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Denna handledning är utformad för att väcka ditt och dina 
elevers intresse för hjärnans struktur och funktion genom 
inspirerande övningar och fascinerande fakta. Avsikten är att 
språket ska vara så begripligt att guiden kan användas direkt 
av eleverna.
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Din fantastiska hjärna

”LADDAD FÖR SEGER: HJÄRNAN vs. TOUR DE FRANCE” ger en helt 
ny bild av människans hjärna - ett organ som är byggt för inlärning, som 
ändrar sin cellstruktur med varje tanke och upplevelse, från spädbarnsål-
dern till den sena ålderdomen; som oavbrutet anpassar sig efter våra behov 
och som ger oss möjligheten att bestämma vilka vi är och vilka vi blir. 

”LADDAD FÖR SEGER: HJÄRNAN vs. TOUR DE FRANCE” väver sam-
man denna nya bild av en flexibel och påhittig människohjärna med den 
dramatiska berättelsen om proffscyklister som utsätts för påfrestningar, 
faror och konflikter under Tour de France, som anses vara sportvärldens 
mest ansträngande prov på mental och kroppslig styrka. Under 21 dagar 
varje år i juli cyklar en exklusiv grupp elitidrottare 3 550 kilometer över två 
stora bergskedjor i alla tänkbara väderförhållanden. Det år Tour de France 
kördes för hundrade gången fångades loppet för första gången i IMAX-
format.

I ”LADDAD FÖR SEGER: HJÄRNAN vs. TOUR DE FRANCE” befinner 
sig publiken i loppet och i hjärnan och får följa loppets cyklister när de 
uthärdar smärta i de höga Alperna, upplever en ”vinn eller försvinn”-situa-
tion i en brant utförsbacke på en serpentinväg, strävar efter att behålla sin 
mentala fokusering på vägar som smälter i hettan och som är skrämmande 
proppfulla av åskådare och hela tiden utkämpar en mental konflikt mellan 
den gränslösa utmattningen och den målinriktade motivationen. Publiken 
lär sig förstå hur ett litet geléartat organ utan rörliga delar är av central 
betydelse vid alla prestationer. Måttet på vår framgång och de mål vi sätter 
upp för oss själva kanske skiljer sig från den professionella idrottarens, 
men varje människohjärna kan övervinna motgångar för att nå det extraor-
dinära, antingen under ett cykellopp eller under en hel livstid. 
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c. När du gör enkla matematiska beräkningar 
använder du prefrontalbarken, ett av hjärnans 
områden för kognitiva funktioner.

d. När du identifierar ljud aktiverar du hörselbarken 
på hjärnans båda sidor.

e. När du känner smärta skickar receptorer i huden 
meddelanden genom hjärnans sensoriska relästa-
tion, s.k. talamus, till sensoriska hjärnbarken, där 
smärtans placering och intensitet upplevs.

f. När du minns en händelse i det förflutna använ-
der du flera olika områden av hjärnan, bl.a. hippo-
campus som ligger djupt inne i hjärnan. De olika 
sinnesupplevelserna som du minns, t.ex. synin-
tryck, ljud och känslor, använder olika delar av 
hjärnan. Lukterna du minns aktiverar till exempel 
luktbarken.

DISKUSSION:
• Tänk på en av de första saker du gjorde i morse 

när du vaknade. Hörde du en väckarklocka? Minns 
någonting som hände dagen innan. Vilken del av 
hjärnan använde du?

• Föreställ dig ett starkt ljud som gör ont i öronen. 
Namnge två delar av hjärnan som har aktiverats.

• Vilka sinnen hjälper dig bäst att minnas avlägsna 
händelser i det förflutna?

  Bekanta sig med hjärnan
           

SYFTE: Att utforska olika saker vi gör med 
hjärnan.

MATERIAL: Kopieras från sidan 14.

BAKGRUND:  Oavsett om vi minns en speciell 
dag, räknar ut växeln i mataffären eller dansar till vår 
favoritsång använder vi hjärnan. Dessa snabba aktivi-
teter visar eleverna hur olika delar av hjärnan hjälper 
oss att utföra olika uppgifter.

GÖR SÅ HÄR:
1. Fråga klassen om de är redo för litet hjärngymnas  

 tik. Be dem sedan utföra följande övningar i tur 
   och ordning:

a. Blunda och tänk dig att du gör något roligt på 
en favoritplats, t.ex. att du är med dina kompisar, 
cyklar eller spelar teater. Håll kvar bilden av denna 
plats i minnet en stund.

b. Håll ihop händerna med handflatorna mot var-
andra. Trumma tummarna mot varandra, sedan 
pekfingrarna, långfingrarna, ringfingrarna och sist 
lillfingrarna.

c. Tänk på ett tal mellan 1 och 10. Lägg till din ålder. 
Dra ifrån 7. Vad fick du för svar?

d. Lyssna noga på alla ljud omkring dig. Du kanske 
hör en gnällande dörr, en diskussion i rummet 
bredvid eller stampet av någons fot. Vilka ljud hör 
du?

e. Nyp dig i armen. Kläm hårt och sluta sedan.
f. Tänk på din senaste födelsedag eller någon annan 

speciell händelse under det senaste året. Försök 
komma ihåg så många detaljer som möjligt. Vilket 
väder var det den dagen? Vad kände du? Försök 
komma ihåg synintryck, ljud och lukter.

2.Förklara för eleverna att de använde flera olika 
områden i hjärnan när de utförde dessa sex övning-
ar. (Använd kopieringsunderlaget på sidan 24.)
a. När du föreställer dig själv på en favoritplats 

använder du syncentrum längst bak i huvudet.
b. När du trummar fingrarna mot varandra använ-

der du prefrontalbarken för att planera rörelsen 
och motorbarken för att skicka meddelanden till 
handens muskler. Lillhjärnan samordnar hela pro-
cessen och hjälper dig att göra de exakta handrö-
relserna i precis rätt tid. 

MÅLGRUPP
ÅR 4 - GYMN

TID
30 min. (inkl diskussion)

OBS! hörselbarken syns inte på
denna bild av hjärnan
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När en cyklist hör en hejande folkmassa, ser vägen rinna förbi under hjulen eller känner vinden blåsa i ansiktet får cykklistens 
sinnen information från omvärlden. Våra grundläggande sinnen är syn, hörsel, lukt, smak och känsel. De gör att vi kan bear-
beta information som vi får från sensoriska stimuli - meddelanden från vår omgivning, världen utanför våra kroppar. Denna 
yttre information (t.ex. ljus, färger och ljud) upptäcks av känselreceptorer i t.ex. ögonen eller huden. Denna information omvand-
las till elektriska och kemiska signaler som bär meddelandet genom nervbanorna till de speciella delar av hjärnan där med-
delandena tolkas. Denna tolkningsprocess kallas perception. Utan perception skulle vi inte kunna tolka allt ljus, alla färger, alla 
ljud och andra upplevelser som sköljer över våra sinnen. Visserligen är det till exempel ögats sensoriska receptorer som upptäcker 
de visuella intrycken i vår omgivning, men det faktiska seendet - att tolka intrycken till meningsfull information - sker i hjärnan. 
Perception är en process som vi måste lära oss genom våra sinnen och erfarenheter. Vi lär oss känna igen ljudet av våra föräld-
rars röster eller lär oss förstå att ett avlägset föremål ser mindre ut än ett som är nära.

VÅRA SINNEN
I skolan får vi ofta lära oss att det finns fem sinnen: syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Men många neurologer tror att 
det finns minst nio sinnen, kanske fler! Vårt balanssinne gör att vi står upprätt. Och känseln kan delas upp i fem olika 
sinnen, som vart och ett har sina egna speciella nerver: smärta, värme, kyla, tryck mot huden och upplevelser av var olika 
delar av kroppen befinner sig (muskelsinnet).

Sinnen och perception

Mystiska ljud

SYFTE:  Att utforska hörselsinnet och förstå 
hur vi identifierar ljud.

MATERIAL: Pappersark, tejphållare och tejp, sax, 
bjällra.

BAKGRUND:  Vi upptäcker visserligen ljud med 
öronen, men vi ”hör” faktiskt med hjärnan. Hur 
går detta till? Först kommer en ljudvåg in i örat, går 
genom hörselgången och sätter igång en serie vibra-
tioner i trumhinnan och öronsnäckan. Dessa vibratio-
ner skapar nervimpulser som förs med hörselnerven 
till hjärnstammen och till hörselbarken i tinningloben. 
Här bearbetas de elektriska signalerna som bar ljuden 
och identifieras som de faktiska ljuden.

GÖR SÅ HÄR:
1. Berätta för eleverna att de ska leka en ljudgiss-

ningslek. Be dem blunda under hela övningen.
2. Be eleverna lyssna efter ett nytt ljud. När de har 

slutit ögonen klingar du i bjällran. När de tror att 
de vet vilket ljud det är ska de räcka upp handen.

3. Påminn dem om att fortsätta blunda medan du 
går omkring i rummet och klingar i bjällran på 
olika ställen.

4. När du har klingat på flera platser ber du eleverna 

TID
20 minuter

MÅLGRUPP  
ÅR 4-6

ta ner sina händer men fortsätta blunda.
5. Upprepa denna övning med andra ljud. Exempel 

på andra ljud som du kan använda: knäppa fing-
rarna, riva sönder ett pappersark, klippa i luften 
med en sax, dra ut tejp ur tejphållaren.

6. Lägg undan alla saker du använde och låt elever-
na öppna ögonen igen.

DISKUSSION: 
• Säg några ljud som ni hörde.

• Var vissa ljud lättare att känna igen? Varför tror 
ni att det är så?

• Vilka delar i kroppen gjorde att du kunde höra 
dessa ljud? Diskutera hjärnans roll i hörandet 
och hur man faktiskt hör och identifierar ljud i 
hjärnans tinninglob. (se Bakgrund)

• Kom ljudet alltid från samma ställe? Hur vet man 
det? Prata om hur vi, medan vi lär oss uppfatta 
ljud, övar våra hjärnor på att känna igen om ljud 
rör sig bort från oss eller mot oss. Ljud blir sva-
gare, eller mjukare, när de rör sig bortåt och star-
kare när de kommer närmare.
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  Upp i luften*

SYFTE: Att förstå vikten av sammanhang när vi tol-
kar vad vi ser och hör.

MATERIAL: Bilden till höger och den tillhörande 
texten ingår i kopieringsunderlaget på sidan 7.

BAKGRUND: Det är en sak att se tryckta ord på 
papper. Men ibland är det en helt annan sak att förstå 
dem. Att se orden innebär helt enkelt att man iden-
tifierar bokstäver på en sida som ord. För att förstå 
vad orden betyder krävs perception och förståelse. 
Hjärnan måste bearbeta orden och sätta dem i sam-
band med tidigare erfarenheter. För att kunna förstå 
det man läser eller hör sägas måste man vanligen veta 
vad orden hör ihop med. Med andra ord behöver man 
ett sammanhang för orden.

GÖR SÅ HÄR:
1. Be eleverna ta fram ett papper och någonting att skri-

va med. Be dem rita en bild av det som beskrivs i 
stycket du kommer att läsa. 

2. Läs följande stycke högt:
   Om ballongerna sprack skulle ljudet inte höras 

eftersom allting skulle vara för långt borta från rätt 
våning. Ett stängt fönster skulle också hindra ljudet 
från att höras, eftersom de flesta byggnader är ganska 
välisolerade. Eftersom hela operationen är beroende av 
elektricitet, skulle ett brott på ledningen också orsaka 
problem. Naturligtvis skulle han kunna skrika, men 
en människoröst är inte stark nog att höras så långt. 
Ett ytterligare problem är att en av instrumentets 
strängar skulle kunna brista. Det går inte att ha något 
ackompanjemang till meddelandet. Det är tydligt att 
den bästa situationen skulle ha ett kortare avstånd. 
Då skulle det finnas färre problem. Ansikte mot ansik-
te kan minst antal saker gå fel.

3. Be några elever som vill att visa sina teckningar.
4. Diskutera vad som gjorde denna uppgift så svår. 

Fråga om det hade hjälpt att få se en bild.
5. Dela ut kopior på materialet på sidan 6. Be en 

elev läsa om stycket medan alla tittar på bilden.

TID 
45-50 minuter

MÅLGRUPP 
ÅR 8-GYMN

*Textstycke och bild som används i denna övning: Bransford, John 
D., and Merieta K. Johnson. 1972. “Contextual Prerequisites for 
Understanding: Some Investigators of Comprehension and Recall.” 
Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior.

Sinnen och perception

Att upprepa vad andra har sagt kräver utbildning, att 
ifrågasätta det kräver begåvning. 

Mary Pettibone Poole, författare

DISKUSSION:
• Hur hjälpte bilden dig att förstå orden?

• Förklara att detta test utvecklades år 1972 av 
två psykologer, John Bransford och Merieta K. 
Johnson. Vad tror du att dessa psykologer försökte 
lära ut?

• Förklara vad ”sammanhang” betyder. På vilket sätt 
gav bilden ett sammanhang till orden i textstycket?

• När använde du dina sinnen under denna övning? 
Vilken roll spelade perceptionen? Hjälp eleverna 
att förstå att deras hörselsinne hjälpte dem att höra 
orden och synen gjorde att de kunde se orden. 
Perceptionen hjälpte dem att tolka eller förstå 
orden och bilden.
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Sinnen och perception

Hur det 
fungerar
Elektriska och 
magnetiska 
signaler ström-
mar genom 
hjärnan hela 
tiden. Detta 

beror på att information i hjärnan 
överförs med elektriska impulser och 
varje gång en elektrisk impuls leds ge-
nom en nervcell ger den upphov till en 
liten magnetisk puls. EEG registrerar 
elektriska signaler och MEG registrerar 
magnetiska signaler. En person som 
får sitt EEG taget har på sig en mössa 
som lägger dussintals elektroder över 

vissa av hjärnans områden. Elektro-
derna plockar upp elektriska signaler 
som produceras av hjärnan vid vila och 
under olika aktiviteter. Sedan registre-
ras dessa hjärnvågor i ett diagram som 
visar hur hjärnan beter sig vid vila och 
också hur den svarar på olika stimuli. 
Vid ett MEG registrerar sensorer place-
rade kring patientens huvud platsen av 
och styrkan hos föränderliga magne-
tiska mönster. Både MEG och EEG kan 
registrera förändringar i hjärnan inom 
millisekunder - snabbare än något an-
nat instrument - men MEG använder 
fler sensorer och visar fler detaljer än 
EEG. Magnetfält blir mindre förvräng-
da av de vävnader som omger hjärnan 
än vad elektriska fält blir. 

Hur det används
Magnetfält kan visa hur hjärnans möns-
ter av elektriska signaler förändras un-
der vissa aktiviteter, till exempel sömn. 
Det har också använts till att visa hur 
lång tid det tar för hjärnan att svara på 
olika stimuli. MEG kan fånga hjärnak-
tivitet i realtid, så den tekniken ger den 
mest exakta bilden av hjärnan ”i arbete”. 
I kombination med fMRI (funktionell 
magnetisk resonanstomografi), kan 
MEG visa när speciella delar av hjärnan 
aktiveras under olika övningar.

EEG      elektroencefalogram   &  
MEG    magnetencefalografi

EEG och MEG mäter hjärnaktiviteten genom att registrera  
elektriska och magnetiska signaler. 

Läsa av 
hjärnan
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Om ballongerna sprack skulle ljudet inte höras efter-
som allting skulle vara för långt borta från rätt våning. 
Ett stängt fönster skulle också hindra ljudet från att 
höras, eftersom de flesta byggnader är ganska väli-
solerade. Eftersom hela operationen är beroende av 
elektricitet, skulle ett brott på ledningen också orsaka 
problem. Naturligtvis skulle han kunna skrika, men en 
människoröst är inte stark nog att höras så långt. Ett 
ytterligare problem är att en av instrumentets strängar 
skulle kunna brista.  Det går inte att ha något ackom-
panjemang till meddelandet. Det är tydligt att den bästa 
situationen skulle ha ett kortare avstånd. Då skulle det 
finnas färre problem. Ansikte mot ansikte kan minst 
antal saker gå fel.

Textstycke och bild som används i denna övning: Bransford, John D., and 
Merieta K. Johnson. 1972. “Contextual Prerequisites for Understanding: 
Some Investigators of Comprehension and Recall.” Journal of Verbal 
Learning and Verbal Behavior.

ÖVNING: Upp i luften

Kopieringsunderlag
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VAR SKAPAS OCH LAGRAS MINNEN?
Överallt! Olika typer av minnen är beroende av olika delar av hjärnan. 
Dessutom kan minnen skapas och organiseras på ett ställe och sedan 
lagras på ett annat. Hippocampus är viktig för att nya minnen ska skapas 
och också för att koppla långtidsminnen. I själva verket kan långtids-
minnen lagras i många olika delar av hjärnbarken. Korttidsminnen och 
arbetsminnen är delvis beroende av prefrontalbarken. Procedurminnen 
engagerar lillhjärnan, motorbarken och basalganglierna. Minnen som är 
mycket känslomässiga engagerar amygdala och det limbiska systemet i 
hjärnans inre. (Basalganglierna och amygdala syns inte i ovanstående bild 
av hjärnan.)

Hur kommer du ihåg hur du ska knyta skorna, din kompis telefonnummer eller lukten av din favoriträtt? Alla dessa 
minnen skapas och lagras i din hjärna. Minnet är avgörande för livet - det gör att vi kommer ihåg vad som händer från 
ett ögonblick till nästa och dessutom minns saker som hände för länge sedan. Du lär dig genom att lagra information 
i ditt minne, oavsett om det är att gå och att tala eller att lära dig komplicerade nya kunskaper inför ett prov. Vad som 
händer när vi lär oss och minns någonting är att vi ändrar, lägger till och/eller tar bort kopplingar bland nervcellerna i 
hjärnan. Ju mer vi övar på någonting eller minns en händelse, desto starkare blir dessa kopplingar.

Det finns minst ett flertal olika typer av minne, beroende på hur länge informationen ska lagras och vilken typ av infor-
mation det är.  Korttidsminnet eller arbetsminnet gör att vi kan hålla kvar information så länge vi koncentrerar oss på 
den. Vi kanske kommer ihåg en fråga från en kompis tillräckligt länge för att kunna svara på den, men kan lätt glömma 
den en kort stund senare. 

Det finns två sorters långtidsminne. Den första sorten hjälper oss att minnas händelser, t.ex. vad vi gjorde under som-
marlovet (episodminne) och namn, t.ex. namnen på huvudstäder (deklarativt minne). 

Den andra sortens långtidsminne gör att vi minns hur man gör saker automatiskt, t.ex. att gå, cykla eller spela piano. 
Det kallas procedurminne. Dessa färdigheter och vanor kan verka gå av sig själva, men i själva verket krävs det mycket 
övning och upprepning vid inlärningen. Dessa övningar utforskar korttidsminnet - och dess begränsningar - samt hur vi 
kan förbättra vårt långtidsminne med hjälp av upprepning, meningsfull associering eller kognitiva övningar.

hippocampus

hjärnbarken

lillhjärnan

motorbarken

prefron-
talbarken

The Dana Sourcebook of Brain Science, tredje utgåvan (Dana Press). Modifierad med tillstånd av Dana Press.

Minne och inlärning

8



3. Någon gång under diskussionens gång ber du en 
lärare eller elev från en annan klass att komma in 
i ditt klassrum och kanske säga att de trodde de 
glömt någonting där. Medan besökaren vandrar 
runt i klassrummet ska han eller hon göra mel-
lan fem och tio små förändringar av klassrum-
mets utseende. Hon/han kan till exempel sudda 
ut någonting på tavlan, ställa en ny bok på hyllan, 
öppna eller stänga ett fönster. (Du har ordnat detta 
besök och vad besökaren ska göra innan lektionen 
börjar.)

4. Strax efter att besökaren lämnar rummet ber 
du eleverna skriva ned allt vad besökaren gjorde 
medan han eller hon var inne i klassrummet. Du 
kan också be dem minnas detaljer, t.ex. vad perso-
nen hade på sig och vad han eller hon sa.  Du kan 
också ställa en kuggfråga, t.ex. fråga vilken färg det 
var på besökarens mössa, även om hon/han inte 
hade någon mössa på sig.

5. Be en andra besökare komma in i rummet och 
göra några förändringar. Denna gång avbryter du 
diskussionen så att eleverna koncentrerar sig på 
besökaren. Återigen ber du eleverna skriva ner 
de detaljer som de observerade om vad personen 
gjorde, hade på sig och sa. 

DISKUSSION:
• Jämför de detaljer som eleverna minns om den 

första besökaren. Vilka handlingar mindes elever-
na och vilka glömde de bort? Mindes eleverna 
detaljerna olika?

• Varför var dessa detaljer svåra att komma ihåg? Var 
fanns deras koncentration när den första besöka-
ren kom in i klassrummet? Prata om hur hjärnan 
filtrerar bort det mesta av informationen vid ett 
givet tillfälle. (se Bakgrund)

• Jämför nu de detaljer som eleverna minns om den 
andre besökaren. Lyckades de komma ihåg mycket 
mer? Varför tror de att det är så?

• Diskutera hur ögonvittnesskildringar kan vara ”fal-
ska” eller hur de kan manipuleras. 

     

Högstadium/gymnasium: Be flera besökare komma in i  
klassrummet samtidigt och be var och en utföra flera olika 
handlingar. Elevernas uppmärksamhet riktas mot flera håll, 
så det är osannolikt att alla kommer att observera alla detal-
jer om de olika besökarnas handlingar. Diskutera hur detta 
skulle kunna påverka exaktheten i en ögonvittnesskildring i 
en domstol.

Ögonvittneslek

SYFTE: Att utforska hur vi minns (eller inte minns) 
detaljer i en vanlig, vardaglig situation. 

MATERIAL: Vanliga klassrumsföremål, t.ex. en 
bok, en klocka och en skrivtavla.

FÖRBEREDELSE: Be två personer, t.ex. en 
lärare och en elev, att komma in i klassrummet.

BAKGRUND: Varje dag, varje vaket ögonblick, bom-
barderas hjärnan med meddelanden från våra sinnen. 
Hjärnan skulle bli helt överlastad om den försökte bear-
beta alla meddelanden. I stället filtrerar hjärnan en stor 
mängd av denna information. Hjärnan är mycket selek-
tiv och det är också våra minnen från en given stund. 
Till och med de detaljer som registreras i korttidsmin-
net, t.ex. en kompis fråga eller synintrycket av en buss 
som kör förbi, glöms ofta bort snart. För att någonting 
ska lagras i långtidsminnet krävs att vi koncentrerar oss 
hårt och observerar noggrant.

GÖR SÅ HÄR:
  1. Be eleverna definiera ordet ögonvittne. Om eleverna 

behöver hjälp ger du dem ett sammanhang, t.ex: 
”Ögonvittnet såg en tjuv med en blå jacka springa 
iväg med en säck pengar och hoppa in i en gul bil.”

2. Prata om vilka typer av detaljer ett ögonvittne kan 
få frågor om att minnas om ett brott. 

MÅLGRUPP  
ÅR 4- GYMN

TID 
20 minuter

Forskare är tränade 
observatörer
Eftersom observation är en 
mycket viktig del av vetenskaplig 
forskning, måste forskare ofta 
träna på att bli uppmärksamma 
observatörer. Tänk på forskare 
som upptäcker nya arter. De 
måste koncentrera sig på yttre 
egenskaper. Med tiden lär de sig 
känna igen mönster och detaljer 
hos vissa arters egenskaper, så 
att när de ser en individ som inte 
passar in i mönstret så sticker den 
individen ut.

UTÖKNING

Minne och inlärning
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DISKUSSION:

• Blev det lättare eller svårare att komma ihåg 
varorna på inköpslistan? Varför tror ni att det är 
så?

• Tror du att du skulle komma ihåg varorna på 
listan om en vecka? Hur skulle det gå om klassen 
lekte leken, med samma varor, varje dag?

• Prata om hur information kan överföras från 
korttidsminnet till långtidsminnet. Vad var det 
som förbättrade långtidsminnet av vilka varor 
som fanns på inköpslistan under denna övning? 
Diskutera vikten av repetition för att skapa lång-
tidsminnen. (se Bakgrund)

• Skulle det ha varit svårare eller lättare att min-
nas varorna på listan om de inte hade varit i alfa-
betisk ordning? Prata om hur det blir lättare att 
minnas saker genom att organisera informationen 
i en känd ordning. (se Bakgrund)

• Vad annat kunde du ha gjort för att minnas 
varorna på inköpslistan, förutom att upprepa lis-
tan? (Eleverna kunde till exempel hitta på en berät-
telse om varorna på listan, så att alla varor får en 
innebörd eller ett sammanhang.) 

Affärskedjan

SYFTE: Att förstå hur repetition och organiserad 
information kan förbättra långtidsminnet.

MATERIAL: Inget

BAKGRUND: Ny information lagras tillfälligt i hjär-
nans korttidsminne. Det mesta av denna information 
glöms snart, men en del av den överförs till långtidsmin-
net. Hur kan vi förbättra vårt minne så att viss informa-
tion lagras i hjärnan en längre tid? Ett sätt är genom 
repetition. Ju mer vi gör någonting, desto starkare blir 
kommunikation mellan nervcellerna. Detta förbättrar i 
sin tur långtidsminnet. Du glömmer till exempel sällan 
ditt eget telefonnummer, eftersom du har upprepat det 
så många gånger! Ett annat sätt att förbättra minnet är 
att organisera informationen i en känd ordning. Det är 
till exempel svårare att säga veckans dagar eller alfabetet 
i fel ordning än i rätt ordning. Detta beror på att minnen 
kan lagra information mycket mer effektivt när den är 
organiserad på ett sätt som hjärnan tycker är lätt att min-
nas.

GÖR SÅ HÄR: 
1. Be eleverna sätta sig i ring. Förklara att ni ska 

leka en lek som kallas ”Affären” och går ut på att 
klassen ska skapa och komma ihåg en påhittad 
inköpslista. Förklara att varorna på listan ska vara i 
alfabetisk ordning.

2. Börja inköpslistan med en vara som börjar på ”A”, 
till exempel: ”Jag gick till affären och köpte apelsi-
ner.”

3. Be personen till höger om dig lägga till en vara 
till inköpslistan, men att först upprepa de varor 
som redan finns på listan i samma ordning som 
de lades till. Till exempel: ”Jag gick till affären och 
köpte apelsiner och bananer.”

4. Fortsätt runt hela ringen och be varje elev upp-
repa inköpslistan i rätt ordning och lägga till en 
vara till listan.

5. Fortsätt leka tills alla fått göra en gång, tills ni 
kommit till slutet på alfabetet eller tills någon 
glömmer en av varorna.

ÅRSKURSNIVÅ   
ÅR 4-8

TID 
10 minuter

Minne och inlärning
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UTÖKNING    
Mellanstadiet:  Be yngre elever leka leken genom att förestäl-
la sig ett besök i en djurpark och göra en lista över de olika 
djur de ser. 

Högstadiet:  Ge äldre elever en utmaning genom att be dem 
lista varorna i bakvänd ordning.



GÖR SÅ HÄR: 
1. Innan eleverna kommer lägger du tio av de 20 

föremålen på brickan och täcker dem med hand-
duken.

2. När eleverna satt sig säger du att du behöver 
deras totala koncentration. Avtäck brickan och be 
dem titta noga på, föremålen men inte röra dem.

3. Efter två minuter täcker du brickan igen och ber 
eleverna skriva ned så många föremål som de kan 
minnas.

4. Visa eleverna föremålen igen, men denna gång 
ber du dem känna på och prata om de olika före-
målen. Vad används de till? Finns det några före-
mål som påminner dem om någonting? Vilka före-
mål gillar de? Finns det några föremål som verkar 
särskilt intressanta eller annorlunda? Be eleverna 
gissa hur denna diskussion kommer att påverka 
deras förmåga att komma ihåg föremålen.

5. Efter två minuter täcker du brickan igen och ber 
eleverna skriva ned så många föremål som de 
minns.

6. Förklara att förmågan att dra sig till minnes 
information är beroende av hur väl informationen 
lagras i första hand. Diskutera åsnebryggor, spe-
ciella metoder för att memorera information, t.ex. 
rim, fraser eller mentala associationer. Be eleverna 
berätta om sina egna knep för att minnas en lista 
med information. (se Bakgrund)

7. Gör i ordning en bricka med de kvarvarande tio 
föremålen. Upprepa övningen, men denna gång 
får eleverna hitta på sina egna kreativa sätt att 
minnas föremålen.

DISKUSSION:
• Varför tror ni det var lättare att komma ihåg före-

målen på brickan när ni hade tagit i dem och pra-
tat om dem?

• Diskutera hur långtidsminnet för information 
förbättras genom sensoriska, kognitiva och känslo-
mässiga kopplingar. (se Bakgrund)

Titta här! Borta!

SYFTE: Att förstå begränsningar och styrkor hos 
människans minne och att lära sig några olika metoder 
att minnas slumpmässiga föremål.

BAKGRUND: Föreställ dig att du ska lära en person 
från ett annat land namnen på Sveriges landskap. Första 
gången personen hör namnen kanske hon/han glömmer 
dem inom några minuter. Namnen är trots allt ingenting 
annat än slumpmässiga ord som går in i korttidsmin-
net. Men vad skulle hända om du gav litet faktauppgifter, 
visade bilder eller berättade någon historia om varje land-
skap? Eller om du lät personen smaka och lukta på mat 
från de olika landskapen och lyssna på musik därifrån? 
Du kanske skulle kunna jämföra vissa landskap med 
platser i personens hemland. Sakta men säkert skulle 
namnen på landskapen bli en del av personens långtids-
minne. Detta beror på att du ger innebörd till de tidigare 
meningslösa orden. Du har förbättrat personens långtids-
minne genom att aktivera hennes/hans sinnen och invol-
vera de kognitiva processerna genom att tänka på och 
jämföra landskapen. Du ger också de olika landskapen en 
känslomässig betydelse. Alla dessa upplevelser och asso-
ciationer hjälper till att förstärka minnet av landskapens 
namn. Det är så vi gör när vi minns information. Vi gör 
mentala kopplingar, eller associationer, som binder ihop 
informationen med sinnen, idéer, minnen och känslor.  
Ett annat sätt som människor använder för att komma 
ihåg information är åsnebryggor. En åsnebrygga är ett kort 
rim, en fras, en ordlek eller annat trick för att göra infor-
mation lättare att komma ihåg. Ett exempel är att ta första 
bokstaven i varje sak man vill minnas och bilda ett ord. 
PANK är till exempel en åsnebrygga för att komma ihåg 
vilken elektrod som är vilken: positiv anod, negativ katod.

TID 
45 minuter

MÅLGRUPP
ÅR 4-GYMN

MATERIAL: En stor bricka eller en plåt, 20 slump-
mässigt valda föremål, till exempel: träkloss, leksaks-
djur, korkbit och magnet (försök hitta föremål som inte 
har med varandra att göra), handduk eller liknande som 
är stor nog att täcka hela brickan, papper och pennor, 
klocka med sekundvisare

Minne och inlärning
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Hur det fungerar 
 När ett område i hjärnan jobbar hårt 
använder nervcellerna syre och socker 
(glukos) för att få energi. Syre och glu-
kos transporteras av blodet, så blodflö-
det ökar en aning i de delar av hjärnan 
som är mest aktiva. PET-scanningen 
markerar de aktiva delarna av hjärnan 
genom att upptäcka dessa ändringar i 
blodflödet. Före PET-scanningen injice-
ras personen med en liten dos radio-
aktivt glukos eller någon annan typ av 

radioaktiv markör. PET-utrustningen 
scannar sedan hjärnan för att mäta hur 
olika delar absorberar och använder 
olika mängder glukos. PET ger mycket 
färggranna bilder av tvärsnitt av hjärnan. 
Tillsammans kan dessa bilder användas 
för att skapa en detaljerad tredimensio-
nell bild. Färgerna visar olika glukosnivå-
er i hjärnan, t.ex. rött (hög) och blå (låg).   
Hur det används PET-scanning har 
hjälpt forskare förstå vilka delar av 
hjärnan som är aktiva under vissa akti-

viteter, till exempel de som har att göra 
med inlärning och språk. Tekniken har 
också använts för att visa hur droger, 
hjärnrubbningar och skador påverkar 
hjärnan.

PET   positronemissionstomografi

Med PET-scanning kan forskare kartlägga hjärnans akti-
vitet genom att visa vilka områden som är mest aktiva.
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Minne och inlärning

uppgifternas svårighetsgrad kommer att påverka 
deras reaktionstider.

4. Dela upp klassen i par och be varje par utse en 
Kortsorterare och en Registrerare. 

5. Ge varje par en kortlek och be dem blanda korten 
ordentligt. Ge eleverna följande uppgifter. Varje 
gång ska Registreraren ta tid och skriva upp hur 
lång tid det tar för Kortsorteraren att slutföra upp-
giften. Be eleverna blanda korten efter varje upp-
gift:

Uppgift #1: Kortsorteraren delar upp korten i två 
högar så fort som möjligt.

Uppgift #2: Kortsorteraren sorterar korten i två 
högar efter vilken färg de har, en hög för röda kort 
och en hög för svarta kort. (Om eleven lägger ett 
kort i fel hög måste han eller hon plocka upp det 
igen och fortsätta sortera.)

Uppgift #3: Kortsorteraren lägger korten i fyra lika 
stora men slumpmässiga högar.

Uppgift #4: Kortsorteraren sorterar korten i fyra 
högar efter vilken sorts kort det är: en vardera för 
hjärter, ruter, spader och klöver.

(OBS! Några elever kommer att kupera kortleken på 
hälften under Uppgift #1 ovan. Några kommer att 
kupera kortleken i fyra högar under

Uppgift #3. Detta kan leda till en klassdiskussion 
om frontallobens strategiska tänkande.)

6. Be eleverna använda Registrerarens information 
för att rita ett stapeldiagram som visar tiden för 
varje uppgift.

DISKUSSION:
• Jämför stapeldiagrammen. Vilka uppgifter tog 

längst tid? 
• Vilken av dessa uppgifter var svårast? Tog denna 
uppgift mer eller mindre tid? 
• Prata om vad som gjorde vissa uppgifter svårare 
än andra. Hur tror du hjärnan reagerar på uppgif-
ter som blir svårare och svårare?

                                 
UTÖKNING 
Be eleverna utföra en av sorteringsuppgifterna flera gånger 
för att studera förhållandet mellan övning och den tid det 
tar att genomföra uppgiften en gång.

Motorisk inlärning*

SYFTE: Att utveckla en förståelse för reaktionstid; att 
studera förhållandet mellan allt svårare uppgifter och 
den tid som behövs för att genomföra dessa 
uppgifter.

  MATERIAL: För varje par elever: En kortlek, 
klocka med minutvisare.

BAKGRUND: När sinnena tar emot information 
- t.ex. starkt ljus eller ljud - måste nervsystemet ta emot 
och integrera detta meddelande och sedan få kroppen att 
svara. Den tid som behövs för detta kallas reaktionstid. 
Den kanske snabbaste reaktionstiden i människokroppen 
kan ses i reflexen, en sorts kontrollsystem som kopplar 
stimulus till respons. Reflexer kan vara inbyggda, som 
när läkaren slår mot ditt knä och du sparkar till (patellar-
reflexen) eller när du snabbt drar tillbaka handen från ett 
hett föremål.

När du spelar kort kanske du har en snabb reaktions-
tid, men detta är inte samma sak som en enkel reflex. 
Informationen från korten går in i ögonen och vidare till 
syncentrum (i nackloben). Därifrån går den till associa-
tionsbarken, där syninformationen sätts i förhållande till 
ett minne om var kortet ska placeras. Denna information 
leds till motorbarken, som sedan skickar en signal ner 
genom ryggmärgen ut till de muskler som kontrollerar 
armens rörelser.

GÖR SÅ HÄR:
1. Presentera termen reaktionstid och förklara vad 

det innebär. Prata om hur vissa reaktioner, eller 
reflexer, är automatiska och har mycket korta reak-
tionstider. Be eleverna ge exempel på reflexer. (se 
Bakgrund)

2. Förklara sedan att många handlingar kan verka 
automatiska - eller kräva mycket kort reaktions-
tid - men att de är någonting helt annat än enkla 
reflexer. Med hjälp av exemplet med spelkorten 
pratar du om den väg informationen tar genom 
olika delar av hjärnan. (se Bakgrund)

3. Berätta att eleverna ska jobba i par och utföra en 
serie övningar med spelkorten. Övningarna blir 
mer och mer komplicerade. Fråga hur de tror att 

TID 
45 minuter

ÅRSKURSNIVÅ  
6-GYMN

*Grundat på  ”Reaction Time and Neural Circuitry” i The Neuroscience Laboratory and Classroom Activities. National Association of Biology Teachers and the Society for Neuroscience.
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Kopieringsunderlag

ÖVNING: Bekanta sig med hjärnan

The D
ana Sourcebook of B

rain Science, tredje utgåvan (D
ana Press). M

odifierad m
ed tillstånd av D

ana Press.

När du trummar 
fingrarna mot varandra 
använder du prefrontal-
barken för att planera 
rörelsen och motorbar-
ken för att skicka med-
delanden till handens 
muskler.

När du gör enkla 
matematiska beräk-
ningar använder du 
prefrontalbarken, ett av 
hjärnans områden för 
kognitiva funktioner.

När du känner smärta skickar 
receptorer i huden med-
delanden genom hjärnans 
relästation, s.k. talamus, till 
sensoriska hjärnbarken, där 
smärtans placering och inten-
sitet upplevs.

De olika sinnesupple-
velserna som du minns, 
t.ex. synintryck, lukter, 
ljud och känslor, använ-
der olika delar av hjär-
nan. Lukterna du minns 
aktiverar luktbarken.

När du identifierar 
ljud aktiverar du 
hörselbarken på 
hjärnans båda sidor. 
OBS! Hörselbarken 
syns inte på denna 
bild av hjärnan.

När du förestäl-
ler dig själv på en 
favoritplats använ-
der du syncentrum 
längst bak i huvu-
det.

Lillhjärnan samord-
nar hela processen 
och hjälper dig att 
göra de exakta hand-
rörelserna i precis 
rätt tid.

När du minns en 
händelse i det för-
flutna använder du 
flera olika områden 
av hjärnan, bl.a. 
hippocampus som 
ligger djupt inne i 
hjärnan.
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LÄNKAR TILL MER MATERIAL
På Naturhistoriska riksmuseets webbplats, www.nrm.se, finns undervisningsmaterial och information om hjärnan.

Läs mer under rubrikerna Utställningar, Cosmonova och För skolor.
http://www.nrm.se/utstallningarcosmonova/temahjarnan

http://www.nrm.se/utstallningarcosmonova/utstallningar/densinnrikamanniskan

http://www.nrm.se/utstallningarcosmonova/forskolor/undervisningsmaterielutstallningar/densinnrikamanniskan

På www.wiredtowinthemovie.com (engelska) finns en fullständig lista över material för lärare och elever, inklusive 
länkar till webbsidor. Här kan du och dina elever även utforska interaktiva övningar om hjärnforskning, läsa inter-
vjuer med forskare och lärare och läsa om Tour de France historia, cykling och neurovetenskap.

 


