
AMYGDALA

Om du t.ex. medan du pluggar, diskuterar med någon eller försöker få en 
pryl av något slag att fungera, kommer i läget där tårarna bränner bakom 
ögonlocken, händerna knyts krampaktigt ihop eller det känns som om röken 
stiger ut ur öronen på dig, har amygdala antagligen kidnappat hjärnan.

Hippocampus är inte längre lika förmögen att sortera informationen i 
korttidsminnet eller lagra minnen. 

Frontalloben har inte samma kapacitet att ta förnuftiga beslut. 

Det kan vara nästan helt hopplöst att få ny kunskap att fastna i hjärnan, föra 
en vettig diskussion med någon eller få prylen att fungera.

I vissa situationer kan amygdala uppfatta t.ex. stress eller upprörda 
diskussioner som ett hot. Amygdala slår igång larmsystemet och hjärnan 
försätts i överlevnadsläge – FLIGHT or FIGHT, FLY eller FÄKTA. Det finns även 
ett till läge: FREEZE – vi FRYSER till och kan känna oss nästan oförmögna att 
vare sig fly eller fäkta, nästan som om både kropp och hjärna slutat fungera.

Hur kan vi hjälpa vår amygdala att hålla sig lugn?

VAR MEDVETEN OM DIN AMYGDALA 
och hur den fungerar. Kom ihåg att det kan vara nästan 
hopplöst att t.ex. lära sig något nytt om man är 
upprörd, frustrerad, väldigt stressad eller arg eftersom 
amygdala under dessa omständigheter kan ”kidnappa” 
de delar i hjärnan som vi behöver för att minnas och 
lära oss saker.

GÖR UPP EN PLAN 
Fundera vad du kan göra för att lugna din amygdala då 
den väl tagit över hjärnan. Vad funkar för just dig? Då 
amygdala tagit över hjärnan behöver du få lugna dig, 
tänka på och göra något annat. Ta en paus, rör på dig, 
ät något, prata om något helt annat som får dig på gott 
humör.

MOTION
kan hjälpa dig att bli lugn då du är stressad och på så 
vis hjälpa amygdala att lugna ner sig. Fysisk aktivitet -
att gå raska promenader, ta cykel- eller joggingturer, 
spela fotboll, dansa… hjälper inte bara amygdala utan 
även andra delar i hjärnan och din kropp.


