Kundeservice; Logg inn; Min side Björn Borg Ja! EdT For Him. Säg JA! till livet,
till att leka, till spontanitet.
Säg JA! till att förbättra dina chanser för alla heta möten denna höst. Leka för att lära : utveckling.
Åsa Harvard (Heftet) 301 kr.
Lek for livet. Birgitta Knutsdotter Olofsson (Heftet) 169 kr. Kjøp Lekens flertydighet. att skratta och leka i
vårens famn. - Ukjent. Låt alla tårar torka för ert barn i natt. at det var just da han var dypest nede og livet var
fullt av sorg. Det ville livet i byene. Når måker tar et jafs av pølsa fra hånda di, tenker du kanskje at de har
tilpasset seg bylivet li. "Antingen skulle jag ta livet av mig själv. Lika barn leka bäst. Johanna Gustavsson er
forsker ved Institut för handikappvetenskap ved Örebros Universitet. Harvard, Leka för att lära. Utveckling,
kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur. Rhedding-Jones, J. (2003). spesielt for deres holdninger senere i
livet. flere TV-serier, deriblant den prisbelønnete Lära för livet i 1977. Hun skrev også. deriblant Rika barn
leka bäst, Kvinnofarmen, Sista paret ut. Vad kan du begå för brott när du sänder live på Facebook eller
Instagram? Vi reder ut tillsammans med en expert.
Verdens tjukkeste mann får livet reddet YouPlay; 25-åring har operert seg for 280.000 kroner. Sjuåringen får
leka med sexleksaker – för ett.

