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Lärbarhetsfaktorn
– varför Lasse har så svårt att lära?

Dr Neufelds studiedag The Teachability Factor på svenska

Lärbarhetsfaktorn är en svensk bearbetning av dr Gordon Neufelds kurs, The 
Teachability Factor. Studiedagen vänder sig till alla arbetar pedagogiskt med 
barn och unga inom exempelvis grundskola, fritids och gymnasium.

Att undervisa barn och unga har blivit allt svårare i hela västvärlden. Svå-
righeterna finns trots att vi har bättre utbildade lärare, mer förfinade läro-
planer, en mer utstuderad pedagogik och bättre teknologi för undervisning 
än kanske någonsin tidigare i historien. Även om dessa faktorer är viktiga så 
finns orsakerna till många av dagens utmaningar att söka på annan plats, i 
dagens elevers förmåga att lära – lärbarhetsfaktorn.

Lärbarhetsfaktorn handlar alltså inte om det som normalt förekommer i 
skoldebatten: pedagogiken, lärarens kompetens, tekniska hjälpmedel eller 
olika stödprogram. Istället handlar det om eleven och elevens psykologi. Vad 
är det som gör att en elev kommer nyfiken och hungrig att lära till skolan 
på morgonen och därmed är lärbara? Vad gör vi med de elever som saknar 
detta och är svåra att lära, eller rent av helt olärbara? Studiedagen ger klara 
och tydliga svar på dessa frågor.

Studiedagens innehåll
Studiedagen presenterar de fyra lärprocesser i hjärnan som utgör grun-
den för allt mänskligt lärande, samt vad som händer när någon av dem inte 
utvecklas normalt – alltför vanligt i dagens samhälle. Utifrån utvecklings-
psykologi, anknytningsteori och modern neurobiologi kan vi förstå dessa 
processer vilket radikalt förbättrar vår förståelse av olika elever och hur 
deras förmåga och motivation för att lära kan utökas.

• Varför så många barn idag har svårt att lära idag
• De fyra centrala lärprocesserna och problemen när de inte fungerar
• Hur elevens beteende avslöjar vilken lärprocess som saknas
• Hur inflytandet från kompisar kan skapa problem
• Varför anknytningsfaktorn fungerar när inget annat fungerar
• Hur man väcker elevens lust att lära, och utvecklas socialt

Studiedagen presenteras på svenska av Neufeld-institutets svenske regio-
nansvarige, och certifierade utbildare, Jonas Himmelstrand.
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