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Hjärnan – hur fungerar den?



Nervceller

Stödjeceller



Neuronala nätverk

• 100 billioner nervceller 
• 30 000  
 på ett knappnålshuvud 

• Nervimpulser 
• Transmittorsubstanser 



Hjärnans plasticitet

• Nybildning av nervceller och 
• Nya kontakter - nätverk



Hjärnans belöningssystem



Hjärnans belöningssystem

Dopamin bildas framförallt av celler i hjärnstammen 
och deras utskott går bl.a. till områden i hjärnbarken i 
pannloben och till mandelkärnan. 

Septum anses vara hjärnans mesta "lustcentrum".                
Om man stimulerar dessa nervcellsgrupper elektriskt så 
upplever man en enorm känsla av välbefinnande.  

Ventral Tegmental Area, VTA 
signalerar med dopamin i belöningssituationer, området 
är också inkopplat vid inlärningstillfällen. 



Motivation
Prefrontala cortex 
Här samordnas informationen och här bestämmer 
man om ett beteende skall utföras. Känslan av 
motivation börjar troligen genom aktivitet i dessa 
nervcellsgrupper.  

Nucleus Accumbens 
En samling av nervceller i framhjärnan som är 
inblandade vid beroende men också vid känslor 
som skratt och rädsla.  

Mandelkkärnan 
sköter minnen som är kopplade till känslomässiga 
situationer. Mandelkärnan har också betydelse för 
människans känsla av motivation. 





Hjärnan och konsten



Teorier från 60-talet:

VÄNSTER 
• Se kritiskt på vad du 

presterat 
• Analysera

HÖGER 
• Visualisera det slutliga 

resultatet 
• Välja delarna 
• Blanda och välja 

kulörer 
• Skapa skuggor och 

ljuseffekter



Sammansatt kreativ process

• Många samverkande kognitiva och 
känslomässiga processer.  

• Vilka delar som aktiveras beror på vad du 
har ambition att skapa 

• Delarna arbetar som “team” via nätverk 
från både höger och vänster hjärnhalva

Visuospatialt 
nätverk



Bildterapi



Varför är det bra att måla vid t ex 
demens och andra hjärnskador?

• Alzheimer’s patienter  har skador i 
språkliga områden i hjärnan. Konstnärliga 
aktiviteter  gör att man kan “kringgå” 
dem. Det hjälper hjärnan att “navigera 
förbi” skadorna 

• ger lustfyllda upplevelser av att titta på 
konst  

• stimulerar till aktivitet 
• plockar fram minnen



Hjärnan och musik



Musikers hjärnor

• Större områden i hjärnbarken för att tolka 
ljud, större lillhjärnor, och fler 
förbindelser mellan hjärnhalvorna.



Här lagras Bä-bä vita lamm?



Mozarteffekten?



Musik har också andra effekter  
på kroppen

• ger ”Rysningar - pirrningar utmed 
ryggraden” 

• ökad andningsfrekvens eller lugnare 
andning vid avkopplande musik 

• stimulerar immunsystemet (serotonin) 
• minskar stress (cortisol) 
• stimulerar hormonet oxytocin 

(gruppkänsla, amning, rogivande)



Våra hjärnor och njutbar musik

• Aktiviteten ökar i 
Nucleus accumbens 
som också aktiveras av 
t ex mat och sex 

• Dopamin utsöndras



Behandling på ett turkiskt sjukhus

• Minskar behovet av 
lugnande mediciner 
före operationen 

• Minskar smärta efter 
operation 

• Lugnar patienter i 
intensivvård

och



   Hjärnskador och musik

• Skador i tinningloben kan ge svårigheter att 
sjunga en sång, spela ett instrument eller 
hålla rytmen. 

• Amusi: svårigheter att känna igen 
musikstycken/låtar/melodier 

• Höger eller vänster hjärnhalva? Båda!  
• Att lyssna till musik är komplext och involverar 

minne, inlärning och känslor. 
  Alltså involveras många delar av hjärnan.



Hjärnan och dans

• Fri dans tycks stimulera hjärnans 
kreativitet om man testar den efter 30 
min fri dans med ett neuropsykologiskt 
test (Peter Österberg, doktorand i 
psykologi). 

• Hjärnans belöningssystem tycks samverka 
med hjärnans inlärningsprocesser.



Hjärnan och fysisk aktivitet

• Forskning har visat vissa områden i 
hjärnan har ökat i volym efter en period 
av regelbunden fysisk aktivitet och det 
beror antagligen på att nervceller 
återbildas.



Rehabilitering



Vad är rehabilitering?

• En "coping-process”, vilket man kan 
översätta som "anpassning under 
existentiellt hot".  

• Att återupprätta någons värdighet



Vad händer vid svår sjukdom eller 
skada?

• Det finns en risk för att den drabbade blir 
en passiv åskådare till sitt eget liv. Vet 
inte om hen kan klara det dagliga livets 
enkla sysselsättningar (ADL) eller vågar 
inte se sig själv som sexuell individ – kan 
vara mycket centralt i ett mänskligt liv.  

• Flertalet förlorar helt eller delvis sin fritid 
och många människor i yrkesverksam 
ålder mister också sitt arbete.



Vid skada:

• Nervceller i närliggande område kan ta 
över efter en skada 

• Påverkas av träning 
• Miljöfaktorer och individens egen 

attityd påverkar utfallet  
• En kombination av social kontakt och 

aktivitetsbefrämjande omgivning är 
viktigare än ensidig muskulär träning 

• Träningen måste upplevas meningsfull



Resultatet av rehabiliteringen beror 
också på

• den tidigare psykologiska anpassningen  
• de aktuella kroppsliga och psykiska 

resurserna



Rehabteamets uppgift

• Att samarbeta med patienten, med nära 
anhöriga och med det sociala nätverket 
för att försöka föra den drabbade fram till 
att kunna se realistiska mål, att vara en 
livsdeltagare.



Varför arbeta i team?

• Synergistisk effekt 

1+1=3



MÅL



Viktigt när man gör en plan  
och sätter mål

• Realiserbarheten av människans mål. 

• Även ett bra resultat kan bli dåligt om 
 du förväntar dig mer 

• Även ett litet resultat kan spela stor  
 roll



Viktiga mål!

• arbetar mot att den drabbade antingen 
finner nya vägar till sina gamla mål, eller 
finner nya mål - och ibland både nya 
vägar och nya mål. 

• Först om de är viktiga mål, kan livet bli 
meningsfullt igen.



Identifiera realistiska mål

• Optimal meningsfullhet i livet, genom att 
identifiera realistiska livsmål. 

• Om den drabbade når dessa mål är livet 
meningsfullt.





Mer om rehabiliteringsforskning  
Vad har effekt?



Funktionsträning

• Muskelstyrka och uthållighet 

• Balans 

• Koordination 

• Kroppskännedom



Minnesträning

• Cogmed träning kan ge effekt på 
arbetsminnet (vår förmåga att lagra och 
bearbeta information i stunden) och 
förbättra uppmärksamheten.



Träning med logoped



Språklig träning i grupp



”Errorless learning”  
  (Skinner 1930)

 “Misstag är inte nödvändigt för att inlärning skall 
ske. 

 Misstag beror på en dålig analys av beteendet, 
ett dåligt designat program, när man går för fort 
från ett steg till ett annat och det saknas 
förutsättningar för att den skadade ska kunna 
göra det som är nödvändigt för att lyckas.”



Träning i aktivitet



Uppgiftsbaserad träning 
”Taskoriented training”  



Hemrehabilitering



Komplement till  
Nintendo Wii

Tävla!



Utsiktens betydelse



Pågående forskning



”Virtual reality”





Ridterapi



Miljön har betydelse 



Utomhusaktiviteter

Att våga röra sig







”Ledan är livets fiende!”



Vad är viktigt?



Ta livet tillbaka!



Självtillit



TACK!


