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Lyssna med 
instruktioner

Du kanske känner igen dig i att du lyssnat på 
en podd eller suttit med när någon pratat, men 
efteråt ändå inte minns vad som sagts? Testa 

att lyssna på det här poddavsnittet och 
utmana dig själv att inte göra någonting annat 
samtidigt som du lyssnar. Du kommer få svar 
på varför du ska prova detta - så lyssna noga!

1. Lyssna på avsnittet Det syns inte när man är 
distraherad (Del 1).

2. Undvik aktivt att göra andra saker samtidigt 
som du lyssnar.

3. Ställ en timer på din telefon på 18 minuter 
när du startar avsnittet.

4. När de första 18 minuterna har gått, ta en 
paus och gör något helt annat i 10 minuter. 
Gärna något fysiskt!

5. Lyssna på resten av avsnittet tills det tar slut.
6. Svara på reflektionsfrågorna i “Vad handlade 

det om?” när du har lyssnat klart! Anteckna 
dina svar och ta med till nästa lektionstillfälle.
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Ex e m !



Vad handlade det 
om?

Nu har du lyssnat på poddavsnittet Det syns 
inte när man är distraherad (Del 1). Vad minns 
du av det som sagts? Besvara frågorna i skrift 
för att se vad du minns och för att reflektera 

över vad du tyckte om avsnittet.

1. Vad handlar poddavsnittet om?

2. Vad fick du lära dig?

3. Vad tyckte du var intressant?

4. Vad kände du igen dig i?

5. Hur fungerade experimentet? Kändes det 
lättare eller svårare att koncentrera sig när 
du var noga med att inte göra något annat 
samtidigt?
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Refl k o !



Långtidsminnet Arbetsminnet

Uppmärksamheten

Information
4

För att vi ska kunna lära oss saker krävs det att tre system är 
inblandade som man skulle kunna likna vid ett hus. Vår 
uppmärksamhet kan liknas vid en dörr som man till viss 
del medvetet kan välja när man ska öppna och stänga för att 
släppa in viss information. När informationen fått vår 
uppmärksamhet (dörren öppnats) släpps den in i hjärnans lilla 
hall – arbetsminnet. Det är det minnet vi använder när vi 
tänker. Precis som i en hall är det inte meningen att man man 
ska stanna där länge. Du vet uttrycket, “det går in genom ena 
örat och ut genom det andra”? Det är arbetsminnets 
begränsningar som givit upphov till det uttrycket. Information 
som kommer in i “hallen” är antingen inne och vänder eller 
kliver ännu längre in i huset. Arbetsminnet kan bara hantera 
information under en kort stund innan vi behöver upprepa den 
eller koppla den till något vi redan kan som finns stabilt lagrat i 
den stora delen av huset – vårt långtidsminne. Det är 
därför du får läsa den här texten och lära dig om huset igen, fast 
du redan hört berättas om det i podden.

Rep i n ör a  m s!
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Åsnebrygga
Det tycks finnas oändligt med utrymme i vår hjärna för saker vi lär 
oss, men det är inte alltid vi minns dem ändå. Det kan bero på att vi 
behöver något att “kroka i” för att informationen ska fastna -  någon 
kunskap som fanns där sedan tidigare eller kanske en bild, melodi 
eller ett rim att associera till det vi försöker lära oss. 

För att minnas osammanhängande fakta kan det hjälpa att bygga en 
så kallad “åsnebrygga”. Du har säkert lärt dig flera såna tidigare.

Så mån a n ! Samarbeta i par. Testa att göra en egen åsnebrygga om hur 
hjärnan är uppbyggd. Använd gärna exemplet med huset som 
inspiration.

Långtidsminnet Arbetsminnet

Uppmärksamheten

Information

Ni kan göra ett rim, en ramsa, skriva text till en melodi ni redan 
kan eller varför inte en rap? Välj en variant som ni tycker är rolig 
och lätt att minnas! Ett tips är också att bygga åsnebryggan i den 
ordningen som du behöver minnas informationen, eller varför inte 
bygga runt de första bokstäverna i orden - I U A L?



Multitasking
I poddavsnittet “Det syns inte när man är 

distraherad (Del 1)” testar Sissela Jessicas 
förmåga att multitask:a med att räkna 

baklänges och att säga orden ur en låttext 
samtidigt. Jessica hade stora svårigheter 

med detta, och i det här utdraget ur 
Distraherad - Hjärnan, skärmen och 

krafterna bakom (Sissela Nutley, 2019) kan 
du läsa varför. 

“För att vår uppmärksamhet och arbetsminne ska fungera 
optimalt krävs alltså att man gör en sak i taget. Forskning har 
visat att multitasking egentligen bara är möjligt om minst en eller 
båda uppgifterna är så pass automatiserade att de inte kräver så 
mycket uppmärksamhet och arbetsminne (som i det klassiska 
skämtet om att kunna gå och tugga tuggummi samtidigt). Om 
uppgifterna kräver uppmärksamhet och arbetsminne är det 
egentligen fråga om snabb skiftning/switching mellan de två 
uppgifterna där denna switching kostar på. Byter vi mellan två 
uppgifter där minst den ena kräver uppmärksamhet och 
ansträngning kommer det att ske både en fördröjning att påbörja 
den nya uppgiften och den kommer att gå långsammare att utföra. 
Förklaringen till det tros vara att en rest av den förra uppgiftens 
regler finns kvar ett tag och stör prestationen i den nya uppgiften. 
Det rör sig bara om några tiondelssekunder vid varje växling men 
den sammantagna effekten av detta konstanta växlande kan dra 
ned produktiviteten med ca 400 procent.” 
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��Mer   sa   ge !



Läs texten tyst för 
dig själv

Läs den här texten tyst för dig själv. Du får 
bara läsa texten EN gång. Samtidigt som du 
läser lyssnar du på din partners berättelse. 

Försök komma ihåg vad som sägs i båda 
berättelserna!

Benny och Sari bor grannar i ett lägenhetshus i en liten ort norr 
om Göteborg. De blir osams minst tre gånger per vecka. De bor på 
olika våningar, Benny på våning fyra och Sari på våning fem, och 
Sari har sin balkong rakt över Bennys. Den 12 april vattnade Sari 
sina blommor i balkonglådan och det smutsiga vattnet rann rakt 
ner på Bennys balkong, så att han fick jordfläckar på tre av sina 
fem vita sittdynor. Då blev han skogstokig och hämnades genom 
att spela jättehög musik mitt i natten så att Sari inte skulle kunna 
sova. Hon höll på att bli galen. När han runt klockan fyra på 
morgonen slutade spela musik väntade Sari i ungefär så lång tid 
hon trodde att det tar för honom att somna, kanske runt 20 
minuter för att vara på säkra sidan, och gick sedan ner till hans 
dörr för att hälla in ett kilo mjöl genom postlådan. När Benny kom 
ut ur duschen morgonen efter, den 13 april, tog han som vanligt 
vägen genom hallen och trampade rakt i mjölet med sina blöta 
fötter.
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Person A RU  1Kom åg a t!



Läs texten högt 
för din partner

Du får bara läsa texten EN gång. När ni båda läst klart ställer du dessa 
kontrollfrågor:

1. Vad heter personerna i min berättelse och vad gör de?
2. Varför lagar de middag?
3. Vad lagar de för mat?
4. Hur länge ska köttet vara i ugnen?

1. Vad heter personerna i din berättelse och vad gör de?
2. Varför blev Benny arg från början?
3. Vilket datum slutar din berättelse på?
4. Vad gjorde Sari när hon inte fick sova?

Arvid och Mira ska överraska sina föräldrar med middag, eftersom 
de firar 30-årig bröllopsdag. På onsdag och torsdag planerar de 
hur de ska genomföra överraskningen, på fredag handlar de maten 
och på lördag ska de överraska med hemmagjord middag. De 
bestämmer sig för att de ska göra ugnsbakad fläskfilé med 
potatisgratäng och en god sås. De delar upp uppgifterna mellan 
sig så att Mira får göra potatisgratängen och Arvid resten - för det 
verkade mest rättvist så. Mira skivar potatis och lök och lägger i 
en form, häller på havregrädde blandat med majsmjöl, och kryddar 
med salt, peppar, vitlök och lite rosmarin. Under tiden har Arvid 
gjort klart fläskfilén som ska in i ugnen på 200 grader i 15-20 
minuter. De ställer samtidigt in köttet och gratängen i ugnen och 
Arvid gör under tiden de väntar den goda såsen de ska äta till. De 
längtar till klockan 20 när mamma och pappa kommer hem från 
sin cykeltur.
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Malik äger en butik i en mellanstor ort, precis vid den stora ån 
som rinner genom staden. Han har haft sin affär öppen varje dag i 
mer än 20 år, men nu ska han för första gången ha stängt i inte 
bara en dag utan i hela tre dagar, på grund av renovering. Han är 
först väldigt upprörd över att behöva stänga, men inser sedan att 
det faktiskt kanske är dags för honom att ta en semester. Han 
planerar en tre dagar lång roadtrip med sin bästa vän Sara, som 
också är ledig. De ritar ut sina fem etapper på en karta, och beger 
sig mot den första platsen; Gripsholms slott. Efter slottsturen åker 
de till Strängnäs för att titta på staden och övernatta där. Dag två 
åker de till Stockholm för att se Djurgården och gå på muséer. De 
avslutar dagen på Vasamuseet och övernattar på ett vandrarhem 
inte mer än 10 minuters promenad därifrån. Den tredje och sista 
dagen tar de sikte på Uppsala, men stannar i Sigtuna på vägen dit. 
Där äter de våfflor med skagenröra vid vattnet, innan de åker 
vidare mot Uppsala och sedan hemåt igen.
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Läs texten högt 
för din partner

Du får bara läsa texten EN gång. När ni båda läst klart ställer du dessa 
kontrollfrågor:

1. Vad heter personerna i min berättelse och vad gör de?
2. Var ligger Maliks butik?
3. Nämn tre av platserna Malik och Sara åker till?
4. Vad är Malik och Saras relation?

1. Vad heter personerna i din berättelse och vad gör de?
2. Hur många barn har Ullis och Johar?
3. Vad är det för färg på blommorna som Johar köper?
4. Vilken sida av huset bygger de sin altan på?

Person A RU  2Hem  n o m o !



Ullis och Johar har precis skaffat en sommarstuga ute på landet. 
De är nöjda med hur stugan ser ut, men tycker att det fattas en 
altan för dem och deras tre barn att umgås på. De bestämmer sig 
för att bygga den själva med hjälp av deras vänner Cecilia, Ann 
och Elis. De börjar med att göra en plan, där de bestämmer sig för 
att altanen ska kunna rymma både ett middagsbord med stolar, 
ett parasoll och en hammock för tre personer. De väljer den 
sydvästra sidan av huset för sitt bygge, för att försäkra sig om att 
de ska få tillräckligt med sol på sin altan under hela dagen och 
kvällen. De inhandlar allt material de behöver, till exempel virke, 
skruv, vattenpass och olja. Johar passar också på att köpa det han 
behöver för att bygga två blomlådor som ska matcha altanen. Han 
vet redan vilka växter han vill plantera i lådorna, så han köper vita 
pelargoner, persikofärgade petunior och vit stjärnöga. Han passar 
också på att handla frön till basilika och mynta att plantera i 
köksfönstret. 
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Läs texten tyst för 
dig själv

Läs den här texten tyst för dig själv. Du får 
bara läsa texten EN gång. Samtidigt som du 
läser lyssnar du på din partners berättelse. 

Försök komma ihåg vad som sägs i båda 
berättelserna!

Person B RU  2Kom åg a t!



Livepodd
Vi började hela detta tema med att lyssna 
på en podd - och nu ska ni få spela in ett 

eget avsnitt om det ni har lärt er!

Detta är era instruktioner samt lite tips på 
vad som kan vara bra att tänka på!

Gör ett eget livepodd-avsnitt!

1. Skapa ett livepodd-avsnitt tillsammans med den klasskamrat 
du gjorde Åsnebryggan ihop med.

2. Avsnittet ska handla om det ni har lärt er i Del 1 av temat Det 
syns inte när man är distraherad.

3. Tänk ut vad ni vill att er podd ska heta - ta gärna ett namn som 
passar både temat och er.

4. Avsnittet ska vara 5-10 minuter långt. Så kom ihåg att ta tid 
när ni övar.

5. Gör ett skriftligt manus för avsnittet. Öva ett par gånger innan 
redovisningen.

6. I avsnittet ska ni prata om:
a. Den fakta som ni tyckt varit intressant. Vad kommer 

ni minnas från temat? Någon information som varit 
extra användbar?

b. Huset och er åsnebrygga. Gör gärna detta till ett 
underhållningsinslag för att hålla era lyssnare 
intresserade!

c. Vad ni har tyckt om del 1 av temat Det syns inte när 
man är distraherad. Hade ni någon favoritövning? Var 
det något som var extra roligt?

7. Ni kommer redovisa er podd live för klassen.
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Del   di   d  u lär  ig!


