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Abstrakt 
 

Hjärnans uppbyggnad och funktion besvarar många intressanta frågor när det kommer till 

undervisning och ett neurodidaktiskt perspektiv bidrar till att bättre förstå hur elever på 

gymnasienivå kan behärska de kunskaper som efterfrågas i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Studiens förutsättningar har legat inom 

ramen för tio veckors verksamhetsförlagd utbildning och har genomförts hösten 2017  

tillsammans med två klasser som läser kursen Samhällskunskap 1a1 på Herrgårdsgymnasiet. 

Forskningsstrategin är en fåfallsstudie och teoriprövande som ämnat till att förklara varför 

ungdomar och neurodidaktik är en lyckad kombination. Studien har utgått ifrån följande 

frågeställningar:  

 

1) Vad upplever elever i årskurs två vara det bästa sättet att lära sig samhällsvetenskapliga 

begrepp på? 

 

2) Hur kan detta förklaras ur ett neurodidaktiskt läroperspektiv? 

 

 

Metoder för materialinsamling har varit enkäter och intervjuer och genom en mest-lika-design 

går resultatet att generalisera till en större population. Resultatet visar att eleverna tycks relatera 

mer till termer än begrepp och att de föredrar att arbeta två och två. Framför allt anser de flesta 

elever i studien att de lär sig bäst när läraren har en genomgång. Men läraren måste vara 

intressant, tydlig och använda sig av visuellt material för att inlärningen ska fungera bäst, enligt 

eleverna själva. Ett neurodidaktiskt lärarperspektiv handlar om att kunna anpassa – och 

självfallet utveckla – undervisningen till hjärnans biologiska konstruktion. 

 

 

 

Nyckelord: neurodidaktik, neurovetenskap, inlärning, läroprocesser, pedagogik, 

samhällsvetenskap  

 



Förord 
 

Att ställa sig framför en klass med tonåringar är som att hoppa utan att ha en aning om var – 

eller hur – man kommer att landa. Att lära känna elever både som individer och grupp är något 

av en känslomässig bergochdalbana som dessutom åldrar en betydligt: denna glädje, denna 

frustration, denna sorgsenhet och denna lycka. Som lärarkandidat är det därför oumbärligt att 

ha kollegiet i ryggen. På Herrgårdsgymnasiet i Säffle har jag i tre omgångar välkomnats och 

inkluderats både socialt och professionellt av lärare och annan skolpersonal, just känslan av att 

tillhöra säger allt om vilken typ av arbetsplats Herrgårdsgymnasiet är. 

 

Att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen hade varit omöjligt utan min familjs stöd 

och förståelse och jag vill rikta ett särskilt tack till min dotter Lilith. Även mina handledare 

Robin Johansson och Peter Olausson ska ha ett stort tack för deras suveräna guidning in i 

läraryrket. Alla elever jag mött – jag kan fortfarande inte era namn men vet utantill vilka ni är – 

har haft överseende med mig och hjälpt mig att göra mitt bästa. De har fått mig att skratta 

mycket och det är jag tacksam över. 

 

 

Linda Bönström, 2017-12-17     
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1. Inledning 
 

Hjärnans uppbyggnad och funktion har alltid fascinerat mig och det var efter ett nedslag i 

neuropsykiatri som jag först kom i kontakt med ämnet neuropedagogik. Här fann jag många 

intressanta svar på mina frågor kring vilken kapacitet till lärande som gymnasiala ungdomar 

har och vilka funktioner i kroppen som samspelar för detta. Dessutom framkom samtidigt flera 

förslag på hur skolpersonal kan dra nytta av denna kunskap. Det jag noterade under mina 

tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning på en mellanstor svensk gymnasieskola var bland 

annat att elever tycks ha svårigheter att förhålla sig till den nivå av abstrakt tänkande som 

ämnet samhällskunskap kräver. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 (Lgy11) slår fast att elever ska ”ges möjlighet att utveckla ett 

vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet 

med samhällsfrågor”, eleven ska vidare inom kunskapsmålen kunna analysera samhällsfrågor 

med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder (Skolverket, 2011, 

s. 143). Något jag samtidigt observerade var att många elever kämpar med sin läsning. Det jag 

började fundera på var hur inlärning av samhällsvetenskapliga begrepp är beroende av elevers 

läs- och skrivkunnighet och om det på något sätt går att förstärka förmågan till inlärning trots 

detta? Jag började också fundera kring hur eleverna själva tolkar och uppfattar sin egen 

förmåga till inlärning. Problemområdet med inlärning är naturligtvis stort och med många 

variabler som socioekonomi, psykisk och fysisk hälsa, gruppsammansättningar, lärares 

undervisningsmetoder, stödinsatser, familjeliv och så vidare. Men kanske kan dagens teknik 

åtminstone klarlägga vissa samband mellan neurologiska förutsättningar och en didaktisk 

utveckling.  Hjärnan och pedagogiken behandlas ofta i relation till elever med exempelvis 

utvecklingsskador eller andra funktionsnedsättningar men forskningen på området är också 

givande för att förstå barns och ungdomars inlärningsprocesser och tänkandets utveckling.  

 

Ämnet i sig är inte nytt utan samma frågeställningar förekommer inom de flesta didaktiska 

traditionerna och därför kommer jag att göra ett nedslag i två av 1900-talets stora influenser på 

pedagogik, nämligen Lev Vygotskij (1896-1934) och Jean Piaget (1896-1980). Vidare kommer 

uppsatsen att fokusera på vad minnet egentligen är och vilka olika sorters minnesfunktioner 

som används vid inlärning, och förhållandet mellan dessa och skolans verksamheter. Jag har 

även valt ytterligare faktorer som jag anser ha stor relevans för elevens förutsättningar, 

nämligen fysisk aktivitet, sömn, stress, koncentration och livssituation. 

 

Inom ramen för utvecklingsarbete har jag arbetat med två klasser som läser kursen 

Samhällskunskap 1a1 och försökt att klarlägga vad eleverna faktiskt upplever som hjälpsamt i 

sina studier. Fokus har legat på att undersöka olika vägar till en bättre förståelse av innebörden 

av vissa utvalda samhällsvetenskapliga begrepp som Skolverket betonar att eleverna ska kunna. 

Jag tror att mer kunskap bland lärarkollegiet om ett neurodidaktiskt perspektiv är gynnsamt då 

det kan ge insikt i vilken förmåga eleven har att behärska de kunskaper som efterfrågas. På så 

vis har skolpersonal möjlighet att förutse och försöka anpassa studiesituationen för att undvika 

vissa frustrerande fallgropar och få ett nytt grepp på olika lösningar. Inget av detta är – som 

välkänt - dock möjligt utan elevens egen vilja till att delta aktivt efter sin egen förmåga i 

undervisningen. Skolpersonal måste lära sig att inkludera och integrera eleverna i arbetet för att 

skapa hållbara strukturer där de har som enklast att utvecklas och faktiskt även förstå vad och 

varför vissa faktorer påverkar deras förmåga till inlärning. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att visa hur neurodidaktik kan påverka elevers förmåga till 

inlärning och här med fokus på samhällsvetenskapliga begrepp. Den kunskap jag hoppas att 

kunna bidra med är att belysa fördelar med ett neurodidaktiskt läroperspektiv. 

Frågeställningarna jag har valt att begränsa mig till är följande: 

 

1) Vad upplever elever i årskurs två vara det bästa sättet att lära sig samhällsvetenskapliga 

begrepp på? 

 

2) Hur kan detta förklaras ur ett neurodidaktiskt läroperspektiv? 

 

Det är viktigt att betona att det inte är de mentala processerna i sig som är mätbara, det går inte 

att veta vad eleverna tänker utan snarare hur deras hjärnor hanterar yttre omständigheter. Med 

ordet ”upplever” i frågeställningen har jag valt att definiera begreppet till att känna/att tycka 

någonting. Definitionen av ”samhällsvetenskapliga begrepp” innebär förståelsen av vanliga 

begrepp som förekommer i samhällsundervisningen (här företrädesvis inom området demokrati 

och svenskt styrelseskick). ”Neurodidaktik” ska här förstås som hjärnforskning i samarbete 

med etablerade teorier inom pedagogik och ”läroperspektiv” sättet för pedagoger att arbeta med 

detta i undervisning. Slutligen ska ”inlärning” ses som definitionen att lära sig någonting 

specifikt inom skolans verksamhet och behålla denna kunskap över tid. 

 

Studien är inte hypotesprövande men utifrån tidigare forskning och undervisning inom 

verksamhetsförlagd utbildning är tre hypoteser relevanta för undersökningen. Hypoteserna 1) 

elever reagerar positivt på bilder och artefakter och det påverkar effekten av djupinlärning, och 

2) grupparbete verkar som positiv stimuli att delta i undervisningen och förväntas förbättra 

överföringen av information från arbetsminnet till långtidsminnet där kunskapen förvaras, 

återknyter till den första forskningsfrågan. Det torde finnas en relation mellan elevernas 

upplevelse av bilder och artefakter och arbetsformen grupparbete som stimulerar inlärning. 

Studien förväntas visa att elever upplever detta som någonting positivt som förbättrar 

möjligheten att lära sig samhällsvetenskapliga begrepp. Hypotes 3) det bör finnas ett samband 

mellan motivation, arbetsmetod och inlärning, återknyter till den andra forskningsfrågan och 

betonar hur detta samband kan förklaras och implementeras inom ett läroperspektiv. Studien 

förväntas visa att neurovetenskap kan förklara elevens upplevelser genom hjärnans biologiska 

förutsättningar och att detta har pedagogiska konsekvenser i undervisning.  

 

2. Tidigare forskning 
Det har inte varit svårt att göra intressanta upptäckter under arbetets gång – neuropedagogiken 

ligger idag i framkant och många nya upptäckter sker. Några forskare är särskilt intressanta och 

presenteras endast kort här. 

 

Carl E. Olivestam, docent och professor i utbildningsvetenskap, och Aadu Ott, lektor i 

matematik och fysik har tillsammans grundat Strömstadsakademin för avancerad forskning och 

de argumenterar i När hjärnan får bestämma (2010) för att tidigare pedagogiska teorier bygger 

på observationer men med ny teknik finns det möjlighet att undervisa utifrån hur hjärnan 

behandlar information. Neurodidaktiken bygger vidare på dessa teorier men visar också 

exempelvis att läroplaner och liknande inte alltid är i samklang med elevers synapsprocesser. 

Vidare behandlar de också frågor om inlärning i form av hur arbetsminnet och dess 
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minnesfunktioner fungerar. Arne Maltén (1997, 2002) arbetar med pedagogiska 

frågeställningar och samspel mellan hjärnan och pedagogiken. För inlärning måste 

omgivningen vara sensorisk för att skapa nya kunskapsmönster och en sexton, sjuttonåring har 

kapacitet att ta ansvar, planera, se framåt, och påbörjat abstrakt tänkande. Vidare har Maltén 

undersökt hur ytkunskap kontra djupkunskap befäster sig. Monica Reichenberg, doktor och 

professor vid Göteborgs universitet betonar i Gymnasielever samtalar kring facktexter – En 

studie av textsamtal med goda och svaga läsare (2005) att språket utvecklas när det används 

och understryker att det är viktigt att omvårdnads- och samhällsvetenskapslärare samarbetar 

med lärare i svenska. Studien pekar också på att elever har ett behov av struktur i 

undervisningen och modeller för sitt lärande. Karin Wesslén (2011) har bland annat i sin 

licentiatavhandling funnit att elever kan ha svårt att bidra med utvecklade responser eftersom 

abstraktionen är en för stor utmaning. Hjärnans relation till språket och människans 

kunskapsutveckling har under lång tid varit föremål för diskussion. Exempelvis Lev Vygotskij 

(1896-1934) menade att sociala gruppers gemenskap leder till utveckling genom interaktionen 

och språket betraktas som en förutsättning för den enskildes möjlighet till lärande. Vygotskij 

har förutom texter om den proximala utvecklingszonen också sett till barns psykologi och 

exempelvis deras sätt att styra uppmärksamhet och lära sig läs- och skriftspråk (Vygotskij, 

1997, 1998). Utveckling av läsförståelse och elevers motivation ger även en mer komplett bild 

av bland annat hur kontextuell förståelse påverkar läsförmågan. Även skolans språk är ett 

kulturellt verktyg som hjälper eller övertar kunskap genom att den kollektiva diskursen 

internationaliseras. Annan forskning jag också tittat rör specifikt läromiljöer och att 

neurodidaktiskt organisera inlärning, något som pekar på att exempelvis olika stimuli är 

nödvändiga för utvecklingen av hjärnan och dess kunskapsinlärning.   

2.1 Hjärnans uppbyggnad 

Anatomiska dissektioner, vare sig de utförts på avlidna eller patienter som genomgått 

neurokirurgiska ingrepp, har sedan länge gjort det känt hur hjärnan ser ut i stora drag. När 

skador uppstått i vissa hjärndelar hos individer har läkare kunnat observera deras beteende för 

att dra slutsatser om vilka hjärndelarnas huvudfunktioner är. När datortomografi, även kallad 

skiktröntgen, upptäcktes under tidigt 1900-tal av radiologen Alessandro Vellebona gick det att 

få fram bilder som visade ”skivor” av kroppens delar. Dock tog det till dess att datorer blev allt 

kraftfullare innan det blev möjligt att få tydligare bilder. Det sker två effekter varje gång 

hjärnan stimuleras: dels en allmän aktivitetsförhöjning och dels en specifik aktivitetsförhöjning 

i vissa hjärndelar, menar Maltén (2002). Oavsett vilken avbildningsmetod som används vill 

forskare undersöka vilka områden i hjärnan som aktiveras av ingående sensoriska eller 

utgående motoriska signaler och blodflödesmätningar (CBF) visar hur förändringar tar plats i 

hjärnan då den utför olika mentala aktiviteter (Figur 1). 
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Figur 1. Hjärnans blodflöde i vila (nr 1), stimulering av huden (nr 2), handrörelse (nr 3), tal (nr 4), läsning (nr 5), 

problemlösning (nr 6) ( Maltén, 2002, s. 15).  

 

Hjärnavbildningen har gett mycket kunskap om hur hjärnan har specialiserade 

funktionsområden. De hittills rådande teorierna om pedagogik har grundats på observationer av 

individer men med de tekniska framsteg som skett de senaste decennierna kan det sägas att det 

inom didaktiken finns ett före och ett efter hjärnavbildande tekniker (Olivestam & Ott, 2010). 

Ott (2010) menar att lärare i och med detta måste skaffa sig insikter i neurovetenskap för att 

kunna tolka och värdera möjligheterna med hjärnans biologiska struktur.  

2.2 Nervceller 

Hjärnan är uppbyggd av nervceller (neuroner) deras utskott och ett ändorgan (synaps). 

Cellutskotten består av en enda axon för ”sändning” men ett stort antal dendriter för 

”mottagning” av nervimpulser (Figur 2). Med hjälp av signalsubstanser (transmittorsubstanser) 

kan synapser sköta överföringen av nervimpulser till andra nervceller eller mer perifera organ 

som muskler och körtlar. I den mänskliga hjärnan finns cirka hundra miljarder nervceller som 

tar emot eller sänder svaga elektriska impulser från eller till ändorganen. Varje cell kan sända 

upp till trehundra signaler per sekund (Maltén, 2002, s.17). Något förenklat kan sägas att 

nervceller ansvarar för informationsbearbetning som gör att människan agerar efter sina 

erfarenheter. Det påverkar med andra ord bland annat individens lärande. 
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Figur 2. Nervcellen med axon, dendriter och synapsövergång (Maltén, 2002, s.19). 

 

Alla dessa nervceller finns i ett mycket väldefinierat nätverk med tre huvudtyper av neuroner: 

sensoriska, motoriska och sammanbindande neuroner, varav de senare utgör huvuddelen av alla 

neuroner och här finns bland annat minnesfunktionen lokaliserad. ”Att minnas är i stor 

utsträckning en fråga om elektriska och kemiska processer i hjärnan”, menar Maltén (2002, s. 

19). Signalsubstanser, varav det finns ett hundratal kända, finns i den mottagande cellens 

dendriter och avgör om en impuls ska tas emot eller inte. Flera av dessa signalsubstanser 

påverkar vår tankeförmåga och minne (som exempelvis acetylkolin), kroppsfunktioner som 

uppmärksamhet och vakenhet (noradrenalin) och motorisk aktivitet (dopamin).  

 

Hjärnans formbarhet är stor och vi använder ungefär endast femton procent av vår kapacitet 

(Maltén, 2002, s. 21). Vad som är känt är att intellektuell aktivitet utvecklar ny hjärnvävnad 

och hjärnan må vara genetiskt bestämd men samtidigt mycket flexibel. Detta brukar kallas för 

att den har stor plasticitet – människan kan med andra ord fortsätta att bygga ut hjärnan och 

förfina den givna cellstrukturen (Maltén, 2002, s. 22). För pedagogen finns här två utmaningar, 

dels ska hjärnorna hos eleverna hållas aktiva och intresserade samtidigt som de inte heller får 

överbelasta nervcellerna eftersom en informationsmättnad då uppstår. Aktiviteter bör för bästa 

inlärningssituation vara varierande, det som händer hos barn är att när de överstimulerats går en 

typ av säkerhetsventil igång och barnet övergår spontant till en annan sysselsättning. Maltén 

(2002) menar att erfarenheter måste få tid att ”sätta sig” i minnesförrådet men att barn inte får 

”befrias” från individuella krav och påfrestningar, utan utmaningar måste också finnas (s. 22). 

2.3 Hjärnans tre delar och det limbiska systemet 

Hjärnan är en funktionell helhet men brukar vanligen delas upp i tre delar: hjärnstammen, 

hjärnbarken och limbiska systemet. Dessa har olika funktioner och är placerade på olika 

platser. Hjärnstammen brukar kallas för reptilhjärnan och den påverkar om vi exempelvis är 

uppmärksamma och starkt koncentrerade. Det finns ett komplicerat system av nervceller i hela 

hjärnstammen som påverkas av våra sömn- och matvanor och motion och som pedagog är detta 

en utmaning. Många barn och unga både sover för lite och rör sig för lite och detta får en direkt 

konsekvens på inlärningsförmågan (Maltén, 2002, s. 33). Hjärnbarken (neocortex) är 
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nervsystemets mest utvecklade del och här sker styrningen av individens tänkande, 

problemlösning, förnuft, känslor, minne och viljestyrda handlingar. Dock måste alla dessa 

funktioner ske i samverkan med hjärnstammens kraft och motivationstillförsel.  

 

Limbiska systemet är för den här uppsatsens ämne viktigt att beröra då det är här förmågan till 

att uppleva bland annat känslor och motivation är placerad. Mellanhjärnan kan inte göra sådant 

som att skriva eller läsa utan finns för att känslomässigt prioritera vad som ”känns rätt” 

(Maltén, 2002, s. 37). Limbiska systemet fungerar som programmeraren till hjärnbarkens 

neurala nätverk och förenklat finns här delar som är kopplade till bland annat människans 

förmåga att känna motivation, uppmärksamhet, koncentration, känslomässiga reaktioner. Här 

kontrolleras även den inre stabiliteten, kreativiteten och reglering av muskelspänning och 

motoriken. Det är först i 25-30-årsåldern som nervtrådarna i den styrande och bedömande delen 

av hjärnan, pannloben, är färdigisolerade. ”För varje lärare är dessa fakta väsentliga när det 

gäller val av stoff och metoder för lärande”, menar Olivestam och Ott (2010, s. 62). Hjärnan är 

inte tillräckligt utvecklad hos tonåriga elever för att vara fullt mogna för abstrakt tänkande, 

vilket understryker vikten av att konkretisera undervisningen (Ott, 2010).  

 

2.4 Pedagogiska konsekvenser 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”, säger Skolverket (2011, s. 5). Det 

kan konstateras att hjärnan är ett stort arbetsfält för pedagoger och annan skolpersonal – och 

föräldrar – och frågan blir var börja. Den pedagogiska utvecklingsprocessen sker i hjärnbarken 

och det som bäst påverkar människans inlärning är nya erfarenheter, oavsett ålder. Läraren 

måste således ge elever möjligheter till aktivt arbete med ny kunskap och styra deras 

erfarenheter mot sinnesområden där de är som mest mottagliga (Maltén, 2002, s. 64). När 

eleven upplever något som intressant är inlärningen effektivare än i andra fall. Läroprocessen 

utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv (Figur 3) visar hur hjärnan förändras lite åt gången när 

lärande har uppstått och att det är repetitioner som är framgångsrika när det gäller detta. När 

neuron A försöker sända signaler till neuron B men inte lyckas att aktivera denne kan neuron C 

komma till hjälp. När både neuron A och C sänder signaler till neuron B så aktiveras den. Det 

betyder att nästa gång neuron A vill aktivera neuron B, behövs inte längre hjälp av neuron C. 

Detta kallas synaptisk plasticitet. 

 

 
Figur 3. Lärandeprocessen utifrån en neurovetenskaplig nivå (Olivestam & Ott, 2010, s. 65). 

 

Maltén påtalar att den västerländska skolan ”’haltar’ betänkligt i sitt samspel med hjärnans 

resurser” (2002, s. 187). Hjärnan har uppskattningsvis cirka trettio tusen gener och många av 

människans förmågor utvecklas genom erfarenheter när det genetiska arvet växelverkar med 

det kulturella (Olivestam & Ott, 2010). Detta medför två konsekvenser att förhålla sig till: 
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människan kan anpassa sig till de flesta förhållanden men har en relativt lång uppväxt- och 

lärotid.  

2.5 Hjärnan och minnet 

Våra minnen ligger utspridda på olika platser i hjärnan och sammanställs på nytt varje gång vi 

vill minnas något. Vid lärande aktiveras bland annat följande minnesfunktioner: arbetsminne i 

vilken information bearbetas, episodiskt minne som lagrar personliga upplevelser, semantiskt 

minne som lagrar fakta, procedurellt minne som lagrar färdigheter, retrospektivt och pros-

pektivt minne av det som skett och ”minnen av framtiden” (Olivestam & Ott, 2010, s. 58). 

Vidare är det också skillnad på explicita och implicita minnen, som är två olika minnessystem 

varav det första är medvetet och det andra omedvetet. Det är med hjälp av det explicita 

minnessystemet som vi kan bearbeta inkommande information i det som kallas hjärnans 

arbetsminne.  

2.5.1 Arbetsminne 

Arbetsminnet benämns också som korttidsminnet, alternativt primärminnet, och detta kan bara 

hålla kvar information under en mycket kort stund. Detta rör sig om högst ett tiotal sekunder 

(Maltén, 2002 s. 116). Detta är också anledningen till att människan inte känner av 

korttidsminnets begränsningar, medvetandet rör sig mycket snabbt till och från vad vi fokuserar 

på. Detta minne används främst för namn, ord och siffror. Arbetsminnet är viktigt för elevers 

lärande och forskningar har visat att ”duktiga” elever har ett välutvecklat arbetsminne (Ott, 

2010). Arbetsminnet avgör om eleven kan hålla relevant information i huvudet tillräckligt 

länge för att göra en uppgift, det är alltså avgörande för hur långa instruktioner eleven kan 

hantera. Vuxna kan hantera upp till ungefär sju saker i arbetsminnet samtidigt, mer får inte 

plats (Danielsson, 2011; Klingberg, 2007, s. 38). Forskaren Torkel Klingberg (Lindgren, 2012) 

hävdar att med hjälp av träning kan arbetsminnet förbättras med ungefär femton procent. I en 

studie följde Klingberg ungdomar mellan sex och tjugo år vilka visade att det sker en enorm 

ökning av arbetsminnets kapacitet genom hela barndomen. Men redan från tjugofemårsåldern 

börjar vi tappa mer av dess förmåga. Intressant nog har forskare också visat att när uppgifter 

som kräver mycket arbetsminne utförs distraheras hjärnan även lättare (Klingberg, 2007, s. 72). 

Detta innebär att om omgivningen är lugn eller stökig i klassrummet påverkar det elevernas 

möjlighet att utföra uppgifterna. 

2.5.2 Långtidsminnet 

Långtidsminnet, sekundärminnet, är det som tar fram bakgrundsinformation. Det rör sig alltså 

om minnen med lång varaktighet som redan finns inkodade och lagrade i amygdala, i det 

limbiska systemet och prefrontala cortex. Människan behöver något som lockar fram minnen 

som exempelvis ansikten, ord, lukt, smak eller känslor. Långtidsminnet består av delminnen, 

nämligen episodminne, semantiskt minne och färdighetsminne (Maltén, 2002). Under sömn 

transporteras de korttidsminnen som hjärnan bedömt vara värdefulla genom hippocampus för 

att långtidslagras i hjärnbarken. Långtidsminnet uppstår i så kallade neurala nätverk, det vill 

säga att neuroner försöker skapa en typ av snabbkommando för minnet – det automatiserar 

processerna (för mer om nätverksteori se exempelvis Malmgren, 2007; Maltén, 2002). 

Långtidsminnet gör det också möjligt att minnas saker som inte är knutna till ett specifikt 

inlärningstillfälle, som exempelvis ett lands huvudstad eller vad ord betyder (Klingberg, 2007, 

s. 39). Till skillnad från det mycket begränsade arbetsminnet har långtidsminnet möjlighet att 

lagra i stort sett hur mycket information som helst.  
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2.5.3 Ytkunskap och djupkunskap 

”Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensramen i samhället”, skriver Skolverket (2011, s. 6). Ytkunskap är inom pedagogiken 

ofta sammankopplad med tidigare kursplaner som strävade efter att eleven skulle kunna mycket 

faktakunskap, det vill säga den mer summariska och repetitiva kunskapsformen. När eleven 

istället deltar aktivt i undervisning får denne mer av insikt och förståelse, menar Maltén (2002). 

Då får eleven istället en djupkunskap som är mer bestående till skillnad från ytkunskap. Istället 

för att undervisningen förmedlar andrahandskunskap genom exempelvis läroböcker (lära, 

imitera) får eleven möjlighet att förändra sin kunskapsstruktur (ibid.). Så det dagens kursplaner 

söker efter är snarare kopplat till elevens förmåga till djupkunskap. Maltén (1997) påstår att 

djupkunskap faktiskt kan översättas till bildning. Det rör sig här med andra ord om en kvalitativ 

kunskap. 

2.6 Hjärnan och hälsan 

Skolans uppgift är att ”uppmärksamma hälso-, livsstils-, och konsumentfrågor. Skolan ska även 

sträva efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter” 

(Skolverket, 2011, s.7). Den som har bra kondition har också bra resultat på kognitiva tester 

visade en undersökning av 1,2 miljoner rekryter vid Sahlgrenska akademin (Ott, 2010). Detta 

är bara en av de många undersökningar som pekar på att skolan, eleven och lärande är beroende 

av fysisk aktivitet då det främjar abstrakt tänkande. Bergland (2012) har funnit att många 

studier pekar på samma sak: fysisk aktivitet är nödvändigt för att utveckla hjärnan och förbättra 

både minne och inlärningsförmåga. Regelbunden fysisk aktivitet stimulerar tillväxten av 

neuroner vilket har visat sig påverka bland annat studieresultat.  

 

En amerikansk studie, hävdar Klingberg (Lindgren, 2012), visar på att det finns ett linjärt 

samband mellan längden på sömnen och höjden på betygen. ”Power naps”, det vill säga att 

sova korta stunder på dagen, har visat sig kunna bidra till att minnen befästs fem gånger bättre 

än utan dessa om man vilar fyrtiofem till sextio minuter på dagen (Bergland, 2015). ”En kort 

tupplur på kontoret eller i skolan är tillräckligt för att signifikant förbättra framgången med 

inlärning” (ibid.). Det forskare tror händer är att en särskild typ av hjärnaktivitet, benämnd 

ungefär som sömnspindlar (”sleep spindles”), omedvetet väljer ut de minnen vi tycker är 

viktigast och sorterar dem i ordning under tiden vi vilar – ju viktigare vi tänker oss att 

någonting är att minnas desto högre prioritet får det och minnet i sig blir därmed starkare då vi 

kan plocka fram det med större enkelhet 

 

Arbetsminnet och problemlösningsförmågan har visat sig vara mycket känsliga för stress, vid 

sådana tillfällen kan förmågan att plocka fram information från långtidsminnet blockeras 

(Danielsson, 2011). Med andra ord kan elever lätt hamna i en självuppfyllande profetia: tror 

eleven att ett prov ska gå dåligt uppstår negativ stress och eleven presterar därmed också ofta 

sämre. Det är likadant som att eleven för att få självförtroende måste få känslan av att lyckas 

med arbetet, men samtidigt krävs en viss grad av självförtroende för att lyckas (Imsen, 1997).  

Skolverket skriver att: 

 
Läraren ska…. stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära…. Detta ska syfta till att 

grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med 

negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och framtiden. (Skolverket, 2011, 

s. 8, 10)  
 

Höga halter av stresshormoner har en negativ påverkan på i stort sett nästan varje del av 

kroppen och när det gäller hjärnan leder ökad stress till både sämre arbetsminne och sämre 
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långtidsminne (Klingberg, 2007, s. 153). Stress kan ses som positiv när den skapar möjligheter 

genom att skärpa individens uppmärksamhet, motivation och prestation medan negativ stress 

innebär att situationen ställer ouppnåeliga krav och begränsningar, särskilt om det sker under 

längre tidsperioder (Maltén, 2002). 

 

Människan har olika typer av koncentrationsförmåga, varav den ena typen kallas för 

kontrollerad uppmärksamhet. Detta sker när människan viljemässigt tvingar sig att genomföra 

något som exempelvis att läsa en text. Om tankarna vandrar iväg till annat rör det sig om typen 

stimulusdriven uppmärksamhet. En tredje typ som avgör människans koncentrationsförmåga är 

vakenhetsgraden. Kortfattat träder denna i kraft vid trötthet och är inte selektiv. 

Vakenhetsgraden kan tillfälligt ökas genom en förvarning om att något snart ska hända 

(Klingberg, 2007, s. 24-25). ”Om vi inte uppmärksammar något kan vi heller inte minnas det”, 

hävdar Klingberg (ibid., s. 26). Tankspriddhet är helt enkelt en av de vanligaste orsakerna till 

glömska och med en ökad informationsmängd blir kraven på uppmärksamhet ännu högre (ibid., 

s. 26, 32). Malmgren (2007) argumenterar för att uppmärksamhetens betydelse har att göra med 

effekten av repetition: ”det som avses här är ’repetition i huvudet’, inte upprepad läsning eller 

annan upprepad stimulering” (s. 85). Ju längre vi kan hålla något i minnet, desto bättre ”lär sig” 

hjärnan att komma ihåg informationen – repetition tycks leda till bättre retention, det vill säga 

bättre kvarhållande av informationen. 

 

Skolan är inte en isolerad enhet där elever eller pedagoger kan lämna det som sker i deras 

vardagsliv vid dörren på morgonen och plocka upp det igen efter skoldagens slut.  Särskilt 

tycks detta gälla för ungdomar då skolan dessutom fungerar som en social mötesplats. Många 

elever kommer dessutom ifrån svåra förhållanden där familjelivet inte fungerar som en lugn 

och trygg plats. Socioekonomiska faktorer är något som också är mycket närvarande för många 

elever. Forskning har visat att kön, klass och etnicitet fortfarande har stor betydelse för elevens 

slutbetyg. Störst betydelse har föräldrars utbildningsbakgrund men även bostadssegregation är 

en påverkande faktor på inlärning. Något som inte får bortses ifrån är andelen elever som hotas 

av utvisningsbeslut under tiden de går i skolan, just på gymnasiet sker brytpunkten för många 

av dem då de blir myndiga personer. Detta är ungdomar som lever under en oerhörd press och 

det är även en svår situation för skolpersonal att arbeta med. Bergland (2014) pekar på 

forskning från Storbritannien som visat att vanliga familjeproblem kan få barns och ungdomars 

hjärnor att avstanna i sin utveckling vilket kan leda till psykiska besvär längre fram i livet. 

2.7 Hjärnan och språket 

Diskussionen om vad som spelar mest roll, arv eller miljö, är en långtifrån färdig debatt trots att 

den funnits genom decennier. Biologiska teorier fokuserar på att det är medfödda genetiska 

faktorer som ligger bakom språkutvecklingen, inlärningsteorier menar att miljön har störst 

betydelse för utvecklingen, medan samspelsteorier hävdar att resultatet av språkutveckling 

beror både på biologiska förutsättningar och den omgivande miljön (Maltén, 2002). Sett till de 

biologiskt inriktade teorierna finns på 1900-talet centralgestalter som den schweiziske biologen 

och psykologen Jean Piaget (1896-1980) vilken hävdade att språkutvecklingen är intimt 

förknippad med den kognitiva utvecklingen. För Piaget var arvet av största betydelse eftersom 

den biologiska utvecklingen sätter gränser medan omgivningen snarare står för att förse hjärnan 

med impulser (Maltén, 2002). Piaget hävdade att det går att urskilja tre utvecklingsstadier 

(handlingsspråk, bild- och föremålsspråk, och symbolspråk) som kan beskrivas som en serie 

språkhandlingar av successivt högre kvalitet (ibid.). Piaget ansåg att för att förstå omvärlden 

använder barn olika strategier, en del lär sig genom att reflektera kring abstrakta symboler, 

andra lär sig bäst genom att se på bilder och föremål, medan andra handgripligen behöver 

laborera med omgivningens föremål (ibid.). Sett till pedagogiska konsekvenser med att följa 
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Piagets lära påpekar Maltén att det då skulle vara ”meningslöst att undervisa barn om sådant 

som de inte är mogna för att ta till sig” (ibid., s. 108). Vidare innebär det att lärarens 

huvuduppgift således blir att anpassa skolan utifrån barnets mognad. Jönsson (2013) menar att 

det ”piagetanska synsättet” innebär att individen aktivt utforskar sin omvärld och anpassar sig 

till densamma. ”Lärandet blir härvid en personlig förändring i individens tolkning av 

omvärlden. Denna kunskap kan i princip inte överföras, utan all kunskap är och förblir en 

individuell konstruktion”, argumenterar han vidare (s. 31). Roger Säljö (2003) hävdar att trots 

att Piaget faktiskt undvek att uttala sig om undervisning har han lämnat ett stort bidrag genom 

att lyfta fram barnets perspektiv och detta kom att få en allmän kulturell betydelse. Men 

samtidigt påpekar Säljö också att ”perspektivet [är] i mångt och mycket antipedagogiskt; lärare 

och andra vuxna skall hålla sig i bakgrunden och har egentligen inte mycket att bidra med” 

(ibid., s. 84).  

 

En annan mycket känd språkpsykolog som verkade på 1900-talet var Lev Vygotskij (1896-

1934).  Han argumenterade för att 

 
the most significant moment in the course of intellectual development, which gives birth to the purely 

human forms of practical and abstract intelligence, occurs when speech and practical activity, two 

previously completely independent lines of development, converge. (Vygotskij, 1978, s. 24) 
 

Jämfört med Piaget innebär de pedagogiska konsekvenserna istället att det krävs goda språkliga 

förebilder som det växande barnet kan imitera. ”Samtal, där de vuxna använder sig av ett 

välvårdat och varierat tal, leder förr eller senare till framgång” (Maltén, 2002, s. 103). Det 

sociokulturella perspektiv som Vygotskij sammankopplas med ser lärandet som en i första 

hand social process (Jönsson, 2013, s. 31). Detta perspektiv vänder sig emot synen på 

människans ”högre mentala förmågor” som genetiskt bestämda. Exempelvis förmågan till 

abstrakt tänkande hävdar anhängare av den kognitiva konstruktivismen kan ske när individen 

når en neurologisk mognad oavsett miljö medan den sociokulturella hållningen tvärtom menar 

att det beror på hur individen har utvecklats i samhället och mellan människor: utvecklingen är 

beroende av den kulturella kontext människan befinner sig i (ibid.). Vygotskij argumenterade 

att ju äldre barn blir desto mer utvecklas de genom att integreras socialt med avancerade 

symboler, så som värderingar, kultur och vetenskap (1978, s. 126). Hans grundantagande var 

att lärande är en funktion av interaktion med andra och den sociokulturella omgivningen, vilket 

han formulerade som mediering. Detta innebär att människor använder språkliga kategorier och 

fysiska redskap som förtolkar världen åt oss. Kärnan för den proximala utvecklingszonen är att 

när människor har en färdighet är de samtidigt i närheten av att kunna lära sig någonting nytt: 

”utvecklingszonen är för Vygotskij den zon där människor är känsliga för instruktioner och 

förklaringar”, förklarar Säljö (2014, s. 305). 

 
Asserting the processes that have not matured at the time, but are in the period of maturation is the 

second task of diagnostics of development. This task is accomplished by finding the zones of proximal 

development…. Studying what the child is capable of doing cooperatively, we ascertain tomorrow’s 

development. (Vygotskij, 1998, s. 201-202) 
 

Här kan barnets beroende av stöd betyda att det får hjälp med att begreppsliggöra världen av 

vad som blivit känt som ”den mer kompetente kamraten”. Enligt Zaretskii (2009), doktor i 

psykologi, kan den proximala utvecklingszonen ses utifrån två perspektiv: ”from the 

perspectives of diagnosis (how to assess the level of development) and the pedagogy (how to 

promote a higher level of development” (s. 73). Med andra ord får skolpersonalen – och andra 

vuxna - två mycket viktiga roller då de ska övervaka och främja både den kognitiva och 

mentala utvecklingen. Vygotskij menade också, enligt Zaretskii, att imitation ska förstås som 
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ett samarbete mellan barn och vuxen. Även om deltagarna i min egen studie är i övre tonåren 

finns det ändå flera faktorer som pekar på att vuxna måste fortsätta att vägleda den 

intellektuella utvecklingen. Att hjälpa till där det behövs, kort och gott. Goggin, Rankin, 

Geerlings och Taggart (2016) har undersökt hur pedagoger arbetar på Murdoch University för 

att hjälpa sina elever ta nödvändiga poäng för att studera vidare. Här rör det sig alltså om äldre 

elever men processen ter sig likadan: med hjälp av ledande frågor, demonstrationer, modeller, 

problemlösning och direkta instruktioner utvecklas elevens förmågor. 

”Imitation…accompanied by understanding and the capacity for replication in various contexts, 

[is] not simply copying” (Goggin et al., 2016, s. 704). Vygotskij menade även att minnet i tidig 

barndom är en av de centrala psykologiska funktioner som alla andra funktioner bygger på 

(1978, s. 50).  

 

Problemlösningssituationer innebär en potential för vidare lärande genom samarbete och detta 

är tankar som återfinns i läroplanen om att exempelvis betona aktivt samspel och det 

individuella behovet av hjälp för att ta ”nästa steg” i sitt kunskapshämtande (Skolverket, 2011). 

Vygotskij såg en dubbel funktion hos språket och hävdade att spontana begrepp uppstår 

omedvetet i vardagslivet medan akademiska begrepp lärs medvetet och systematiskt. Wesslén 

(2011) menar att de flesta elever saknar en klar förståelse för innebörden av uppgifter som de 

blir bedömda utifrån. Det vill säga att många elever använder reproducerade faktakunskaper 

istället för att exempelvis föra självständiga resonemang och reflektioner eftersom ”[d]e två 

kompetenserna språkliga funktioner och ämnesknutna begrepp är de centrala inslagen i ett 

resonemang” (s. 162). Elever överlag saknar insikt i just dessa språkliga funktioner som krävs 

och Wesslén hävdar att det är sannolikt för stor utmaning för de flesta elever att bidra med 

utvecklade responser trots att de befinner sig inom ett område de är på väg att kontrollera (den 

proximala utvecklingszonen). Det hon funnit i sin studie är dessutom att de ämnesanknutna 

samtalen har minskat under de tre terminer hon undersökt och istället har samtalen blivit mer 

organisationsanknutna, vilket har inneburit en ökning av individuella, skriftliga arbeten som 

Wesslén anser sannolikt kommer i kölvattnet av skrivningar i läroplanerna om 

individualisering (ibid., s. 160-161). Ett tydligt exempel på detta är exempelvis Skolverkets 

formulering att ”Skolans mål är att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö” (Skolverket, 2011, s. 12.). Wesslén hävdar att inriktningen om ansvar och 

elevinflytande kan medföra att eleven alltmer får ta hand om sin egen kunskapsutveckling och 

vidare att ”elevernas texter talar för att det distanserade skolspråket inte utvecklas naturligt, 

utan istället ställer krav på medvetna och systematiska undervisningsinsatser från läraren” 

(2011, s. 166). Oavsett tradition är språkkunskaper avgörande för elevens utveckling.  

 

Klassrummet, menar professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet Ingrid Carlgren 

(1999), går ur ett sociokulturellt perspektiv att se som ett språkspel. I klassrummet förekommer 

en formell diskurs som innehåller reglerande påståenden och direktiv: ”Det är ett kulturellt 

verktyg för att hjälpa eleverna att överta kunskap genom att den kollektiva diskursen 

internaliseras. Visserligen kan läraren svaren på de flesta frågor hon ställer, men poängen är att 

visa upp en dialog som kan internaliseras” (s. 105). Charles A. Perfetti (1999), doktor vid 

Michigans universitet, hävdar att elever som är mindre kunniga läsare har större behov av en 

kontext som i sin tur hjälper dem att identifiera ordens betydelse medan kunniga läsare däremot 

inte har lika stort behov av en kontext för att förstå ordens innebörd (s. 45). Connie Juel, 

emeritus professor vid Stanford, fann i en studie bland annat att det som hjälpte elever att läsa 

inte nödvändigtvis var att läraren, den vuxne, var bra på att läsa själv. När läraren och eleven 

tillsammans, och dessutom känslomässigt engagerat, arbetade med läsning blev resultatet bättre 

(1999, s. 208). Vad som kan uttolkas från detta torde vara två saker: pedagoger behöver arbeta 

med att förklara kontexter och hur eleverna själva lär sig – inlärningsprocessen – och den 
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vuxne behöver inte alltid vara expert själv för att kunna verka som den ”kompetente kamraten” 

så länge som hen verbalt och icke verbalt förstärker ungdomars framsteg.  

 

2.8 Hjärnan och kursplanen 

 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och 

omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta 

initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. (Skolverket, 2011, s. 7) 
 

Forskaren och författaren Matti Bergström skriver (2010) att nutidens västerländska 

kunskapsskola med dess fokus på att lära sig stora mängder av fakta måste byta riktning. Han 

hänvisar till forskning vid Helsingfors universitet som visar att barnhjärnan kräver att skolan 

undervisar kunskapsinlärning och kreativ förmåga för att utvecklas på bästa sätt. Vidare menar 

han att för mycket ordning i skolan hindrar kreativiteten – ingen mer kaderundervisning - och 

att läraren inte får avfärda barnhjärnans typiska sätt att agera, utan måste ha en förståelse om 

hjärnan som helhet. Sett till kursplanerna i samhällskunskap för gymnasieskolan (Skolverket, 

2011) är det centrala innehållet stort och kunskapskraven höga. Frågan som måste ställas, 

utifrån ett neurodidaktiskt perspektiv, är om det är möjligt – eller ens önskvärt – att detta ska 

plöjas igenom på kort tid. Det handlar inte om en omöjlighet om sett enbart på ”hjärnsidan” 

men frågan tycks hamna i den organisatoriska högen. ”Det är framför allt fråga om hur mycket 

tid man sätter av för elevens inlärning…. Slutsatsen blir att flertalet elever kan uppnå angivna 

mål, om de bara får tillräckligt med tid”, skriver Maltén (2002, s. 108). ”Inte heller fick 

eleverna någon vidare hjälp från lärarna vid kritiska punkter i arbetet. Lärarna hade helt enkelt 

inte tid med det. Det kan finnas en fara med detta arbetssätt eftersom elevernas förståelse 

riskerar att inte utvecklas då de lämnas åt sig själva”, hävdar Nilsson (2002, refererad i 

Reichenberg, 2005, s. 18).  

 

Begreppsdefinitioner, menar professorn i pedagogik Gunn Imsen (1997), är nödvändiga för att 

skilja på undervisningens vad och hur. ”Undervisningens ’vad’ hänvisar till innehållet eller 

lärostoffet, medan undervisningens ’hur’ omfattar undervisningsmetoder och arbetsformer”, 

förklarar de (s. 272). Vidare hävdar hon att ”ansvar för egen inlärning” är en formulering som 

slagit igenom i vida kretsar (ibid., s. 300). Men detta ansvar för egen inlärning ser jag också 

som problematiskt och komplext. Tidsbristen en ständig fråga, hur ska pedagogen hinna stötta 

upp alla elevers förmåga att faktiskt ta detta stora ansvar? Och tyvärr tror jag att många gånger 

blir resultat fatalt både för eleven och läraren. Skolarbetet är under förändring påpekar Ingrid 

Carlgren (1999). Hon anser att skolarbetet vanligen organiseras på så sätt att den vanligaste 

formen fortfarande är klassundervisning varvat med enskilt arbete. Däremot ser trenden snarare 

ut så att elever får arbeta med olika saker och i olika takt. ”Medan den traditionella skolans 

former bygger på att det finns facit, att man lär sig det rätta innebär det nya skolarbetet 

eventuellt att man utvecklar sin egen förståelse och sina egna ståndpunkter i en mer eller 

mindre reflekterande, självstyrd process” (s. 127). För Carlgren är skolan ett särskilt slags 

praktik som utformats som svar på särskilda betingelser och i relation till sina uppgifter (ibid., 

s. 102). Här ses exempelvis vad som brukar benämnas som skolämnesspråket. Eleven har sitt 

vardagliga språk som hen använder utanför skolan, det språket är eleven oftast mest bekväm 

med. Men i skolan uppstår behovet av två andra språk, nämligen just skolämnesspråket och det 

akademiska språket (se även Wesslén, 2002). Detta kan göra att många elever har svårt att 

inrätta sig i skolans verksamheter och att lyckas med att ta ansvar för sin egen inlärning.  
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Maltén (1997) hävdar att kunskapsutvecklingen går från det enkla till det mer sammansatta 

genom olika kunskapsnivåer. Han menar att eleverna ska ha grundläggande faktakunskap, 

förståelse för begrepp (ackommodation på lägre nivå), samt kunna generalisera dessa 

(ackommodation på högre nivå). Denna typ av resonemang kan ses i kunskapskraven: för högre 

betyg ska eleven i allt högre utsträckning kunna gå ifrån det enkla till det mer komplexa i 

frågan om bedömning. När det kommer till att göra bedömningar har läraren en komplicerad 

balansgång att genomföra. Skollag, läroplan och kursplan reglerar att bedömningar av elevens 

arbete ska ske men saken är att individer reagerar mycket olika på att bli bedömda. Uppfattar 

eleven det som positivt uppstår en lustkänsla, medan en negativ reaktion istället bromsar en 

pågående kognitiv utveckling (Olivestam & Ott, 2010, s. 89). I det betygssystem som finns 

idag tas inte elevens ansträngning med som en del av betygsbedömningen, det vill konkret säga 

att en elev som verkligen anstränger sig för att nå kunskapsmålen men inte gör detta får inte 

heller en bekräftelse på själva ansträngningen (Selghed, 2011, s. 114). Graderade betyg är, trots 

dagens formulering, fortfarande föremål för elevernas egna jämförelser med varandra, de kan 

nästan sägas driva ett parallellt system där normrelaterade principer fortfarande råder. Som 

nämnts ovan finns det många olika aspekter som påverkar hur en elev presterar i skolan, och 

risken finns därmed att eleven får ett betyg som kanske inte matchar elevens verkliga kunskap. 

2.9 Att arbeta neurodidaktiskt 

Onekligen är det så att det är ett långt steg mellan medicinska rön och hur undervisning ska 

bedrivas. Hjärnans – och individens – inlärning kräver både tid, uppmärksamhet och stöttning 

av vuxna, vilket här innebär skolpersonal och främst lärare. Det föreligger också en typ av 

konflikt mellan lärare och neurobiologer/neuropsykologer då de senare vill implementera en ny 

ordning för inlärning. Lärarna å sin sida ifrågasätter inte bruket av nya tekniker i sig utan de 

tycker sig stå inför en tämligen omöjlig förutsättning i klassrummet. Alva Appelgren (2015), 

doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, skriver om hur rätt sorts feedback 

kan lyfta elevers resultat och hon ställer sig frågan varför vissa elever ger upp medan andra 

fortsätter att kämpa. ”Förmågan att lyckas med en uppgift är dock möjlig att påverka redan 

innan vi griper oss an den, beroende på vilken inställning vi har”, skriver hon och förklarar 

vidare att hon tillsammans med kollegor undersökt tankar som elever har innan de sätter igång 

med en krävande uppgift som påverkar deras kognitiva uthållighet (ibid., stycke 5). 

”Inställningen påverkade alltså tydligt elevernas uthållighet: kände de att uppgifterna de skulle 

göra vara viktiga och trodde på sin förmåga att slutföra dem, så gjorde de också det i större 

utsträckning”, hävdar Appelgren (ibid., stycke 8).  

 

Eleven måste ha ett känslomässigt engagemang: inlärning sker bättre inom det område som 

framkallar starka känslor. Det elever värderar som värdelös kunskap lär de sig inte. ”Något vi 

upplevt som mycket påtagligt… är att både litteraturen och respondenterna återkommer till 

sambandet mellan koncentration, motivation och meningsfullhet”, skriver Ulrika Furedal och 

Christin Mäki (2013, s. 22). Och ju fler sinnen som används för att lära sig något, desto bättre 

minns människan. Dock är individuella förutsättningar att tillgodogöra sig innehållet i ett 

undervisningstillfälle är mycket varierande. ”Det innebär att samma stimulus utlöser olika 

reaktioner i de studerandes hjärnaktivitet” (Olivestam & Ott, 2010, s. 76). Ett sätt att hjälpa 

barn och ungdomar med svagt arbetsminne är att försöka avlasta detta genom tydliga 

instruktioner och en ostörd miljö. Molloy (1996, refererad i Reichenberg, 2005) menar att 

lärare ofta överskattar elevers förmåga att läsa och tolka information. ”Eleverna lär sig återigen 

inte vad det innebär att förstå hur man förstår något”, menar Molloy och vidare att, ”[m]ycken 

tid går åt till att låta eleverna göra mekaniska avskrifter av texter som av och till är obegripliga 

för dem” (ibid., s. 18). Ibland kan det istället vara så att i ett klassrum där det verkar som att 
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kaos råder är det snarare så att det kan tolkas som ett tecken på att ett kreativt och lärande 

tankeutbyte sker mellan eleverna.  

 

Professor i pedagogik John Hattie (2012) genomförde en stor undersökning kallad ”Visible 

Learning” som fått motta både ros och ris. Det Hattie menar att han funnit genom att studera 

andras metaundersökningar är att allt en lärare gör påverkar elevens utveckling men att frågan 

egentligen rör hur stor effekt lärarens pedagogiska val har. ”It is some teachers doing some 

things with a certain attitude or belief system that truly makes the difference” (Hattie, 2012, s. 

23). Oavsett effektens storlek finns ur ett neurodidaktiskt perspektiv en process som äger rum 

på det så kallade epigenetiska planet och där finns läraren med som en av dem som påverkar 

eleven (Olivestam & Ott, 2010, s. 86). Det går att peka på fem generella principer för 

undervisning: motivation, aktivitet, konkretisering, individualisering och samarbete (Imsen, 

1997). Det positiva är att hjärnan gillar att lära sig ifrån andra människor och detta öppnar upp 

många möjligheter. 

3. Genomförande 
Jag har inom ramen för utvecklingsarbetet valt att arbeta med två olika klasser, dessa går båda i 

årskurs två på Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun inom yrkesförberedande program (fordon- 

och transportprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet). Båda klasserna läser kursen 

samhällskunskap 1a1, femtio poäng. I det centrala innehåller betonar Skolverket (2011) att 

eleven bland annat ska förstå begreppen system (i första hand avses politiska system med fokus 

på hur makten fördelas) och demokratimodeller (begreppet demokrati ska problematiseras 

utifrån olika perspektiv). Min lektionsserie fokuserade på just detta: det svenska styrelseskicket 

och begreppet demokrati. Serien var uppdelad på totalt tjugo lektioner (fyrtiofem minuter långa 

pass), med en veckas uppehåll för höstlov. Inledningsvis fick eleverna information muntligt av 

mig gällande forskningsetiska överväganden enligt informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet (se Bilaga 1). Jag använde enklare 

formuleringar för att eleverna skulle ha lättare att förstå, men innehållet var naturligtvis 

detsamma. På grund av elevernas ålder (samtliga över sjutton) och undersökningens generella 

fokus ansåg jag att en medgivandeblankett inte behövde delas ut till vårdnadshavare. De elever 

som valde att delta i min undersökning fick fylla i en enkät bestående av sjutton frågor med 

olika svarsalternativ (se Bilaga 2). Enkäten fokuserade på frågor som gäller elevernas egen syn 

på inlärning och på ämnet samhällskunskap och resultatet från den kom att markera 

undersökningens ursprungliga mätpunkt.  

 

Lektionsserien berörde exempelvis det samhällsvetenskapliga språket: där fick eleverna 

inledningsvis vara med om en övning som jag kort och gott kallar ”stolen”. En frivillig elev 

(samtliga var män) fick sätta sig på en stol och jag frågade klassen om han verkligen satt på en 

stol och hur vet vi det? Efter att eleverna kommit med förslag bad jag den frivillige eleven att 

sätta sig på bänken, jag frågade klassen om han fortfarande satt på en stol. Och här började 

åsikterna gå isär kring tolkningen. Slutligen fick eleven ställa sig upp på bänken och jag 

frågade vad det är han stod på – förslagen har varit många och tämligen väl motiverade. Efter 

övningen förklarade jag att det är så här vi behöver tänka om samhällsvetenskapliga begrepp, 

att vi alltid behöver definiera dem genom det vetenskapliga språket. Jag har upplevt detta vara 

en god övning som jag testat på fler klasser än de som ingå i undersökningen. Intentionen är att 

jag vill att eleverna ska ”vakna upp” då något annorlunda händer som ska stärka deras 

koncentration och motivation till att delta i samtalet. ”Hjärnan känner igen lärandesituationen 

och när överraskningen uteblir sker heller ingen påtaglig aktivering av nya neurala kopplingar i 

hjärnan” (Olivestam & Ott, 2010, s. 85). Vid ett annat tillfälle började jag att ”möblera om” i 

klassrummet utan att berätta för eleverna varför och även då kunde jag märka hur övningen fick 
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en positiv förstärkning av det oväntade elementet. Vidare fick klasserna i uppgift att dels göra 

ett grupparbete och ett arbete två och två. Dessa arbeten berörde den demokratiska 

kompetensen som eftersträvas i läroplanen (Skolverket, 2011).  

 

Mycket av min undervisning bedrev jag med hjälp av bilder och artefakter (exempelvis 

lagboken när vi talade om grundlagar), jag tror att dessa uppskattas av eleverna och hjälper 

deras arbetsminnen att utvecklas till mer varaktiga långtidsminnen. Forskning har visat att 

hjärnan gärna använder sig av bilder och rumsliga dimensioner för att lagra abstrakt 

information (Danielsson 2011). Vid några tillfällen valde jag att ändra något i planering för att 

kunna få in ännu fler bilder och rörlig media (GIF:ar) vilket verkade välkommet. Jag har också 

försökt att ge eleverna möjlighet till att koppla begreppen till något som berör dem genom att 

diskutera aktuella nyheter och liknande för att få dem att utveckla förmågan att resonera och 

reflektera. Jag delade upp de allra flesta lektioner så att jag först hade en muntlig genomgång, 

klassisk katederundervisning, för att sedan under andra halvan av lektionen låta eleverna arbeta 

med något. Detta för att underlätta både för deras minne, motivation och uppmärksamhet. Jag 

vet sedan tidigare erfarenheter att många elever har svårt att sitta still och lyssna längre stunder 

och läraren behöver aktivera dem även på något annat sätt. Därför har jag också använt mig av 

övningar där eleverna får möjligheten att röra lite på sig och flytta runt i klassrummet. Jag har 

också försökt att få eleverna mer villiga att delta i diskussioner genom att fråga vad specifikt 

just de tycker, detta för att försöka lyfta bort prestationsångesten många elever känner för att de 

måste hitta exakt det svar läraren efterfrågar (och detta är mycket mer utmanande än vad det 

låter!). Halvvägs in i lektionsserien lånade jag en 3D-avbildning av hjärnan (sådana de flesta 

har sett under biologi i grundskolan) av vård- och omsorgsprogrammet som jag visade för båda 

klasserna. Jag plockade isär hjärnans delar och förklarade vad det är jag försöker att visa i min 

uppsats, detta för att jag ville att de skulle få större förståelse för innehållet och kunna ta 

ställning till huruvida de vidare vill delta. En bonus blev naturligtvis att eleverna var 

uppmärksamma på demonstrationen.   

 

När lektionsserien och examinationen avslutats (båda klasserna genomgick ett muntligt prov då 

det tycks vara då de generellt presterar bäst) fick eleverna än en gång fylla i samma enkät. 

Detta för att återigen få en mätpunkt och se om elevernas uppfattning förändrats något. Här vill 

jag påpeka att jag inte ser till individuella svar utan ifrån klasserna som helhet. Sista fasen i 

utvecklingsarbetet som involverar eleverna genomförde jag med korta intervjuer i grupp med 

dem. Här berördes samma tematiska kategorier som återfinns i enkäten men i form av öppna 

frågor. Detta steg var mycket viktigt för undersökningen då jag inte bara vill veta vad eleverna 

tycker, utan också varför. Jag utgick ifrån att svaren från enkäten tillsammans med intervjuerna 

bättre svarar på frågeställningen: Vilket upplever elever i årskurs två vara det bästa sättet att 

lära sig samhällsvetenskapliga begrepp på? Enkäten var början på den röda tråden. Men 

intervjuer innebär också att vilket förhållningssätt som passar sig bäst i relation till 

gruppdynamik bör diskuteras. Thelen (1949, refererad i Maltén 1997) hävdar att medlemmarna 

i en grupp bör uppvisa två kvaliteter: prestationsduglighet och social duglighet (s. 175). Thelen 

menar vidare att det för grupper finns en ”minsta storlekens princip” som innebär att gruppen 

både presterar och är social på ett optimalt sätt (ibid.). Fördelen med mindre grupper på cirka 

två till tre personer, vilket anses idealt ur socioemotionell synpunkt, är att eleverna kan känna 

sig frimodigare och dela med sig mer. Men det innebär också att erfarenheterna blir färre. Men 

i en större grupp där fler erfarenheter finns att diskutera och jämföra börjar också samspelet 

mellan gruppmedlemmarna att tunnas ut, åtta till tio personer anses idealiskt ur 

prestationssynpunkt. ”De flesta forskare anser – även om budet kan variera något – att en 

gruppstorlek på 6 till 7 personer är den mest gynnsamma, eftersom den ger optimalt med 
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svängrum både för medlemmarnas prestationsduglighet och deras sociala duglighet”, skriver 

Maltén (1997, s. 175).  

 

Ursprungligen hade jag valt att hålla mig till mindre grupper än vad Maltén menar är att 

rekommendera och detta med hänsyn till dels klassernas egen dynamik och dels deras storlek. 

Men som det ofta kan vara, har jag fått upptäcka, kan eleverna överraska. I den grupp där jag 

trott att jag skulle få många frivilliga att intervjua blev det endast en elev som ville medverka. 

Tvärtom trodde jag i den andra klassen att ingen skulle vara intresserad, men då visade det sig 

att hela klassen ville bli intervjuade. Dessutom insisterade de senare på att bli intervjuade 

tillsammans och inte i mindre grupper, vilket jag tänkt mig vara mer idealt. Men eftersom det 

var en tydlig önskan från alla och att just denna klass den dagen var endast åtta stycken elever 

tog jag beslutet att det var värt att åtminstone göra ett försök. Och resultatet blev över 

förväntan. Varför de båda klasserna agerade tvärtemot vad jag förväntat mig kan jag 

naturligtvis inte fastslå men förslagsvis kan jag tro att den ena klassen var mer stressad den 

dagen med uppgifter som skulle lämnas in, medan den andra gruppen hade haft en avkopplad 

och rolig lektion där alla deltagit med gott humör. Även inför intervjuerna blev eleverna 

återigen påminda muntligt om de forskningsetiska övervägandena, på deras nivå, att de inte 

behöver delta och att det inte får någon som helst påverkan på betygen (det senare eftersom det 

är mycket lätt för dem att tro att de även under intervjusituationen behöver leverera ”rätt” svar). 

Intervjuerna bandades och transkriberades i sin helhet. 

4. Metod 
Jag har valt en forskningsdesign som bygger på en fåfallsstudie och är teoriprövande som 

ämnar till att förklara varför ungdomar och neurodidaktik är en lyckad kombination formulerat 

så som under syfte och frågeställningar. Teoriprövningen i fråga ska visa att resultatet går att 

generalisera till andra fall som inte ingår i undersökningen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2004, s. 98). Gränsdragningen här är dock inte självklar mellan en teoriprövande 

och teoriutvecklande undersökning vilket framgår i arbetet, men detta är en distinktion av 

mindre väsentlig art för själva utförandet. Fallstudien används som forskarstrategi och inte 

metod då studien innefattar både kvalitativa och kvantitativa ansatser. ”Fallstudier kan med 

fördel genomföras genom att man kombinerar olika ansatser för att samla in mycket och 

detaljerade data” (Johannessen & Tufte, 2003, s. 56). Studiens förutsättningar har legat inom 

ramen för verksamhetsförlagd utbildning och detta har lett till ett slags hybrid av ett 

slumpmässigt och ett strategiskt urval där analysenheterna varit starkt homogena: populationen 

består av ungdomar (huvudsakligen manliga) som läser en praktisk utbildning på 

gymnasieskolan, eleverna är födda 2000 med undantag från två elever som är födda 1998 och 

1999, vidare kommer majoritet från mindre orter i Värmland och framförallt från Säffle 

kommun där skolan är lokaliserad. De två analysenheterna som jag valt att kalla för Klass A 

och Klass B skiljer sig däremot i storlek, i den förstnämnda klassen går elva elever och i den 

senare går arton stycken. De skiljer sig också åt vid könsfördelning, i varje klass går endast en 

kvinna. Majoriteten av eleverna har svenska som modersmål. Det slumpmässiga valet ligger i 

att jag i egentlig mening inte valt vilka respondenterna (eleverna och deras tankar är 

studieobjekten och de ges i huvudsak samma frågor) ska vara utan de har, så att säga, fallit i 

mitt knä. Slumpmässigt urval har också sina fördelar: det minimerar risken att enbart välja fall 

som passar hypoteserna, studien blir mindre beroende av idiosynkratiska egenskaper hos 

analysenheterna och ökar chanserna för representativa variationer samt möjligheten till att 

uttala mig mer exakt om teorins slagskraft (Esaiasson et al., 2004, s. 110). Eftersom detta 

speglar en naturlig variation som finns i verkligheten rör det sig ändock om en mest-lika-design 

(ibid., s. 112).  
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Totalt fyrtioåtta enkäter har kodats och bearbetats. De första insamlades den tjugofemte 

september 2017, respektive den tjugoåttonde september 2017. De sista enkäterna samlades in 

den tjugusjunde november, respektive den sjunde december. Istället för frågor är enkäten 

formulerad som ett påstående där respondenten (eleven) ska ta ställning genom att instämma i 

eller ta avstånd ifrån påståendet och för att göra det lättare för eleven att genomföra den valde 

jag att skriva ut samtliga skalstegen i svarsalternativen i verbal form (Ejlertsson, 2005, s. 57). 

Detta är antagligen den mest kända formen av attitydskalor, Likert-skalan, och den berör 

påståenden inom samma ämnesområde (ibid., s. 91). Det kan beskrivas som att detta är ett 

specialfall då det ”ofta resulterar i ett näst intill hundraprocentig svarsfrekvens… där 

svarspersonerna av andra skäl än undersökningen är samlade på en och samma plats…” 

(Esaiasson et al., 2004, s. 261). Enkäterna gavs ett löpnummer och bearbetades sedan efter 

variablerna. Att statistik användes förändrar dock inte att detta är en kvalitativ undersökning. 

Från enkäten formulerades sex olika teman inom ramen för frågor om att förstå 

samhällsvetenskapliga begrepp och hur eleverna ser på inlärning och hjälpmedel. På dessa 

byggde jag vidare på till en intervjuguide (se Bilaga 3) för delvis strukturerade intervjuer 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 98). Den kvalitativa intervjun hade till avsikt att få fram 

beskrivningar om informanternas (elevernas) vardag för att kunna tolka betydelsen av de 

fenomen som beskrivs. Totalt blev nio elever intervjuade. 

4.1 Överväganden och ställningstaganden 

Ett första övervägande jag gjorde när studien planerades var om jag gällande urvalet skulle 

använda mig av mest-lika-design eller mest-olika-design: att sträva efter så lika elever som 

möjligt eller så olika som möjligt att delta i studien. Slumpen kom att bli avgörande, jag fick 

undervisa just två klasser som läste samma kurs och då blev de det bästa valet. Ytterligare var 

om jag skulle undervisa dessa klasser på två olika vis för att se om skillnader uppstått. Tyvärr 

ansåg jag att tiden, tio veckor, var för kort för att bedriva undervisning på ett sådant sätt att det 

skulle bli tydligt utfall för studien. Styrkan med att jag undervisat Klass A och Klass B 

parallellt är att materialet till min undersökning dels blev större och därmed mer gediget som 

generaliserbart resultat, och att eleverna från båda klasserna fick samma typ av material och 

handledning under undersökningens gång. Ett ställningstagande jag fick lov att göra strax efter 

det att utvecklingsarbetet påbörjats var att istället för att använda enkäten tre gånger fick 

minska antalet till två. För det första frågade jag mig själv om tre stycken skulle generera ett 

tydligare resultat med tanke på den korta tiden given, för det andra om det egentligen skulle 

producera någon ytterligare kunskap. Svaret på dessa frågor var nej. Ett annat övervägande 

som jag sköt något på framtiden var vilka elever jag skulle sätta i samma grupper vid 

intervjuerna för att få bäst resultat. Jag hamnade även i ett svårt övervägande kring hur många 

elever som skulle intervjuas. 

 
Erfarenhet har visat att det med ett genomtänkt urval kan räcka att intervjua runt tio personer för att göra 

intressanta analyser…. Det finns en gräns där ytterligare intervjuer eller observationer inte tillför någon 

information av väsentlig betydelse. Man har uppnått det som kallas teoretisk mättnad. (Esaiasson et al., 

2004, s. 286-288) 
 

Här stod det tämligen snart klart att det även fanns en fråga om hur gruppdynamik skulle 

hanteras (se även under Genomförande). Ställningstagandet att låta klass A få vara tillsammans 

enligt önskemål ligger i linje med detta, även om det i exempelvis fasen med transkribering var 

komplicerat att placera, och urskilja, elevernas röster. Ett annat problem med intervjun i den 

här klassen som också kräver ett visst begrundande är att eleverna gärna använder 

ansiktsuttryck, som nickande eller skakande på huvudet, och att tre av dessa elever dessutom 

inte har svenska som modersmål vilket gör att de pratar lite mindre trots att de på detta sätt 

deltagit i hela intervjun. Att detta också är en grupp som gärna talar i mun på varandra gör 
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också att ett annat ställningstagande möjligen hade varit att föredra. Men i huvudsak flöt det 

hela på och svaren kunde dokumenteras. Ytterligare en fråga är huruvida lärare skulle erbjudas 

att delta i undersökningen, det vill säga att utöka frågeställningen, men jag har funnit att detta 

är en fråga för vidare forskning då tiden för utvecklingsarbetet är så pass kort. Likaså skulle det 

vara av värde att jämföra elevers upplevelser av hur de ska nå framgång i skolarbetet jämfört 

med vad de faktiska omdömena blir. Könsskillnader i klasserna är ytterst märkbara (en kvinna i 

vardera) och jag ser det inte som en fullt optimal situation men när det kommer till kritan ser 

verkligheten oftast ut just så här på dessa program. 

 

5. Resultat 
 

I enkäterna framkommer att majoriteten av elever upplever att de känner till både ämnesplan 

och kunskapskrav, samt att de oftast förstår vad som krävs för att nå olika betyg. I intervjuerna 

framkommer i både klass A och B att de inte anser samhällskunskap vara svårare än andra 

ämnen. I klass B uttrycker en elev också att samhällsvetenskapliga begrepp är tämligen logiska 

att förstå sig på, särskilt om han tänker sig dem som namn (som exempelvis ”demokrati”) och 

att ämnet i sig kan vara lite svårt men att det är positivt då eleverna har nytta av det i livet. Det 

som är intressant är att i enkäterna framkommer en mer omfattande ambivalens inför frågan 

och ofta blir svaret istället att de anser samhällskunskap vara ett svårt ämne. Här finns dock 

flera möjliga förklaringar, varav en jag anser vara giltig är att eleverna utan min mening har 

jämfört hur samhällskunskap är mot exempelvis sina karaktärsämnen. Det innebär att 

påståendet ensamt är svårt att bekräfta eller avskriva: upplevs ämnet svårt eller inte? Frågor 

gällande hur genomgångar ska genomföras får även det liknande svar i intervjuerna med båda 

klasserna. De anser det vara viktigt att läraren visar något på tavlan, exempelvis en 

presentation, och att det ska innehålla inte enbart text utan även bilder. Artefakter och filmklipp 

tycks inte efterfrågas i samma utsträckning som bilder, även om de kan tycka det vara bra 

ibland. Elev 1 i klass B uttrycker sin förklaring till varför: 

 

Elev 1: Ja… men det beror lite på vad det är… men ändå är det oftast lättare för då vet en att 

det var någonting med den där saken och då är det lättare att komma ihåg det. 

 

Detta sätt att knyta an till bilder ligger mycket nära relationen mellan lärare och inlärnings-

teknik. Eleverna i klass A anser att de lär sig bäst genom att lyssna på lärarens genomgång men 

de har mycket specifika, och reflekterande, svar när det kommer till lärarens sätt att genomföra 

detta. På frågan hur en bra genomgång ska vara svarar några elever: 

 

Elev 8: Man ska ha inlevelse liksom i det…mmm […]alltså inlevelse i din presentation, kunna 

va… vad ska man säga…, det ska bli flytande å det ska liksom… 

Elev 3: Så det låter intressant! 

Elev 5: Jaa, även om det inte är det! 

Elev 2: Det ska bli intressant att lyssna med. 

Elev 4: Att det inte blir så här… ensidigt och bara […]alltså det ska ju inte bli bara ena sidan, 

det ska ju bli… jag tänker att det inte bara ska låta samma hela tiden. 

 

När det kommer till inlärning kan jag i denna studie fastslå att eleverna lägger stor vikt vid 

lärarens genomgångar, snarare än egna efterforskningar. Problematiskt är dock exempelvis att 

ingen av dessa elever, under de tio veckor jag ansvarade för deras lektioner, förde några egna 

anteckningar. Jag skulle kunna uttrycka det som att de helst vill ha kunskap serverad, det vill 

säga att de gärna söker sig till färdiga svar som läraren ska redogöra för. I enkäterna ställdes 
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frågor om läxor och studieteknik och här framkom med all tydlighet att eleverna inte anser att 

de lär sig någonting ifrån att ha läxor och att endast ett fåtal har någon typ av strukturerad 

studieteknik. Detta gäller även inför prov och eleverna i både klass A och B är överens om att 

kunskapen inte är bestående. I klass A fanns flera elever som bara läste igenom materialet 

dagen innan provet – om ens det – och att när proven väl var gjorda så ”kvittade” det. I klass B 

förklarar eleven: 

 

Elev 1: Ja, för då sitter man ju ändå och pratar om det, hela tiden och nån bild kanske kopplar 

till här och där. Men sånt där pluggande, det är nästan så det bara… det går in och sen är det 

bara borta. 

 

Vad som går att utläsa i studien är att eleverna ställer sig positiva till bilder, artefakter och 

instuderingshäften, men att det – tyvärr – inte tycks räcka till för att påverka djupinlärning. 

Åtminstone inte i samhällskunskap. För i de egna, praktiska kurserna har eleverna i 

intervjuerna en något annorlunda syn. I klass A menar flera elever att de nöjer sig med godkänt 

betyg i de teoretiska ämnena men att de siktar på högre betyg i sina karaktärsämnen. I klass B 

säger eleven att de flesta vill ha högre än knappt godkänt, men lika som i klass A, att deras 

programval innebär att de inte ska läsa vidare efter gymnasiet och därför läggs mer energi på 

ämnen som har direkt med deras tänkta yrke att göra.  

 

Eleverna uppger i intervjuerna något blandade svar om huruvida de sover bra eller inte men 

generellt menar de att de oftast sover bra, att de tycker att det är bra med idrott i skolan och 

några sportar även på fritiden – faktorer som hjärnforskning visat viktigt för hjärnans kapacitet 

för inlärning. Något eleverna i intervjuerna också får berätta om rör sig om stress, både om de 

känner sig stressade på skoltid eller på fritiden. Eleverna i klass A tycker i stort att det är 

”stressigt hela tiden” vilket även framkommer i klass B. Här menar dock eleven att det 

”egentligen” inte är så stressigt sett till antal ämnen men att många elever känner sig stressade 

ändå.  

 

Trots att enkäterna visar att elever ställer sig positiva till grupparbeten framgår också att 

eleverna oftare ställer sig tvekande eller emot påståendet att de lär sig bättre i grupp. I 

intervjuerna menar eleverna att större grupper är negativt. På frågan om det är bäst att arbeta 

ensam eller i grupp svarar klass A det senare men poängterar att grupperna inte ska vara större 

än två och två eftersom det lätt blir ”rörigt”. Även i klass B anses små grupper vara mest 

effektiva med tillägget: 

 

Elev 1: Ja, för har en större grupper så finns det alltid liksom en eller två som är rätt så 

duktiga och så finns det alltid några som, ja inte riktigt kan och då vill dom inte va med för de 

kanske känner sig dåliga då i större grupper… Men… Det är väl egentligen, det finns ju också 

bra… för då kan dom vara med och lära sig också av dom andra, men det är oftast att det inte 

riktigt blir så. 

 

Sammantaget tycks eleverna uppleva att de lär sig saker genom exempelvis tydliga 

genomgångar och att ha visst inflytande över utformningen av undervisningen 

6. Diskussion 
Klass A och klass B låg under utvecklingsarbetets gång i stort sett i takt med varandra och jag 

tycker att det stärkte utvecklingsarbetets resultat. Men det bör tas i beaktande att motivationen 

hos dessa båda klasser istället kunde skilja sig desto mer. Likaså syntes tydligt att vad den ena 

klassen reagerade på gjorde inte den andra och vice versa, vilket gör att lärare behöver fråga sig 
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– som de allra flesta gör – vad var det som fungerade och varför fungerade det inte? 

Exempelvis så reagerade inte eleverna lika på genomgångarna och trots att samma presentation 

med samma bilder användes märktes det vid examination och intervjutillfällen att de hade tagit 

åt sig det olika mycket, det vill säga att kopplingen blev varierande. Mina forskningsfrågor 

känns motiverade och undersökningen har haft mycket tidigare forskning att luta sig emot.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens metodik med enkäter och intervjuer har, som tidigare anförts, haft sina styrkor då 

enkäterna har hjälpt av skapa de tematiska intervjufrågorna. Däremot tycker jag att det skulle 

ha behövts fler, och kanske längre, intervjutillfällen för att bättre kunna besvara mina frågor: en 

svaghet är att studien bränt mer krut på enkäter än intervjuer. Med mer tid tror jag att min 

metod skulle ha grundats mer i intervjuerna för att uppfylla den kvalitativa ansatsen. Däremot 

håller jag stora reservationer inför att lärarstudenter ska – att det ens är möjligt – genomföra 

något som kan betraktas som ett utvecklingsarbete inom ramen för tio veckor. Att 

implementera ett nytt arbetssätt, i synnerhet med ungdomar, och att dessutom kunna utvärdera 

dess effekt på denna korta tid är att öppna upp för alltför godtyckliga omdömen och rentav 

slumpens utfall. För det uppstod inte någon signifikant förändring mellan de olika 

mätpunkterna. Men det är en god tid för att undersöka möjligheter och det tycker jag har 

framkommit i mitt arbete med ungdomarna. 

 

Begreppsvaliditet (överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator) 

och resultatsvaliditet slås ibland samman under det som kallas för intern validitet. Extern 

validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till den population av 

analysenheter som ursprungligen var avsikten (Esaiasson et al., 2004, s.61-62). Den här studien 

har utgått ifrån tämligen vida teoretiska definitioner (se Syfte och frågeställning) vilka 

operationaliserats i den tematiska intervjuguiden. Överensstämmelsen anser jag tyder på god 

intern validitet: de fem teoretiska definitioner jag använt mig av har varit rimliga empiriska 

indikationer på fenomenen jag ämnat undersöka. Extern validitet anser jag vara god genom 

studiens transparens och även kommunikativa validitet: forskningsprocessen har visat på 

beskrivning av bakgrund, egna erfarenheter och förförståelse. Även datainsamlingen och valet 

av deltagare har beskrivits i detalj. Exempelvis teoritriangulering, att bearbeta materialet ifrån 

olika perspektiv, är en möjlig metod för att undersöka studiens validitet. Jag tror att under 

liknande omständigheter kan resultaten, baserat på detta, generaliseras till hög grad. 

 

Om validitet handlar om att mäta det som är relevant för forskningsfrågan så handlar reliabilitet 

istället om frågan: mäts detta på rätt sätt? Att genomföra enkäterna i två omgångar stärker 

reliabiliteten exempelvis genom metoden test-retest, med andra ord har flera mätningar visat på 

överensstämmelse mellan dessa och sannolikheten ökar för god reliabilitet. Även att genomföra 

intervjuer i två olika klasser kan anses falla under denna kategori. Detta är också en metod som 

jag tror med fördel kan användas i andra studier för att undersöka om detta verkligen är fallet 

(inter-rater reliability). Ett problem jag tror många som studerar ungdomar i skolmiljö har är att 

våga ställa frågan: hur seriöst tar ungdomarna själva studien? Är alla svar giltiga? I mitt fall har 

jag haft fördelen att kunna jämföra om jag exempelvis fått ett svar jag sett som tveksamt i en 

klass, men sedan fått samma svar i den andra klassen ökar sannolikheten för att jag fått ett 

seriöst svar men uttryckt på olika vis. Ett annat problem som jag berört kort ovan är att 

eleverna är mycket påverkade av andra aktiviteter som händer samtidigt. Inte bara intervjuerna, 

då när färre elever deltog i klass B än jag förväntat mig, blev lidande den lektionen utan även i 

enkäterna hade många fler elever än tidigare hoppat över att svara på frågor. Detta skulle 

möjligen ha kunna ha undvikits genom att ha fördelat intervjutillfällena mer jämnt över 
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studiens tid. Detta leder också i sin tur till att sett till svarsfördelningen av enkäterna att en 

fråga som fått ett utfall som skiljer sig markant från samma fråga fast vid ett annat tillfälle 

betyder inte nödvändigtvis att något har förändrats utan att något annat hände just då. I och 

med att jag inte jämfört individuella svar påverkas naturligtvis också enkäternas utfall av hur 

många elever som var närvarande vid just de aktuella tillfällena. Ett annat sätt att ta sig an mina 

frågeställningar kunde ha varit just detta, att följa svaren hos individuella elever.  De kvalitativa 

intervjuerna får dock god reliabilitet genom tydlighet kring hur studien har gått tillväga. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

 

Olivestam och Ott (2010), Ott (2010) och Maltén (1997, 2002) är några av forskarna vars 

teorier om neurodidaktik visat på att skolans läroplaner inte alltid är i samklang med elevernas 

biologiska förutsättningar jag anser har stärkts i denna studie. Exempelvis minnesfunktioner 

tycks vara ett mycket sårbart inslag i pedagogiken, det vill säga att det är svårt att inom skolans 

ramar skapa de resultat som framhålls av Skolverket (2011). Här handlar det mycket om 

förmågan att reflektera, internalisera och att skapa djupkunskap som eleven ska kunna. Maltén 

(2002) menar att om eleven deltar aktivt i undervisning får denne mer av insikt och förståelse, 

med andra ord mer djupkunskap som kan kallas för kvalitativ kunskap. Under min studie 

använde jag mig inte av kursens lärobok, och för en del elever var detta svårt då det ställer 

högre krav på att just delta aktivt medan, som jag anser, detta fungerade mycket bra för många 

elever att träna på självständiga reflektioner. Jag tror likt Maltén att det går att förändra så 

kallade kunskapsstrukturer, det vill säga att det går att träna upp denna självständighet. Inte 

enbart didaktik talar mycket för detta utan även neurovetenskapen kan förklara hur hjärnan 

förändras lite åt gången (jämför Olivestam & Ott, 2010, s. 65). Min studie var självklart för 

kort för att kunna utvärdera detta, men mina resultat tyder dock på att med vana kommer också 

en ökad självsäkerhet, vilket i sin tur kan engagera till djupvetenskap. Däremot går det att 

konstatera med all tydlighet att om eleven inte är intresserad av ämnet eller uppgiften blir inte 

mycket gjort. Detta anknyter till så kallad synaptisk plasticitet, vilket gör att pedagoger behöver 

hitta ett sätt att anknyta till föreställningar eller förförståelsen som eleven har. Frågor jag kunde 

ställa var ”hur kom ni hit idag?”, vilket för de flesta är med lokal busstrafik, och följdfrågan 

”vem har ansvar för det?” och förstärka detta med bilder för att diskutera vem som sköter vad 

av kommun och landsting. Senare på examinationen mindes de allra flesta elever vem som 

ansvarade för deras transport – antagligen på grund av att det berörde dem direkt i verkligheten 

och att det hade förstärkts av ytterligare ett sinne. Hattie (2012) menar att:  

 
Expert teachers and experienced teachers do not differ in the amount of knowledge about curriculum 

matters or knowledge about teaching strategies – but expert teachers possess knowledge that is more 

integrated, in that they combine the introduction of new subject knowledge with student’s prior 

knowledge….Students who are taught by expert teachers exhibit an understanding of the concepts targeted 

in the instruction that is more integrated, more coherent, and at a higher level of abstraction…. (Hattie, 

2012, s. 25, 30) 

 

Att även individuella förutsättningar hos eleverna föreligger är tydligt och precis som 

Olivestam och Ott (2010, s. 76) hävdar tillgodogör sig eleverna undervisningen mycket olika. 

Som jag nämnde ovan kunde samma genomgång tas emot olika beroende på om det var klass A 

eller klass B, därmed tyder det på att just samma stimulus kan ge olika reaktioner i 

hjärnaktiviteten.  
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Skolverket (2011) lägger också stort ansvar på den enskilde eleven i sina skrivelser medan en 

gymnasieelev, rent biologiskt sett, endast har påbörjat utvecklingen av abstrakt tänkande. 

Däremot har tonåringen kapacitet att ta ansvar, planera och se framåt, men det tycks både i min 

studie och i min undervisning framkomma en stor diskrepans mellan vad eleven är utvecklad 

och kapabel till att göra och vad den faktiskt gör. Här rör det sig inte om fysiska och biologiska 

processer, utan mer om bristande motivation och arbetsvilja. Wesslén menar, gällande sin egen 

studie, att det ”inte gått att särskilja bristande kunskaper från bristande motivation hos eleven” 

(2011, s. 165). Appelgren (2015) hävdar att inställning tydligt påverkar elevernas uthållighet, 

och detta tror jag att varenda lärare är – eller blir – medveten om. Likt Furedal och Mäki (2013) 

upplevde jag i min studie även att det finns ett samband mellan koncentration, motivation och 

meningsfullhet. Det jag tycker mig ha funnit är också att när uppgiften uppfattas för abstrakt får 

elever ofta en negativ inställning till sin förmåga att kunna genomföra uppgiften. Hattie (2012) 

använder uttrycket ”self-efficacy” (ungefär självförmåga) vilket innebär att elevens 

självförtroende kan ligga i två olika kategorier, om eleven har stort eller litet självförtroende i 

relation med att lyckas i sina studier. ”Those with high self-efficacy are more likely to see hard 

tasks as challenges rather than try to avoid them… Those with low self-efficacy are more likely 

to avoid difficult tasks, which they view as personal threats” (Hattie, 2012, s. 41). Under dessa 

omständigheter kan neurovetenskapen förklara elevens val och handlingar med att minnet av 

tidigare upplevelser aktiveras och antagligen ökar stressen som leder till sämre arbets- och 

långtidsminne. Eleverna i de två grupper Hattie (2012, s. 41) identifierat har bland annat som 

skillnad vad de upplever som positiv och negativ stress (jämför Maltén, 2002). Jag anser att 

detta har bekräftats i min studie, men framför allt genom observationer i klassrummet och i 

samtal med elever. Särskilt inför provsituationer var det många elever som uttryckte mycket 

lågt självförtroende och var på förhand säkra på att de skulle misslyckas – för att de gjort så 

innan. 

 

Sett till kunskapskraven för Samhällskunskap 1a1 finner jag likt exempelvis Wesslén (2011) att 

abstrakt tänkande inte är omöjligt men krävande. Dels rör det sig om att eleven ska hantera 

språket för att kunna reflektera, analysera och applicera kritiskt tänkande inom diskursen: ”Att 

appropriera de strukturella mönstren i olika skolämnens diskurser, till exempel den 

samhällsvetenskapliga kan innebära stora utmaningar för eleven”, menar Wesslén (ibid., s. 

159). I min studie, och undervisning, har jag emellanåt haft svårigheter att utveckla bruket och 

förståelsen av detta, vardagsspråket snarare än skolspråket har istället fått en större roll hos 

många av eleverna. En elev uttryckte det som att begrepp är ”logiska när man tänker lite på 

det” och det handlar inte om att eleverna helt saknar förståelse för vad exempel ”demokrati” är, 

det som ofta saknas är att behandla det som abstraktioner och med passande språkligt bruk. 

Exempelvis tolkar många ”demokrati” som att individer får rösta, men inte som en teoretisk 

konstruktion. Maltén (1997) talar om elevers kunskapsutveckling i form av lägre och högre 

ackommodation gällande kunskapsutveckling, eleven måste först ha förståelse för begrepp för 

att sedan generalisera dessa, vilket också är en återkommande punkt i Lgy11, och i 

samhällskunskap kan jag tycka att detta är en mycket skör process. Precis som Ott påtalar 

(2010) finner jag att eleverna tycks ha ett stort behov av konkretisering både i tal och skrift och 

mycket talar för att en tonårings hjärna inte är fullt utvecklad för abstrakt tänkande. Wesslén 

argumenterar också att ”[l]ärarna är medvetna om ämnets tänkande, men har svårigheter att 

explicitgöra detta för eleverna” (2011, s. 163) och jag håller med om detta. Reichenberg (2005) 

skriver att om eleven ska kunna nå högre betyg förutsätts att eleven kan ”(a) använda språket 

som verktyg (b) lyssna med fullgod förståelse (c) läsa med fullgod förståelse (d) [och] besitter 

goda metakognitiva insikter” (s. 8). Utifrån dagens kunskapskrav i samhällskunskap ser även 

jag dessa fyra förutsättningar som väsentliga, om inte rentav vitala, men det är enbart en 

minoritet av eleverna som besitter dessa kunskaper när de kommer till gymnasieskolan. 
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Intressant i förhållande till neurodidaktik är just detta med metakognitiva funktioner som 

återfinns i prefrontala cortex, där bland annat arbetsminnet är lokaliserat, som gör det möjligt 

för människan att reflektera över sina egna tankeprocesser. I min undervisning har jag försökt 

att uppmuntra eleverna till att tala om hur de tänker när vi talat om olika begrepp, och jag 

uppfattar det som att det är vanligt med osäkerhet kring detta och enkäterna bestod av flera 

frågor som krävde att eleven använde metakognitiva angreppssätt. När eleverna ombads att 

uppskatta graden av sin egen kunskap och förståelse i jämförelse med andra jämnåriga elever 

var det många som svarade ”vet ej/obestämd” på denna typ av frågor. 

 

För att reflektera kring 1900-talets stora tänkare, Jean Piaget och Lev Vygotskij, hade de en 

didaktisk förståelse som ibland överlappar med neurodidaktiken. Piagets syn på att barn 

använder olika strategier för att förstå omvärlden och att vuxna ska låta dem utvecklas i sin 

egen takt är en intressant tanke. Av de olika utvecklingsstadier som Piaget hävdade att barn 

passerar sker den sista mellan tolvårsåldern och vuxen ålder, ”formal operational stage”, och 

här börjar barn kunna tänka i abstrakta eller hypotetiska termer (Hattie, 2012, s. 38). Precis som 

neurodidaktikern väljer att anpassa sin undervisning så gott som möjligt efter elevers 

neurologiska processer, vill teoretiker som följer i Piagets fotspår också att skolan ska anpassas 

utifrån barnets mognad. Men är mognad och biologiska processer verkligen jämförbara? I detta 

sammanhang svarar jag nej. Vygotskij däremot lade tyngdpunkten på att lärande i första hand 

handlar om en social process, något enkelt uttryckt att människan lär sig av dem de umgås med. 

Men trots att Vygotskij poängterar det sociala framför det biologiska, skulle jag snarare säga att 

han står närmare neurodidaktiken än vad Piaget gör. Framför allt har jag under 

utvecklingsarbetets gång sett flera demonstrationer på detta. Exempelvis söker sig elever till 

”den kompetente kamraten” (som kan vara både klasskamrat och lärare) på ett mycket tydligt 

sätt. De tycks förlita sig på varandra och ofta finns det en liten grupp med elever som tilldelats 

rollen som kamraten som de andra eleverna kan vända sig till för att fråga om vad 

instruktionerna betyder, med andra ord vad de ska göra. Vygotskij menade att det vi ser barnet 

göra tillsammans med någon visar på ”morgondagens utveckling” (Vygotskij, 1998, s. 201-

202). Det svåra är inte, enligt mig, att se den stegvisa utvecklingen utan frågan är att om den 

ska mätas, vad mäts då? Förvisso använder sig skolvärlden flitigt av olika uppgifter som skapar 

en bild av utvecklingen hos eleverna, men det jag funnit i min studie är att många elever helt 

enkelt föredrar att arbeta med repetitiv kunskap eller ren faktakunskap jämfört med uppgifter 

som kräver mer självständighet. ”Så länge vi inte har full kontroll över kunskaper och 

färdigheter och kan agera självständigt är vi, enligt Vygotskij, i behov av någon typ av stöd 

utifrån”, hävdar Reichenberg (2005, s. 20). Jag menar att detta sammanfaller med 

neurovetenskap. Det handlar om funktioner som enligt Olivestam och Ott (2010, s. 86) 

uppträder på det epigenetiska planet och där finns läraren med som en av dem som påverkar 

eleven. Men kan läraren alltid finnas där för varje elev som befinner sig i den Vygotskij-anska 

proximala utvecklingszonen? Och å andra sidan, är eleven inte alltid, så att säga, redo för nästa 

steg om så bara ett litet? Neurodidaktiskt tycker jag att det går att jämföra den proximala 

utvecklingszonen med hjärnans plasticitet: ju mer vi ägnar oss åt intellektuella aktiviteter desto 

mer förfinad blir cellstrukturen, med andra ord tar hjärnan ett kliv framåt i sin utveckling när vi 

lärt oss att bemästra något. 

 

Uppsatsens första frågeställning, vad upplever elever i årskurs två vara det bästa sättet att lära 

sig samhällsvetenskapliga begrepp på, verkar genom intervjuer visa på att eleverna inte gör 

någon egentlig distinktion mellan ”samhällskunskap” och ”samhällsvetenskapliga begrepp”, 

vilket komplicerar det hela något eftersom läro- och kunskapsplanen (Skolverket, 2011) kräver 

att eleven ska bemästra specifika begrepp. Eleverna tycks relatera mer till termer än begrepp: 

de har lättare att minnas exempelvis ”demokrati” än att exempelvis förklara hur de ska göra 
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demokrati till ett begrepp. Och som anförts ovan är begreppsförståelse något som tangerar 

gränsen av att vara för avancerat för den unga hjärnan att arbeta med. I korthet anser jag att 

Skolverkets akademiska formuleringar gör eleverna en björntjänst, och lärare kan snarare med 

gott samvete sänka nivån med denna typ av abstraktioner i praktiken.  

 

Hypotes ett, att elever reagerar positivt på bilder och artefakter och det påverkar effekten av 

djupinlärning, kan bekräftas till stor del med stöd av intervjumaterialet. Här bör dock särskilt 

betonas att det rör sig om en korrelation, ett samband, och inte en kausalitet: effektens storlek 

har i denna studie inte undersökts. Hypotes två, grupparbete verkar som en positivt stimuli att 

delta i undervisningen och förväntas förbättra överföringen av information från arbetsminnet 

till långtidsminnet där kunskapen förvaras, falsifieras fullständigt under såväl intervjuerna som 

enkäterna. Tvärtemot mitt eget antagande tycks eleverna inte uppskatta grupparbeten mest av 

de olika formerna och inte heller tycks det ske någon markant upplevd befästning av kunskap i 

långtidsminnet till följd av detta. Hypotes tre, det bör finnas ett samband mellan motivation, 

arbetsmetod och inlärning, anser jag resultatet visa på att en korrelation finns. Som jag 

beskrivit ovan befinner sig forskningen om hjärnan och pedagogiken i en mycket spännande 

fas, där naturligtvis avancerad teknik spelar roll. Dock framkommer ett glapp mellan det 

eleverna finner som positiva faktorer och det som definierats i den här uppsatsen som inlärning 

(att lära sig någonting specifikt inom skolans verksamhet och ha kvar denna kunskap över tid). 

Frågan är vad pedagoger ska göra för att nå långtidsminne och djupinlärning hos sina elever – 

och om detta ens är önskvärt? Med handen på hjärtat tror jag att många pedagoger skulle hålla 

med om att all undervisning de ägnar sig åt är inte relevant ur elevernas perspektiv vilket gör 

det svårt att få med eleverna på tåget från början så att säga. Ett neurodidaktiskt lärarperspektiv 

handlar om att kunna anpassa – och självfallet utveckla - sin undervisning efter hjärnans 

biologiska konstruktion. 

 

Så kan elevernas uppfattningar, enligt frågeställning två, förklaras ur ett neurodidaktiskt 

lärarperspektiv? I mångt och mycket är svaret ja. Att eleverna är positivt inställda till att läraren 

har genomgångar kommer sig delvis av att det naturligtvis är ett behagligt sätt att fördriva en 

lektion som sällan kräver någon större motprestation. Men när jag tittat närmare på det kan jag 

se hur elevernas svar definierar att de vill ha tydlighet, inlevelse och faktakompetens och här 

närmas snarare en neurodidaktisk praktik. Exempelvis arbetsminnet kräver tydliga och korta 

instruktioner till uppgifter och genomgångar, eleven kan helt enkelt inte behålla särskilt mycket 

information inom detta område. Inlevelse kan förklaras med att det skapar en bättre 

vakenhetsgrad, eleven är mer uppmärksam på om det händer något särskilt – och gärna oväntat. 

Att ämnet också ska kännas relevant, vilket tyvärr framkommer i den här studien inte alltid är 

fallet, handlar om att elever har en effektivare inlärningsprocess om de finner det intressant. 

Visuella inslag i genomgångar såsom bilder och konkreta föremål ses som positivt bland 

eleverna och det är neurologiskt inget mysterium. Snarare finns det många delar i hjärnan som 

reagerar på detta som positiva stimuli, och för pedagogen finns många möjligheter att utnyttja 

detta i undervisningen. Att stress förekommer är ett svårhanterligt och allvarligt problem inte 

bara för ungdomarnas hälsa utan även för deras förmåga till inlärning. Negativ stress, vilket är 

det som framkommer i studiens intervjuer, innebär ett försämrat arbets- och långtidsminne (se 

även diskussion ovan). Ofta, skulle jag påstå, blir läxor sällan den viktiga repetition som de är 

ämnade till. Om eleven ens gör uppgiften, ägnar de så lite tid åt den som möjligt och läraren 

når därmed inte fram till att elevens hjärna lär sig att komma ihåg informationen. Studieteknik, 

eller avsaknad av sådan, måste ges ett större fokus, här slarvas det helt enkelt. Att eleverna 

tycks föredra att arbeta två och två, eller i mindre grupper, kan naturligtvis förklaras med olika 

modeller av exempelvis gruppdynamik, sociokulturella aspekter, språkliga och så vidare. 

Neurodidaktikens bidrag har, återigen, att göra med en ökad tydlighet mellan parterna och att 
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när något spännande eller annorlunda händer (som exempelvis att arbeta med en annan 

klasskamrat än vad de är vana vid) skärps hjärnans elektriska och kemiska processer vilket kan 

förbättra uppmärksamhet och koncentration. Kan detta också innebära ett samband mellan 

motivation, arbetsmetod och inlärning? I den här studien har motivation inte undersökts lika 

utförligt vare sig teoretiskt eller metodiskt som arbetsmetod och biologiska processer men jag 

skulle hävda att här föreligger ett samband, som framför allt framkommer i 

undervisningssituationer. Exempelvis det limbiska systemet som är kopplat till hjärnans 

förmågor som motivation, uppmärksamhet, koncentration, känslomässiga reaktioner, kreativitet 

och så vidare är ännu inte färdigutvecklat hos elever i tonåren och denna komplicerade process 

kan snarast liknas vid ”dagens humör” hos eleven och klassen. Hjärnan och språket är ett stort 

område som jag gärna hade velat haft utrymme till att djupdyka i eftersom det utan tvekan är en 

av de största utmaningar som finns i skolvärlden idag. Min egen erfarenhet är att skrift- och 

talspråket är generellt underutvecklat, och i mitt ämne samhällskunskap är detta nästintill 

katastrofalt när läro- och kursplaner ska levas upp till: för att undervisa i ett ämnesspråk behövs 

ett starkt skolspråk att bygga på. 

 

Det positiva med neurodidaktik är bland annat konstaterandet att hjärnan uppskattar och 

utvecklas av bra undervisning. Det är en utmaning för alla pedagoger att ta till vara på 

möjligheterna som öppnar sig med dessa didaktiska och vetenskapliga perspektiv, men jag tror 

att eleverna kommer att leda vägen till förändringar inom utbildningssystemet. 
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Bilaga 1 Forskningsetiska principer 
 

Forskningsetiska principer utgivna av Vetenskapsrådet 2002 (se även Vetenskapsrådet ”God 

forskningssed”, 2017) statuerar att följande fyra krav bör uppfyllas: 

 

Informationskravet 

Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet  

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
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Bilaga 2 Elevenkät  
 

ENKÄT    Klass:                  Datum 

 

 

Du kommer nu att få svara på några frågor som handlar om ämnet samhällskunskap. 

 

Ringa in det svar som passar dig bäst. 

 

Jag är  Man Kvinna 

 

Jag är född år…………….. 

 

 

 

1. Jag förstår kunskapskraven och målen för undervisningen i samhällskunskap 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

2. Jag vet vad som krävs för att nå olika betyg 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

3. Vi elever får vara med och utforma undervisningen 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

4. Vi elever får vara med och bestämma hur uppgifter ska examineras 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

5.  Jag tycker att samhällskunskap är ett svårt ämne 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

6. Jag är intresserad av politik 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

7. Jag uttrycker ofta mina åsikter i klassrummet 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 
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8. Jag har lätt att förstå de flesta politiska frågor 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

9. Jag vet mer än de flesta i min ålder om samhällskunskap 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

10. Jag tycker det är lätt att förstå vad samhällsvetenskapliga begrepp betyder 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

11. Jag tycker att jag oftast får tillräckligt med tid för att göra färdigt uppgifter 

 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

12. Jag tycker att jag lär mig mer när jag får läxor 

 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

13. Jag har en speciell studieteknik 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

14. Jag har nytta av samhällskunskap i verkligheten  

 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

15. Jag tycker att jag lär mig bäst vid katederundervisningen (läraren har genomgångar) 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

16. Jag tycker att jag lär mig bäst vid grupparbeten 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 

 

 

17. Jag tycker att jag lär mig bäst vid individuella uppgifter 
 

Instämmer helt    Instämmer delvis    Vet ej/obestämd    Instämmer inte    Instämmer inte alls 
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Bilaga 3 Intervjuguide  
 

 

Tema 1 

- Samhällskunskap som ämne 

- Samhällsvetenskapliga begrepp 

- Samhällskunskap och verkligheten 

 

Tema 2 

- Utformning av undervisning 

 

Tema 3 

- Studieteknik 

- Läxor 

- Provsstress 

- Provprestation 

 

Tema 4 

- Sömn 

- Stress 

- Rörelse 

 

Tema 5 

- Genomgång 

- Presentation 

- Bilder/artefakter  

- Instuderingsfrågor 

- Provhäfte 

 

Tema 6 

- Lära genom läraren 

- Lära genom grupp 

- Lära individuellt 
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