
 
 

Hjärnan är beroende av syre och socker dygnet 

runt. Det räcker med några minuter utan syre 

för att hjärna ska kunna skadas allvarligt. 

Hjärnan står för 2 procent av kroppsvikten 

men förbrukar ofta 15-20 procent av kroppens 

energi.  

 

Hjärnan är skyddad av ett kranium och flera 

olika hjärnhinnor och vätska som fungerar 

som en stötdämpare. I hjärnan bearbetas alla 

signaler som fångas upp av kroppens sinnesor-

gan.   

 

Hjärnan består av storhjärna, mellanhjärnan, 

hjärnstammen och lillhjärnan.   

 

Storhjärna:  

 

Den yttersta delen av storhjärnan kallas hjärn-

barken. Den är veckad för att ge en stor yta. 

Mellan vecken finns fåror. Hjärnbarken är grå 

och här finns nervcellerna och deras kärnor. 

Innanför barken finns en vit substans som be-

står av nervtrådar omgivna av fett. Den kallas 

för märg. Det är hjärnbarken som ger männi-

skan dess medvetande och gör att vi kan tänka. 

 

Hjärnbarken delas in i olika områden. De kal-

las pannlob, hjässlob, nacklob och tinninglob. 

På dessa finns områden som är specialiserade 

på olika uppgifter i kroppen. Till exempel finns 

ett område där synintryck bearbetas. Ett annat 

finns för hörsel, tal, balans, känsel och så vida-

re. Dessa områden kallas hjärncentra. Dessa 

områden har inga tydliga gränser.  

Komplicerade rörelser sätter fler nervceller i 

arbete. Händernas motorik och munnens rörel-

ser när vi pratar är två exempel som kräver 

mycket hjärnkapacitet.  

 

Storhjärnan är indelad i två halvor som är sam-

mankopplade med hjärnbalken. Den behövs för 

att hjärnans delar ska kunna samarbeta.  

 

Hela hjärnan används hela tiden och den använ-

der båda halvorna samtidigt för att lösa olika 

typer av uppgifter. Det är inte 

så stor skillnad mellan hjärn-

halvorna. Dock så är vänster 

hjärnhalva mer aktiv när vi 

pratar, skriver och räknar och 

den högra är mer aktiv när vi 

ägnar oss åt kreativa saker 

som att sjunga.  

Begrepp och svåra ord:  
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hjärnkapacitet, kroppsvikt 
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