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Hjärnan
Våra hjärnor är uppdelade i höger och vänster hjärnhalva som spelar 
olika men kompletterande roller. Den vänstra anses stå för förnuftet 
inom oss, den högra för känslan.

Våra hjärnhalvor kan arbeta var för sig men också via en mängd 
nervfibrer i samverkan. Effektivaste sättet att lära är att kombinera 
båda hjärnhalvorna. Ju fler sinnen som engageras när du lär, desto 
större chans att det fastnar.

Visuellt material (sådant du ser, t ex en bild på ett äpple) kan kodas 
både verbalt (språkligt) och visuellt. Då uppstår en så kallad dubbel kod-
ning: du ser bilden på äpplet och samtidigt säger du ordet äpple för dig 
själv. Dubbel kodning förbättrar lärandet. Att rita till text är en dubbel 
kodning.

Hos de allra flesta människor dominerar någon av hjärnhalvorna, 
vilket innebär att vi lär oss på olika sätt. 

Det finns åtminstone tre sätt att lära sig på: se, höra och göra.
Ofta använder vi företrädesvis någon av de tre metoderna, och för 

dig som ledare är det viktigt att lägga upp dina lektioner på ett sätt som 

Lärandet

SE – visuellt HÖRA – auditivt

GÖRA
– kinestetiskt

 VänStER HjäRnHAlVA

	 Språk	–	tala
	 Språk	–	förStå
	 logik
	 tänkande
	 analyS
	 Värdering	–	kritik
	 UppmärkSamhet	på	detaljer
	 Siffror

HÖGER HjäRnHAlVA

kroppSUppfattning
känSloliV
Språk	–	tonfall,	rytm
mUSik
Bilder
fria	aSSociationer
kreatiVitet
öVerBlick	–	helhet
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talar till så många sinnen som möjligt. Det gör det både lättare och roli-
gare för dina deltagare.

Associationer
Associationer är en slags nyckel till våra minnen. En association är en 
sammanbindning där till exempel ett ord, en bild eller en doft väcker en 
annan minnesbild. 

Användbara associationer kan vara ord, bokstäver, symboler, ramsor, 
teckningar, bilder.

Nio faktorer som underlättar lärandet
Motivation
Om vi är intresserade och vill lära något så går det mycket lättare. I de 
flesta studiecirklar är deltagarna motiverade; de har själva sökt upp och 
anmält sig till något de vill fördjupa sig i. 

Därmed inte sagt att deltagarna känner sig lika motiverade inför alla 
avsnitt inom ämnet. Det kan till exempel gälla en teoridel i en praktisk 
kurs. Då gäller det att motivera så att det blir tydligt vad nyttan med 
just det avsnittet är.

H Väte
He Helium
li litium
Be Beryllium
B Bor
C Kol
n Kväve
O Syre
F Fluor

H. HElIBEBCnOF?

De nio första grundämnena i 
det periodiska systemet

Känner du till ROGGBIV?

Mamma   merkurius

Vattnar   venus

jorden   (tellus)
Medan   mars 
jag   jupiter

Sätter  saturnus

Ut   uranus

nya   neptunus

Plantor pluto*

* Pluto klassas numera 
som en dvärgplanet.

Planeterna:
SOLEN
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Utgå från deltagarna
I våra beskrivningar av kursernas innehåll i kursprogram och på hem-
sidor framgår vilka förkunskapskrav som ställs. Med detta som utgångs-
punkt och genom att diskutera kursens planering med deltagarna hittar 
man rätt nivå och minimerar risken att ställa för höga, eller för låga, 
krav på deltagarnas prestationer.

Aktivitet
Ju större aktivitet i gruppen, att man ställer frågor, diskuterar i små 
grupper, varvar teori med praktiska övningar, ritar bilder och så vidare, 
desto mer lär man. 

Positiv miljö
Den fysiska miljön påverkar lärandet. Varmt, ombonat, ljust och funktio-
nellt gör det trevligt och trivsamt. Positiva känslor befrämjar lärande.

Trygghet
Man lär bättre om man är avslappnad och trygg. En trygg miljö är öp-
pen, tolerant och tillåtande, att misslyckas är tillåtet, att lära av misstag 
ger utveckling.

Samarbete
En lärandemiljö som bygger på givande och tagande och delaktighet är 
viktig. Man hjälper andra och får själv hjälp.

Att känna att man går framåt
Att känna att man gör framsteg är en lyckokänsla som sporrar. I en kurs 
kan det handla om att ge tillfälle för deltagarna att visa för sig själva 
och för andra att de fått ny kunskap de kan använda.

Uppskattning och uppmuntran
Alla behöver uppmuntran och beröm. Som ledare är det din uppgift att 
stötta och uppmuntra, att visa intresse och engagemang för deltagarnas 
ansträngningar.

Variation
Att växla mellan arbetsformer är nyttigt. Ge information på olika sätt!
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Glömska
Glömska är en aktiv process som 
skyddar mot överbelastning – hjär-
nan vill slippa ”onödigt” minnes-
material. Vad vi kommer ihåg, eller 
hur mycket vi glömmer, påverkas i 
hög grad av vad vi gör efter ”inlär-
ningen”.

Forskning tyder på att den som 
vilar eller sover efter ett studiepass 
minns mest. Om vi övergår till en 
annan aktivitet utan paus är risken 
stor att vi glömmer det mesta av det 
vi först försökte lära oss.

Glömskan går snabbast i början och avtar sedan i hastighet. Glömske-
kurvan sjunker olika snabbt, beroende på vad vi gör. Att övergå till att 
läsa ett annat ämne är inte bra. Då tävlar informationen om utrymme, 
inlärningen försvåras och båda ämnesområdena blir lidande.

Glömska är också beroende på hur pass bra vi förstår det vi lärt oss. 
Det man bara lärt sig rabbla, utan att förstå, försvinner fort. Det vi för-
står och finner samband i minns vi längre.

Man glömmer mest i början. Efter 24 timmar är ca 80 procent av kun-
skapen borta om man inte repeterat.

Om du vill behålla så mycket som möjligt av det inlärda, repetera ef-
ter 10 minuter, 24 timmar, 1 vecka… Associationer och nyckelord är bra 
redskap att bota glömska med.

Det vi en gång lärt oss försvinner sällan fullständigt. När man tar 
upp studier i något man tidigare lärt sig, men tror sig ha glömt, upplever 
man ofta att kunskapen ”kommer tillbaka” och man lär sig snabbare än 
den rena nybörjaren. 

Överinlärning är ett bra sätt att få nyinlärt att fastna. Det innebär 
att man fortsätter att träna en stund till, trots att man känner att man 
behärskar området. 

Inlärningsplatåer
Oavsett vilket ämne man studerar kommer man förr eller senare att 
stöta på en inlärningsplatå, det vill säga en punkt där man upplever att 
man inte tar till sig något nytt, inte utvecklas färdighetsmässigt eller att 
det helt enkelt känns oöverkomligt svårt. Det viktigaste är att man är 
medveten om att inlärningsplatåer är fullt normala tillfälliga avbrott i 
lärandet, och att det går att komma över dem.

En inlärningsplatå kan bero på att man gått för fort fram, kanske 
inte lärt sig grunderna ordentligt eller bara försökt ta in för mycket för 
snabbt. Då måste man gå tillbaka och repetera. Ibland kan platån bero 

                    KUnSKAPSMänGD

stor
                                        

                                 Man glömmer mest i början.

liten                                                                                        tid

 Så här kan det se ut om man lärt sig glosor, 
 alltså text utan sammanhang.
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på att man är psykiskt eller fysiskt trött. Att vila eller göra något helt 
annat är bästa boten.

Om du som ledare upplever att hela gruppen samtidigt befinner sig på 
en platå kan det vara något som inte är riktigt bra med kursens upplägg 
eller formen på undervisningen. Har studietakten varit för snabb? Har 
undervisningen inte utgått från deltagarnas förkunskaper? Har det fun-
nits tillräckligt mycket tid för reflektion och repetition?  


