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Kattegattgymnasiet ligger 
10 min från centrum 10 min 
från Västra stranden

Sept 2019

Okt 2016

Kattegattgymnasiet - Halmstad



Kattegattgymnasiet Halmstads största skola

En helt ny Hjärnsmart skola 

för 1500 elever och 160 personal

11 gymnasieprogram



Det startade med en synaps i hjärnan

”Vi ska ha ett Hjärngym på Kattegatt!”



Från ett rum till ett förhållningssätt

Samverkan forskare, lärare och elever 

under åtta år

Invigningen av Hjärngymmet, 2014



Från Hjärngym till Hjärnsmart

• Hjärnforskare, skolledare, 
lärare elever och elevhälsan 
arbetar tillsammans.

• Viktigt att tänka långsiktig.



Kattegattgymnasiet en Hjärnsmart skola



”Vi måsta skapa miljöer som är inspirerande”



”Sammanhållna gymnasieprogram där lärarna 
sitter nära varandra och nära eleverna”



”Lärarna ska kunna ha ögonkontakt med 

eleverna även när de arbetar utanför 

klassrummet”



Forskning visar att lokalernas utformning, 

ventilation och akustik är oerhört viktigt för 

hjärnan och lärandet





Mål och vision

Alla ska ha kunskap om hur vi kan påverka vår egen 

situation, lärande och framtid.

Genom att:

• Öka tilltron till den egna förmågan och 

medvetenhet kring hur god hjärnhälsa kan påverka 

individen för ett livslångt lärande. 

• Öka kunskaper om hur hjärnan fungerar för att 

kunna agera pilot i sitt egna liv. 











10 goda vanor

i undervisning 

och vardag





Hur får vi in dessa goda vanor och 

förhållningssätt i undervisning och 

elevernas vardag?



Filmhälsning från Hilda, Saga och Ebba 

om 10 goda vanor i skola och vardag



Några exempel
Språkintroduktionsprogrammet
• Utbildning av lärarna
• Lärarna introducerar 10 goda 

vanor för eleverna.
• Utgångspunkt – elevernas 

egna kunskaper och 
erfarenheter  

• 2-3 vanor per termin, i 
undervisning och vardag.

• Intresseväckande presentation 
av vanan för klassen med 
aktiviteter och poster. 

• DAGBOK ☺ / varje vecka > 
feedback av mentorn



HJÄRNSMART

I vår tid med ett ökat flöde av information, det mobila samhället och en upplevd allt stressigare 
vardag så behöver du en ökad medvenhet och kunskap om hur din hjärna fungerar och hur du 
håller dig hjärnfrisk genom livet. En stor utmaning för samhället och för individen är att anamma 
forskningsframstegen och anpassa livsstil och omgivning i praktiken. I det här projektet ska du nu 
få chansen att ta dina första kliv in i hjärnåldern.

ÖVERGRIPANDE PROJEKTMÅL
Under projektets gång kommer du att arbeta mot följande projektmål:
•Bekanta dig med konceptet hjärnsmart – vad kan det vara?
•Gruppdynamik – hur får vi en grupp att fungera?
•Strategier för inlärning och läsning – hur lär jag mig bäst?
•Hjärnsmart problemlösningsteknik - vad kännetecknar en god problemlösare?
•Kommunicera och presentera – hur får jag fram mitt budskap till min publik?

SLUTPRODUKT
•Presentation och poster– varje vana kopplad till min vardag. På vilket sätt påverkar detta 
studier, arbetsliv och vardag? Mottagare är klasskamraterna.
•Presentation ”Produkt/aktivitet” – skapa något som de andra grupperna kan använda sig av och 
pröva för att bli hjärnsmart utifrån den vana som din grupp undersöker och presenterar. 
Redovisning ca 15 min.
•Studieteknik och utvecklad problemlösningsförmåga



”Jag har lärt mig att äta och sova så bra. Jag har tagit 
den besluten. Jag äter frokus varje morgon. Det går så 
bra med mig”. 

Vana nr 1: MAT OCH NÄRING

HJÄRNDAGBOK på 

Språkintrodution



”Jag vill träna mig mycket för att när jag tränar bara en 
gång, då jag få ont för min kropp. Kom ihåg jag var 
svårt att promenera. Men jag försökte röra mig liten, 
för jag känner mig bättre.”

Vana nr 2: FYSISK TRÄNING



” Spännande att skriva dagbok igen. De 
är bäst för mig. Jag har tänkt på vad du 
har sade om mat och sömn. Jag tycker 
om det och jag har tänkt att måste 
ordna min tid mellan sömn och mat jag 
måste blev bättre”.

” När jag tänker positiv allt bli bra och det ger energi. 

Om jag tänker negative jag kan inte göra nånting”. 

” Jag har börjat lägger 30 minuter för att repetera om 

ord. Inte bara på boken det finns andra boken”. 

HJÄRNDAGBOK på 

Språkintroduktion



”…. Förra året var många negativa 

saker som hände med mig och bra 

saker som hände med mig. Jag har 

tagit ett beslut, att jag ska lämna min 

svaga sida. När jag blir orolig eller 

rädd. Jag ska bli starkare en och mer 

än förr tiden”.

”Jag kan inte stoppa min hjärna. Jag 

tänker hela tiden. Jag tänker på 

positiva saker men det händer annat. 

Men jag ska bara tänka på positiva 

saker. Jag är arg om mig själv bara… så 

nu slutar jag min dag bok”. 

A letter to my brain
Remember how you’d 

always tell me that I was 

bad at some subjects? Well, 

that also made me bad at 

them. Sure, I do have a bit 

of a harder time with a 

few areas in them, but that 

doesn’t make me bad at 

them. And we know that 

now! We’ve changed it!

I panic when I see that it´s 

going well for everyone else 

but not for me. I start to think 

“what is wrong with me, what 

am I doing wrong”. The worst 

thing about that is that I can´t 

control it. It´s really hard to 

keep going without giving up. 

We have to do something 

about it. 

How to maintain a growth mindset and strengthen 

others mindsets

1. It’s okay to make mistakes, don't be afraid of 

answering wrong! We are all humans. Learn from 

your mistakes and move on!

2. We can manage anything; it's only we who set the 

limit for what we are capable of doing.

3. Don’t pick on each other. Be supportive and create 

a pleasant environment!

4. Don’t forget to credit each other. When our 

confidence is high is also our mindset better

POSITIV 

TANKE



Vana nr 6: Repetition Vana nr 7: Omväxling 



Förebygga 
stress:

• Vila och 
återhämtning

• Fysisk aktivitet

• Organisera

• Rimliga mål

Orsaker till stress:

• Arbete, studier

• Utseendefixering

• Hälsa

• Ekonomiska
svårigheter

• Relationer

Hantera Stress



Samarbete

• Empati

• Lära av andra

• Vi behöver tänka 

känna och resonera

• Hjärnan bygger upp 

fler hjärnceller

• OBS! Tillhörighet –

hjärnan behöver 

känna att man är 

med i gruppen

Vänner och relationer

Vana nr 9: VÄNNER



Skattningshjulet



Skattningshjulet – ett återkommande 

redskap

• Under inledande projekt

• Inför, under och efter 
utvecklingssamtal

• Gemensamt redskap –
elever, lärare, 
elevhälsa, skolledare

• Sätta, utvärdera och 
modifiera mål

• Modifiera för att 
utvärdera t.ex. 
undervisning



Hur arbetar vi hjärnsmart idag på 

Kattegattgymnasiet?
• Hjärnsmartprojekt i åk 1 Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomi och 

Språkintrointroduktion

• 10 veckor med 10 vanor på Teknikprogrammet

• Temadagar på fordonsprogrammet

• Fortbildning personal: uppstartsdagar, nyanställda med hjälp av 
Hjärnberikad

• Elevhälsa – hälsosamtal, elevsamtal, utvecklingssamtal, klassrumsbesök, 
uppstartsaktiviteter mm där de 10 goda vanorna, hjärnans plasticitet och 
skattningshjulet används som gemensamma verktyg och språk.

• Specialpedagogerna använder de olika vanorna och förhållningssätt som 
redskap för att medvetandegöra och stötta, liksom många mentorer 

• Mentorstid, - samtal och utvecklingssamtal

• Frukostar på IM introduktionsprogram och Språkintroduktion: 
Frukost, måndagar: Alla elever får umgås och fångas upp över en macka med dryck 
till som veckostart i stället för direkt lektion. Mentorstid direkt därefter.



Hur arbetar vi hjärnsmart idag på 

Kattegattgymnasiet?

• På alla program: Olika former av  hjärnsmarta pausaktiviteter för omväxling, 

reflektion och återhämtning, både lärar- och elevledda

• Skogsbad och skogspromenader med inlärning på olika sätt (Språkintro)

• IM: Friluftsskills, fredagsförmiddagar: Eleverna får chansen att delta i olika 

aktiviteter, främst utomhus som främjar välbefinnandet men också 

inomhusaktiviteter för att motverka stillasittandet.

NA – gemensam volleyboll fredag eftermiddag

• IM: Insikten om hjärnans plasticitet och de 10 goda vanorna invävs i allt inte 

minst i relationsbyggandet mellan personal med eleverna och mellan 

eleverna

• Avslappning och återhämtning –NA och Teknik – Katarina Gospics 

avslappningsapp och test av sömnapp.

• Vikten av positiv förstärkning och positivt tänkande; 

arbete med mindsets – ”Letter to my brain” nu på flera program.



Hur arbetar vi hjärnsmart idag på 

Kattegattgymnasiet?

• Specialpedagoger och NA: De 10 goda vanorna som 
hjälpmedel för studie- och livssituationen vid 
distansundervisning

• ”Prima” eleverna genom att skicka filmer eller på annat sätt 
förbereda dem på vad vi kommer att prata om nästa lektion 
eller nästa arbetsområde

• Fokus på repetition: lektionsupplägg, elevernas studier

• Idrott: Explicit koppling till vanorna i planering, uppgifter och 
återkoppling

• Språkintro: Arbetar igenom vana för vana så att eleverna får 
en bättre förståelse, samtidigt språkutvecklande arbete. 
Diskussioner om behovet av sömn, mat, vila, vänner osv

• TED-talks, artiklar, bokutdrag mm som material för engelsk-, 
svensk-, kemi- och biologilektioner. 

• Hjärngymmet för avslappning, läsprojekt, högläsning, 
tystläsning, dofter, minnen, läsa, skriva 



Våra elever

https://www.youtube.com/watch?v=Yjf-

rvZ4OnU

.

https://www.youtube.com/watch?v=Yjf-rvZ4OnU


Att hålla i och ut –

hålla levande, anpassa, variera, utveckla, 

integrera  

Risker

” Under högstadiet hade vi lite snack 

om det, men jag upplevde det 

mestadels bara som tjat och tänkte 

inte så mycket på saken.”

”Jag vet att jag behöver träna mer, 

utmana mig själv, repetera mer, 

tänka positivt, sova bättre ….. Det 

var jättebra i ettan men nu i trean 

ger det mig dåligt samvete”

Att hålla i

”I ettan var många lärare 

engagerade och vi hade brain

breaks, walk-and-talk, power boost, 

avslappning mm.

I tvåan och trean görs det inte lika 

mycket. Det känns som att flera 

lärare inte tycker det finns så 

mycket tid när kurserna blir 

svårare.”



Projekt LIV - Lärande för Insikt om Välmående

Treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden

2021 – 2024 

Neuroforum och Kattegattgymnasiet

Hjärnforskare och Skolforskare

Anki Wennergren

Fredrik Bååthe

Rolf Ekman Anna Fletcher 



NEUROFORUM &

Kattegattgymnasiet i samarbete

NEUROFORUM, Göteborg

Ideell förening med ca 260 medlemmar. Bildades i Göteborg 2015 

av ledande forskare och lärare på Chalmers, Göteborgs Universitet 

och Sahlgrenska akademin.

Ett tvärvetenskapligt neuro-pedagogiskt nätverk med forskare, 

pedagoger, beteendevetare, ingenjörer, studenter och andra som 

vill använda de framsteg som gjorts inom modern hjärnforskning de 

senaste decennierna. Arbetar med att samla, strukturera och sprida 

kunskaper inom tillämpad neurovetenskap, samt att främja 

tvärvetenskaplig forskning inom området. 



Projekt LIV – Lärande för Insikt om 

Välmående 

Syfte:

• Projekt syftar till att ge gymnasieelever och skolor redskap att bättre hantera 

det moderna samhällets utmaningar.

• Projektet utgår från elevernas röster, behov och förutsättningar i kombination 

med aktuell hjärnforskning. 

• Via samarbete mellan elever, lärare, övrig personal, Neuroforum och 

skolledning utvecklas förhållningsätt och metoder som främjar elevernas 

livslånga lärande, psykiska och fysiska hälsa och personliga utveckling. 



Övergripande mål

Målet med projektet är att utifrån aktuell kunskap om hur 
hjärnan fungerar skapa bättre välbefinnande, motivation, 
lust till lärande och kunskapsutveckling 
hos eleverna 

och samtidigt 

utveckla en gymnasieskola så den hållbart kan stödja 
denna utveckling. 



Delmål
1. att elever, lärare och skolledare har kunskap om och vet hur man själv och 

tillsammans med andra kan påverka hjärnhälsa och relaterad 

kunskapsutveckling

2. att utifrån ökad kunskap om hur hjärnan fungerar tillsammans med elever 

från de olika programmen utveckla miljöer och aktiviteter som främjar 

goda levnadsvanor och eget lärande

3. att tillsammans med elever, lärare, elevhälsovård och skolledare från de 

olika programmen skapa hållbara rutiner och strukturer i skolans 

organisation som underlättar hälso-främjande vägval på individ-, grupp-

och organisationsnivå.



Delmål forts

4. att via skolans årliga elevenkät se en ändrad trend gällande områdena; ”oro 

över sina studier”, ”utvilade och pigga under dagen”, äter bra och hälsosam 

mat”, ”aktiverar sig med fysisk aktivitet, träning och motion”, ” upplever 

delaktighet och medbestämmande”.

5. att skolans aktiviteter bidrar till att även stärka relationen mellan elev och 

förälder genom att även vårdnadshavare erbjuds aktuell kunskap om hur 

hjärnan fungerar. 

6. att dokumentera och sprida lärdomar, erfarenheter och resultat från projektet 

till andra skolor och intressenter.



Massmedial 

uppmärksamhet



För dig som vill veta mer:

https://www.youtube.com/watch?v=Yjf-

rvZ4OnU

https://www.halmstad.se/barnutbildning/gy

mnasieskola/kattegattgymnasiet/omkatteg

att.17808.html

https://urskola.se/Produkter/198542-

Larlabbet-Hjarnans-kondition

https://www.neuroforum.se/

Nämndordföranden om Kattegattgymnasiet
Halmstad storsatsar på gymnasieskolan | Hallandsposten

https://www.youtube.com/watch?v=Yjf-rvZ4OnU
https://www.halmstad.se/barnutbildning/gymnasieskola/kattegattgymnasiet/omkattegatt.17808.html
https://urskola.se/Produkter/198542-Larlabbet-Hjarnans-kondition
https://www.neuroforum.se/
https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/debatt/halmstad-storsatsar-p%C3%A5-gymnasieskolan-1.54408260


Välkommen att besöka Kattegattgymnasiet 2022


