
3. Plugga - Work, work, work
Det finns många olika sätt att plugga, göra läxor på, många olika studietekniker. Genom att
pröva sig fram, testa på så många olika tekniker som möjligt, får man en hel verktygslåda av
studietekniker man kan vraka och välja bland för att hitta något som passar just den läxan,
just den dagen.
Ju mer barnet vet, kan och förstår vad gäller hjärnan, minnet, inlärning och
studietekniker desto större är chanserna för hen att lyckas i skolan.



Tänka / minnesbilder

Det är är viktigt att vara medveten om att vi människor kan tänka fokuserat på bara EN
sak i taget.

Multitasking, t.ex. att vi både skulle kunna läsa och lyssna fokuserat samtidigt är inte möjligt. Vårt
fokus kan bara vara riktat mot en sak i gången. Det är lätt hänt att vi tror att vi kan multitaska eftersom
vårt fokus kan hoppa väldigt snabbt mellan två olika saker, t.ex. då du ska lyssna på viktiga instruktioner
tillika du svarar på ett SMS. Medan du tänker på vad du ska skall skriva och fokuserar på att få orden
rätt skrivna är inte ditt fokus just då på instruktionerna som berättas för dig. Du hör orden som sägs,
men du lyssnar inte fokuserat. Utan att lyssna fokuserat har inte hippocampus en chans att lagra det
som sagts. Det du hört finns en stund i korttidsminnet utan att du lyssnat. Du har en kort stund på dig att
snappa upp det, tänka på det och därmed lagra det. Gör du inte det går det förlorat. Om fokuset skiftar
mellan personen som pratar och meddelandet du skriver, går du miste om en hel del av det som
berättas för dig, utan att du kanske lägger märke till det. Högst antagligen ligger det mesta av ditt fokus
på meddelandet och då du skrivit klart och personen som försökt ge dig instruktionerna tystnat, kläcker
du ur dig ett “vah?”.

Barnet behöver vara medveten om att vi inte kan lära oss något vi inte har TÄNKT på det.
Det räcker inte automatiskt med att hen hör att du eller läraren berättar något eller att blicken
sveper över texten i boken medan hen tänker på något helt annat. Barnet behöver fokuserat
lyssna på det någon berättar, tänka på det. Samma sak gäller då hen läser en text. Detta är
något många behöver träna för att behärska. Fokustjuvarna brukar smyga sig in och se till
att vi inte tänker på det vi ska lära oss…

Genom att tänka i bilder hjälper vi hjärnan att hålla fokus. Att måla upp inre bilder av det
någon berättar för oss eller av det vi läser hjälper oss även att förstå och att minnas. Vi
minns bilder mycket bättre än ord. Vi kan även lagra oändligt med minnesbilder i vårt
minne.

Hjälp ditt barn på traven genom att
- Diskutera hur hjärnan fungerar då det kommer till att lyssna och läsa fokuserat och

fördelen med att skapa inre bilder.
- Leta upp bilder på det barnet ska lära sig.
- Uppmuntra barnet att titta på bilderna i kapitlet i t.ex. OMGL-boken innan hen börjar

läsa texten.
- Skapa minnesbilder till t.ex. orden i finska ordlistan (illustrerade exempel)

Genom att läsa sagor och berättelser högt för ditt barn, stärker du barnets förmåga att skapa
inre bilder.

Länk till
- videoklippen i Läroteket (“Tänka / minnesbilder” och Tipsbanken - “Tänka” och “Bildminnet”)
- videoklipp med exempel på hur skapa minnesbilder,




