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1 Tro på att  
eleverna kan
Som pedagog måste du 

signalera att du verkligen tror 
att eleverna kan, och att de har 
förmågan att lära sig. 

Höj ribban så att eleverna  
utmanas. 

Hjärnan är plastisk, det  
vill säga förändringsbar, och 
alla kan lära sig om förutsätt
ningar ges.

2 Skapa förtroende
Visa eleverna att du 
som pedagog har kun

skap om det som ska läras  
ut och att du tycker om ele
verna. Hjärnan jobbar näm
ligen utifrån en logisk del 
och en känslomässig del,  
så om eleverna litar på dig 
som pedagog kan de lättare 
skaffa sig en egen ”motor”.

3 Ha roligt
Det ska vara roligt att 
gå till skolan, eftersom 

hjärnan bildar signalsub
stanser med positiv effekt 
vid lustfyllda känslor. 

Här är det viktigt med 
elev inflytande, låt eleverna 
vara med och utforma inne
hållet i sin undervisning. 

Och du som pedagog  
måste också visa att du  
tycker att jobbet är roligt.

4 Ge ny  
kunskap stegvis
När man ska lära sig 

ett nytt kunskapsmoment är 
det bra om det sker stegvis 
så att inte arbetsminnet, det 
vill säga korttidsminnet, blir 
överbelastat med för mycket 
information på en gång. Den 
del av hjärnan som aktiveras 
vid informationsintag är  
individuellt och beroende  
av vår tidigare kunskap och 
erfarenhet (långtidsminnet).

5 Väck nyfikenheten
Både barn och vuxna 
behöver mycket stöd  

när ny kunskap ska befästas. 
Introducera därför nya 

kunskaps  moment på ett av
slappnat och intresseväckande 
sätt och arbeta coachande  
– så att eleverna blir nyfikna 
 på vad som ska komma sedan.

Så här jobbar du 
hjärnsmart i skolan
Ha roligt, använd alla sinnen och uppmuntra 
ansträngningar – då fastnar kunskapen  
bättre. Det är några av läraren Katarina  
Stenmans tips till pedagoger som vill jobba 
mer ”hjärnsmart” i skolan.
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Eleverna i 3B på Eddaskolan i Märsta bygger två pepparkakshus som sedan ska fogas samman till ett. Ett ro
ligare sätt att lära sig om symmetri, geometri, matematik och öva på samarbetsförmågan. Foto: Lars Pehrson

Bygga pepparkakshus  
i skolan – bra för hjärnan
Kan hjärnforskningen göra 
svenska skolan bättre? Det 
tror läraren Katarina  
Stenman som har utformat  
sin undervisning efter de  
senaste årens forskningsrön.

Cecilia Burman
carina.burman@svd.se

Två pepparkakshus ska monte
ras ihop med hjälp av kristyr, 
men först ska de olika delarna 
mätas på längden och på bred
den. De två grupperna som byg
ger dem måste samarbeta när 
huset ska fogas samman. 

Poängen med lektionen är att få 
en förståelse för symmetri, men 
även geometri, matematik, samar
bete och språkutveckling bakas in. 

Eleverna i klass 3 B på Edda
skolan i Märsta arbetar motiverat 
med uppgiften. Pepparkakshuset 
ska de skänka till de yngre bar
nen i förskolan. 

Enligt klassläraren Katarina 
Stenman är motivationen av
görande för barnens lärande och 
trivsel. 

– Belöningssystemet aktiveras 
med dopamin och lyckomole
kyler som bildas i hjärnan. Det 
blir lustfyllt att komma till sko
lan, och det är ju det viktigaste. 
Är det tråkigt stänger de av, det 
gäller även vuxna som tvingas 
lyssna på en lång föreläsning som 
inte lär dem något nytt.  

Katarina Stenman har arbetat 
som lärare i fyra år, men har en 
bakgrund som kemist och fors
kare i medicin. 

Intresset för hur hjärnforsk
ning kan kopplas till skolunder
visningen kom därför ganska  
naturligt. 

Efter att på egen hand ha läst 
på i ämnet, och sett elever van
trivas och halka efter i studierna, 
kom hon i kontakt med Neuro

forum i Göteborg, ett tvärveten
skapligt nätverk av forskare,  
ingenjörer, beteendevetare och 
lärare som bildades 2015. 

De menar att skolpedagoger 
kan ha stor nytta av den kunskap 
som finns om hur den mänskliga 
hjärnan fungerar –  och i vilka  
situationer den inte fungerar. 

– Om man tittar på neuroveten
skapliga rön blir ju kunskaperna 
mer bestående om du använder 
flera sinnen. Om jag i stället hade 
valt att jobba med symmetri  
genom att visa en figur på ett pap
per så går det inte riktigt in på 
samma sätt. Här får de möjlighet 
att rotera ett riktigt pepparkaks
hus i den 3dimensionella rym
den samt använda alla sinnen, 
säger Katarina Stenman.

Särskilt yngre barn behöver 
praktiska övningar, och erbjudas 
varierande arbetssätt. Och alla 
pedagoger kan jobba hjärnsmart, 
enligt Katarina. 

 Det viktigaste är att tro på 
elevens förmåga och bygga upp 
ett förtroende. 

– Jag måste signalera att jag 
tycker om barnen, sedan måste 
jag visa att jag har kunskaper,  
annars stänger de dörren. Det är 
viktigt att känna till att hjärnan 
är plastisk, vilket innebär att den 
kan ändra sig.

Katarina Stenman är själv ett 
bevis på detta. När hon gick i hög
stadiet fick hon knappt godkänt  
i NOämnena. 

Långt senare, efter att ha bott  
i New York i tolv år och arbetat 
med datorgrafik, flyttade hon 
hem till Sverige och läste in det 
naturvetenskapliga programmet 
med toppbetyg i alla ämnen. 
Därefter utbildade hon sig till 
kemist. 

Eddaskolan är inte den enda 
skolan som låtit sig influeras  
av hjärnforskningsrön. Neuro
forum samarbetar med flera sko
lor i södra och västra Sverige, och 
arrangerar konferenser för lära
re och rektorer. 

På Kattegattgymnasiet i Halm
stad har man arbetat med dessa 
frågor sedan 2012, vilket har lett 
till att hjärnforskningen nu  
genomsyrar alla delar i skolan. 

Elever vittnar om att de fått 
bättre studieteknik och förståelse 
för sig själva när de förstått sam
banden mellan sitt beteende och 
hjärnans funktioner. 

Katarina Stenman tycker att  
såväl lärarutbildningen som  
läroplanen behöver ta hjärn
forskningen i beaktning. 

  – Man borde fokusera mer på 
experiment även i andra ämnen 
än de naturvetenskapliga, efter
som det lär eleverna problem
lösning. Alla behöver inte bli  
ingenjörer, men man kan lära sig 
tänka som en. Att du tänker utan
för lådan och ser att det finns  
flera sätt att angripa ett problem 
kan du ju använda dig av i var
dagen också. ª

6 Belöna  
ansträngning
Ge beröm när elever

na anstränger sig, inte när 
de presterat. Detta för att 
undvika att de ska tro att  
endast prestation är av  
värde, när det tvärtom är  
deras motivation och  
ansträngning som framhål
las. Som pedagog ska du för
söka hjälpa eleven att ut
veckla en egen drivkraft. Här 
är det hjärnans belönings
system som är i fokus.

7 Använd  
alla sinnen
Se till att eleverna upp

lever ny kunskap med alla 
sinnen. Variera arbetssätt 
och varva teori och praktik. 
Coacha också eleverna så de 
lär sig ta ansvar för sin egen 
kunskapsinhämtning med 
att extra fokus på kreativitet, 
kritiskt tänkande, samarbete 
och kommunikation.

Cecilia Burman
cecilia.burman@svd.se
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"
Det blir lustfyllt att 
komma till skolan.

Katarina Stenman, lärare på  
Eddaskolan. Foto: Lars Pehrson


