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Stockholm 30/1
• Anna Nygren
• Livsstilspedagog
• Föreläsare
• Författare
• Grundare av Ung Livsstil

Livsstilen påverkar hur man mår
och hur det går i skolan
• Fysisk och psykisk hälsa
• Inlärning
•
•
•
•

Fokus
Minne
Retikulära aktiveringssystem
Hippocampus

Popcornhjärna

Nervbanor

• Belastar
uppmärksamhet och
koncentration
• Expert på multitasking
men svårt med matten?
• ”En tsunami för
ungdomars hjärnor”
Hassan Jaghoory
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En sak i taget -”Multitasking”
• Stör fokus
• Växlingarna tar tid
• Uppgifterna tar
längre tid
• Alla saker får ett
sämre resultat
• Use it or loose it!

Skärmar och sömn

Ständigt uppkopplad
• Mobil, surfplatta och
dator
• Tillgänglighet – Stress
• Blått ljus – klockgenerna
• 4 timmar per dag
mobilen
• Stjäl sovtid

Sömn för fysisk och psykisk hälsa
• Reset

• 2 timmars skärmtid efter skolan starkt samband med försenad
sömn och kortare sovtid.
• 4 timmar eller mer – 49% högre risk att insomningstiden skulle
överstiga en timme. De tenderar att få färre än 5 timmars sömn.
Hysing et al 2013

• Energi
• Fokus
• Minne
• Stresshantering
• Utveckling av hjärnan – Golden time
• Reparation och nybildning av nervceller och kopplingar
• Må-bra-hormoner
• Kroppsklockan – regelbundenhet i sömn

Sömn, prestation och betyg
Sömn och betyg
• Tonåringar med mindre än 8 timmars sömn per natt hade lägre betyg Perkinson-Gloor et al 2013 2716 tonåringar
• 7 eller färre antal timmars sömn per natt hade en stark koppling till
underkänt betyg i ett eller flera ämnen. –Benedict et al 2014 20 000 st

Lägg grunden för god fysisk och
psykisk hälsa samt för ökad möjlighet
till goda skolresultat

• Överdriven trötthet hos barn och unga kan ha en stor negativ effekt på
skolprestation, kognitiv förmåga och humör. – Millman et al 2005
•

Gymnasieelever som går och lägger sig vid 22-23-tiden har högre
medelbetyg än elever som lägger sig senare. Hysing et al 2015

• Sömnen är en del av inlärningsprocessen!
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Hjärnsmarta klassrumstips
• En sak i taget! –Inlärning kräver fokus
• Dela upp det! – Gör flera delmål, stäm av
och ge feedback ofta
• Repetera! – kopplingarna mellan
hjärncellerna återupprättas och
nätverket stärks
• Bryt! – hjärnan behöver återhämta sig
genom pauser, brain brakes, stå och gå
• Vakenvila – göra ingenting 10 min efter
inlärningstillfället
• Träna hjärnan! – rörelse och fysisk
aktivitet ger en bättre fungerande hjärna

Hälsofrämjande Basprogram och
Ung Livsstilskunskap
Sömn
Stress
Skärmar
Kost
Motion
Hjärnan
Må bra!
Livsstilskollen - statistik
Bildspel, manus, handledning, föräldrainfo mm
Mejla om Endags-inloggning!

www.unglivsstil.se

På gång
LÅ 18/19

• Pubertetsmaterial
• Tonåringars hjärnan och beteende
• Konferens om popcornhjärnan
oktober 2019

Kunskap
Filmer
Tips
Verktyg
Hjärnskolans videopoddar
www.facebook.com/unglivsstil
Info-brev från Ung Livsstil

Tack för idag!

Mer om livsstil och hjärnan
Anna Nygren

150 kr st
250 för båda

0708-208 999
anna.nygren@unglivsstil.se
www.unglivsstil.se

(från 185 kr styck i handeln)
Kontant, faktura eller swish

Facebook.com/unglivsstil
123 199 5430

Vid efterbeställning tillkommer kostnad för frakt
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