Gärna hjärna
med Navet
K

roppens mest fantastiska organ är utan tvekan HJÄRNAN! Den kommunicerar
konstant med övriga kroppen, den ser till så att vi inte skadar oss hela tiden och den

utför ständigt en hel mängd livsviktiga saker för oss som vi inte har en medveten aning
om. Dessutom lever vi i en spännande tid vad gäller hjärnforskning – ny kunskap om hur
hjärnan fungerar och är uppkopplad i kroppen blir mer och mer tillgänglig för oss. Du kan
börja med att hålla koll här idag!

En utmaning för hjärnan!
Testet att säga färgen istället för det lästa ordet
utvecklades redan 1935 av John Ridley Stroop och
används bl a inom psykologin (kallas då för Strooptestet). När vi läser ord vi känner till men inte får säga,
blir det en konflikt i hjärnan. Det ord vi har läst ger två
olika signaler till hjärnan (betydelse och färg) och den
bearbetar informationen på två sätt samtidigt. Då är
det svårast för hjärnan att definiera vilken färg ordet är
skrivet med jämfört med att bara läsa ordet som text.

Först och sist
Vår hjärna har en bra förmåga att sortera om information
som den uppfattar som förvirrande eller otillräcklig. Det är de
processerna som gör att vi kan läsa den ofullständiga texten.
MEN det går inte att läsa ALLA texter som är skrivna med första
och sista bokstaven rätt. Om du vill skriva en egen sådan här text

Problemlösning tränar hjärnan

behöver du tänka på:

När vi ägnar oss åt problemlösning inom olika områden (t ex

- Riktigt korta ord går inte att ändra alls eftersom första och sista

matematik) är det många delar av hjärnan som är aktiva samtidigt.

bokstaven måste vara på samma position som i originalordet.

När svårighetsgraden ökar (= t ex vid nya utmaningar) i de uppgifter

- Riktigt alla ord kan inte ändras om. Några ord kommer att bli

vi tar oss an ökar aktiviteten i de olika centrum som samverkar. När vi

ett helt annat riktigt ord om det förändras och då läser vi det

har löst en uppgift på ett tillfredsställande sätt aktiveras andra delar av

ordet istället.

hjärnan än de som faktiskt löste uppgiften. I många fall upplever vi detta

- Det är lättare att läsa ordet om bara bokstäver som skulle ha

som en belöning och vill därför gärna uppleva det igen. Att ägna sig åt

varit bredvid varandra har kastats om. Ju längre förflyttningen är

problemlösning kan ses som ”hjärngymnastik” och håller hjärnan aktiv

desto svårare är det att läsa.

även hos äldre; bra aktiviteter att ägna sig åt i detta sammanhang är t ex

- Om ett längre ord kan delas upp i två delar (t ex ett sammansatt

korsord, matematiska klurigheter eller Sudoku.

ord som lång-kalsong) så ska bokstäverna bara kastas om inom
den ena respektive andra delen av ordet.

Lösning: Varje gris har 4 ben och varje höna har två. 18 grisar har då 72

- Det ord som kastas om måste få behålla sin satsmelodi så

ben. 182 ben totalt minus 72 grisben ger 110 ben kvar till hönorna. Alltså

mycket som möjligt så att vi får flyt i läsningen.

55 hönor. 18 grisar + 55 hönor ger 73 djur.

- texten måste ha ett tydligt sammanhang som helhet så att vi
klarar att ha en föreställning om vilket ord det ”borde” vara som
kommer härnäst.

NÄSTA GÅNG HANDLAR DET OM BIOLOGISK MÅNGFALD

