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Hjärnans utveckling och hur elevers livss4l 
påverkar skolnärvaro, psykisk hälsa och 
inlärning.

Åke Pålshammar
Uppsala universitet
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1. Hjärnans utveckling från prenatal +ll den fullvuxna hjärnan. Arv & miljö. S+mulans olika slag 
behövs.

2. Fysisk ohälsa: En rad kända riskfaktorer: BMI, undernäring/svält, smutsigt vaFen, högt 
blodtryck m m. 

3. Elevers livss;l/livss;lsfaktorer: t ex exempel spor+g s+l med mycket mo+on och fysisk 
ak+vitet. OLIKHETER: temperament

4. Psykisk hälsa och ohälsa: exempel..

5. PÅVERKBARA i många fall. Därför vik+gt med samhällsvetenskaplig och beteendeforsknig,

Påverkan på skolnärvaro, psykisk hälsa och inlärning

6.     Skolfrånvaro? Skolkare, neuropsykiatriska diagnoser: ex OCD, ångest, depressioner och dålig 
anpassning av undervisningen. 

7. Inlärning: uppmärksamhetssystem, mul+tasking & mul+shiR

8. Minnessystem

9.    Hjärnans roll? Hjärnans delar och områden mognad i olika takt, hippocampus, amygdala, 
frontalloberna, plas+citet, sömn, skärmar m m. 

10. Hjärnkanalen & Hjärnskolan

2

Intro…

Orsaken 5ll frånvaron varierar från elev 5ll elev. I vissa fall handlar det om 
skolrelaterade problem. Det kan vara allt från bristande anpassning av 
undervisningen och mobbning 5ll a? undervisningen upplevs som för lä? eller 
svår. I andra fall upplevs skolan inte som meningsfull. 
MYCKET kan ligga bakom!

För vissa elever handlar det om oro och rädsla, depressioner, neuropsykiatriska 
diagnoser och an5socialt beteende. Man vet också a? tre procent av eleverna 
stannar hemma minst en dag i veckan för a? ta hand om en förälder med 
missbruk eller psykisk sjukdom. (Barn med e? orimligt ansvar!)

EOersom orsakerna 5ll frånvaron varierar finns det inte en enda åtgärd som 
passar alla. Det man se? är a? det har betydelse om skolan visar a? varje elevs 
närvaro är vik5g, vilket vissa kommuner jobbat med. Det behövs också e? 
fungerande samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin och med 
socialtjänsten.
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1. Hjärnans utveckling från prenatal till den fullvuxna hjärnan. Arv 
& miljö.  Stimulans olika slag behövs.

Den stora *llväxten sker under de första 5 åren

Nervceller finns från början, men inte kopplingarna!
Synapser och celler växer till (”proliferation”), och rensas/beskärs (”pruning”)
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2. Fysisk hälsa och ohälsa: En rad kända riskfaktorer: BMI, 
undernäring/svält, smutsigt vatten, högt blodtryck m m.

3. Psykisk hälsa och ohälsa: 
Stress, NPF: ADHD, tvång/OCD , m m,  beroenden…

S k riskfaktorer för ökad psykisk ohälsa kan vara väldigt många
1. ”Individualisering” : för mycket valfrihet (sitt eget ”varumärke”, konkurrens), minskad acceptans 

för psykiskt lidande
2. Mer alkohol & droger
3. Mindre sömn
4. Ökade klyftor  (inkomst och socialt)
5. Unga tränas inte i utmaningar (ger upp för lätt; för lite ”grit”)
6. IT-stress  (alltid nåbar, mindre sömn)
7. Orealistiska kroppsideal  (särskilt bland tjejer)
8. Mer tid i huvudet & informationshantering
9. Ökad arbetslöshet  (svårt ”komma in”, höga utb.-krav)

PÅVERKBARA i många fall. Därför viktigt med samhällsvetenskaplig och beteendeforskning, typ! 
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Vår skolkultur, ”alla är lika”, kan ibland leda 4ll sena 
åtgärder.

Temperamentsfaktorer
1. Ak0vitetsnivå

2. Rytmicitet

3. Distraherbarhet

4. Närmande-undvikande

5. Adaptabilitet
(anpassningsbarhet)

6. Uthållighet, ”grit”

7. Reak0onens intensitet

8. Responströskel (känslighet)

9. Sinnesstämning
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6. Skolfrånvaro, skolk, skolvägran, hemmasi6eri?
Bakom varje hemmasiIare döljer sig oJa en lång process av 
ansträngning, försök och misslyckanden från elevens, familjens, 
skolans och andras sida.

7. Inlärning, uppmärksamhet
Inkodning, lagring, framtagning
Minst två olika uppmärksamhetstyper eller –system

8. Minnessystem
LångOds- korQds - och arbetsminne
LångOdsminnen: episodiskt, semanOskt, procedur

9. Hjärnans roll? 
Mognad i olika takt, hippocampus, amygdala, frontalloberna, 
plasOcitet, sömn, skärmar m m. 

10. Hjärnkanalen & Hjärnskolan
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Pga hjärnans stora plasticitet kommer kanske det myckna 
nätanvändandet och   s k ”multitasking” eller ”multishifting” 
medföra att de neurala nätverk som sysslar med att skanna, 
skumma och ha flera saker i huvudet samtidigt expanderar och 
förstärks, medan de som används för att läsa och tänka djupt, med 
bibehållen koncentration, försvagas.

Forskare från Stanford University rapporterade redan under 2009 
att de funnit tecken på att en sådan skiftning redan var på G. 

De gav ett batteri kognitiva test till en grupp med omfattande 
media- och multitask-erfarenhet och jämförde den med en grupp 
med mindre sådan erfarenhet.
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Omfattande erfarenhet av skärmar

• Blev lättare distraherade av 
irrelevanta stimuli 

• Hade signifikant mindre 
kontroll över innehållen i 
sina arbetsminnen, och 

• Var mindre kapabla att 
bibehålla koncentrationen 
på en specifik uppgift. 

Referens:

Eyal Ophir, Clifford Nass, and Anthony D. Wagner, ”Cognitive
Control in Media Multitaskers,” Proceedings of the National 
Academy of Sciences, August 24, 2009, 
www.pnas.org/content/early/2009/08/21/0903620106.full.pdf
h"p://news.stanford.edu/news/2009/august24/mul9task-research-
study-082409.html
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Två uppmärksamhetssystem
1. EQ s0mulusstyrt. 
Evolu+onärt givet för aF klara oss 
levande igenom vår uppväxt och hela 
vårt liv.  Kopplat +ll något plötsligt, nyF, 
annorlunda, förändrat, rörligt, och 
starkare än det vi just är vana med.
Det ”väcker” hjärnan och vi 

uppmärksammar t ex rörelsen –
vare  sig vi vill det eller inte.            

Ex. Mobilen plingar +ll, hunden rör sig i 
rummet, någon pratar i eF annat rum,
ställer en fråga, skramlar med koppar etc

De#a kallas  re#kulära ak#veringssystem (RAS) 
och är e# automa1serat, närmast reflexmässigt 
system, som finns i hjärnstammen. 
Mobiltelefoner har egenskaper a# ständigt 
ak1vera de#a system! (Så även alla typer av nya 
skärmar!) 
Känslor förstärker reak1onen!

2. EQ viljestyrt.
Det andra uppmärksamhetssystemet måste tränas 
om och om igen för att bli riktigt ”vasst”!

När vi t ex behöver lära oss någonting eller 
uppmärksamma någonting, som inte alls 
(nödvändigtvis) har ”väckande” stimulusegenskaper 
(intressant, nytt, annorlunda etc.)  behöver stora 
nätverk av hjärnceller i främre delen av hjärnan 
aktiveras och hjälpa till att styra vår fokusering på ett 
mer långvarigt och koncentrerat sätt. 
En bok om kemi behöver om och om igen på ett 
uppmärksamt koncentrerat sätt läsas och bearbetas 
av hjärnan. Där måste varje mening och formel ges tid 
och koncentrerad uppmärksamhet.
Har man ingen träning av att göra det, blir det näst 
intill omöjligt att läsa en sådan bok eller en tjock bok 
vilken som helst. 
Öva, öva, öva är det bästa sättet att få detta system 
att bli avancerat.
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Retikulära aktiveringssystemet (RAS)

Prefrontala cortex
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De nya skärmarna och apparaterna har fr a möjlighet att attrahera och väcka det första 
uppmärksamhetssystemet, som en kort stund får vår hjärna att bedöma om något är 
farligt eller inte. Givetvis även intressant, känsloväckande etc.

Mycket skärmtittande har karaktären av att just ”föda”, dvs ge näring och stimulans åt 
detta system! Det kan kännas behagligt att vara alert i hjärnan, när man väljer saker att 
uppmärksamma som inte kräver någon nämnvärd ansträngning.

Ska man däremot lära sig något på djupet behöver även andra saker fokuseras länge! 
Där kommer uppmärksamhetssystem 2 in, det system man själv kan påverka med 
beslutsamhet, motivation och energi. 
”Nu ska jag läsa det här kapitlet och lära mig det som står där! Det behöver jag 
verkligen kunna! Nu få ingenting störa mig!” 

Så länge läroböcker används tränas system 2 liksom i viss mån även system 1.
(System 1 behöver egentligen inte tränas!)
I en framtid när barn i tidig ålder och nästan oavbrutet bara tränar system 1 måste 
sannolikt läromedel anpassas till hjärnans förutsättningar, som då råder. Mycket tunn 
hjärnbark i prefrontala cortex kräver att material som ska läras in är kortfattat, enkelt, 
och roligt, stimulerande för att eleven ska ta till sig det och lära sig. Kanske film, spel..!
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http://www.pnas.org/content/early/2009/08/21/0903620106.full.pdf
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Exekutiva funktioner
kontrollera
korrigera
initiera 
planera 
programmera
utvärdera
besluta/välja

Sensoriska och 
kognitiva funktioner

ta emot information
koda och analysera
lagra: minnen

Fundamentala funktioner
känslor
drivkrafter

Olika delar av hjärnan måste lära sig 
samarbeta även om de mognar i olika takt.

= belöningskärna 
(nucleus accumbens) 
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Hjärnans mognad och utveckling

Blå färg (från ljus <ll mörk) markerar ökade grader av mognad
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Träning gör att 
nerverna blir större, 
mer utvecklade och 
mer kapabla
-Och ännu bättre 
sammankopplade 
med varandra

”Neurons that fire
together wire 
together”

16

E"er bara en 
halv,mmes 
övning har nya 
”knoppar” 
bildats i 
nervernas 
dendriter

LTP: långtidspotentiering, en 
slags neural inlärningsmarkör
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Hjärnceller, synapser och 
signalsubstanser

18
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Många små förändringar äger rum i hjärnans mikrovärld 
när vi lär oss något! ”Engram”/minnesspår

Ökad aktivitet i axonen
(molekyler/signalämnen)

Ökad storlek av 
”terminalen”

Fler blåsor (vesikler) med 
molekyler/signalämnen

Tätare med blåsor som 
”spricker”
SynapsklyOan blir större

Större yta med ”knoppar” 
(dendri5c spines) 

Längre och bredare

Ökad proteintransport 
för a? bygga ”knoppar”

Synaps

19

Träning under dagen Natten efter träningen

20
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Vi moderna människor är de första människorna i 
evolutionen som har haft möjlighet att ”föräta” 
oss på information. 

Den digitala världen styr plötsligt nästan helt våra 
liv. Är vår hjärna mogen denna uppgift? 

Att ständigt vara uppkopplad belastar både hjärna 
och nervsystem vilket bland annat kan leda till 
sjukskrivning och utmattningsdepression.
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Stress!  Distrak4oner!
MulGtasking!
MulGshiIing!
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Exekutiva funktioner
kontrollera
initiera 
kreera
planera
programmera
övervaka
korrigera
utvärdera

”empati”
”omdöme”

Kognitiva funktioner
ta emot information
koda 
analysera
lagra
plocka fram
känna igen

Fundamentala funktioner
uppmärksamhet
aktivering/hämning av 
högre processer
drivkrafter 
affekt/emotion

= belöningskärna (nucleus accumbens)

24
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Många olika sorters s"mulans behövs för a< 
hela hjärnans alla celler ska utvecklas!

Exempelvis:
Senso-motorisk
Kogni4v och språklig
Musikalisk
Socio-emo4onell  (         anknytning)
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Trygg och otrygg anknytning
Under människans första ett och ett 
halvt år: 
bygga upp en uppfattning om andra 
människor

Tillit   - Misstro

Positivt resultat: Barnet får tillit både till 
sig själv och till omgivningen. Skapar en 
inre trygghet, tillförsikt och känsla av de 
också har något att ge till andra 
människor.

Negativt resultat: Misstänksamhet, 
avvisande, resignation, tillbakadragande.

Barn och unga, som växer upp under stark belastning utvecklar en anpassning som 
tjänar dem på kort sikt, 
men som kan vara långsik(gt förödande: 
ex de utvecklar läPare social isolering, fientlighet, depression, missbruk, extrem 
övervikt och hjärt-kärlsjukdom.
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Hjärnans utveckling vid Barnmisshandel/Neglekt

• Onormal cortikal utveckling (Perry & Pollard, 1997)

• Minskad Corpus callosum  (Teicher m fl, 2004)

• Minskad vänster hemisfärutveckling  (Ito m fl, 1998)
• Minskad hippocampusvolym (vänster) och utveckling (Brambilla 

m fl, 2004)

• Minskad höger-vänster kortikal integration (Teicher m fl, 2002)
• Ökad mängd EEG abnormiteter  (Ito m fl, 1993)
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Mellan 12 – 20 år: 
Vem är jag? Vem skulle jag kunna vara? Av de Adigare 
idenAteterna skapas nu eB slags pussel ur vilken den sexuella 
idenAteten, yrkesidenAteten och den personliga idenAteten ska 
växa fram. Man är på väg in i vuxenvärlden.

Iden%tet  - Iden%tetsförvirring
PosiAvt resultat: Integrerad jagbild, framAdstro. 
Integrerar erfarenheter från Adigare faser All en stabil helhetsbild, 
som i stort seB ska utgöra grunden för hela den vuxna idenAteten.

NegaAvt resultat: SpliBrad jagbild, trots, negaAv idenAtet.          
Blir rädd för sig själv och andra. Försvårar möjligheterna aB komma 
andra människor nära. Kan resultera i revolt, överdriven 
anpassning eller All aB konflikten vänds inåt (depression). 

28
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Beroenden
Stimulering som 
framkallar njutning 
bygger om hjärnan och 
påverkar motivation, 
fokusering och inlärning.

Belöningsområden i 
hjärnan, Striatum
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Beroenden

Beteenden:
Spel-
Internet-poker
Shopping
Arbetsnarkomani
Sexmissbruk
Ätstörningar
Video/dataspel
Internetsurfande
Extrem konditionsträning

Droger:
Legala
Alkohol
Nikotin 
Koffein 
Läkemedel 
Illegala droger
Cannabis 
Kokain, amfetamin
Heroin, morfin m m
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Hjärnans hälsosamma utveckling 
beror inte minst av s6mulans av 
olika slag, men får inte 
överbelastas all5ör mycket.

34

AllKör hög stress minskar prestaGon och glädje

FunkGonalitet
PrestaGon
Glädje
Belåtenhet

35

Stressorer Organism Stressreaktioner

Tidsbrist

Resursbrist

Över-
stimulering

Somatiska
Psykiska:
kognitiva
emotionella

Beteende

36
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Stressor     Individ Stressreaktion

Riskfaktorer
• otrygg anknytning
•”sårbarhet”

• dålig självkänsla
• dåliga copingresurser

• dåliga kognitiva,                          
sociala och ekonomiska 
resurser
• dålig sömn

Skyddsfaktorer
• trygg anknytning

•”robusthet”
• bra självkänsla

• bra copingresurser
• bra kognitiva, sociala och          
ekonomiska resurser
• bra sömn

Exempel på risk- och skyddsfaktorer vid stress
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”Hjärnan krymper och man beter sig som en urtidsmänniska.”

*  Hippocampus krymper: dåligt minne. 

*  Sänkt blodgenomströmning i frontalloberna: dåligt 
omdöme

*  Nybildning av neurala stamceller i hjärnan minskar 
eller upphör: sämre reparation av hjärnan

*  Amygdala ökar i storlek: ger ökad känslighet

Dessutom sänker långvarig stress immunförsvaret!

Hjärnförändringar vid stress
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• Sänkt immunförsvar
• Svårigheter a6 fokusera
• Försämrat minne
• Ökad känslighet för ny stress

Intensiv och långvarig 
stress ger bland annat:
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Stress kan skada hjärnan !

Ökad risk med ökad
stress att nervceller
tillbakabildas och dör
i hippocampus (men 
även i frontalloberna)

Binjurarna

40

Stresspiralen
Kronisk belastning

Kortisol-
utsöndring Ökad

ämnesomsättning

Störd djupsömn

Störd 
hippocampus

Hot
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Hippocampus kan repareras och nybildningen av 
stamceller kan återupptas mer eller mindre väl, 
liksom återställande av andra smärre skador i den 
stressade hjärnan – även om det kan ta tid.

Vad som erfordras är:
Lugn och ro
Stimulans för själen (Natur och Kultur)
Fysisk aktivitet (Motion)

42
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Skada i Hippocampus kan ge betydande svårigheter 
med minnet, eftersom intakta hippocampusstrukturer
behövs för att minnesinlagring ska äga rum, liksom 
framtagning av redan lagrad information.
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Förändringar i ungdomsåren (exempel)
* Puberteten, fysisk-hormonella förändringar:
- motoriken i obalans pga snabb utveckling: slängig, 
slarvig, klumpig
- yrvaket och kraftfullt driftlivmed åtföljande 
känslosvall 
* Nytt tänkande – utvecklar förmågan att tänka 
abstrakt:
Enligt kognitiv utvecklingsteori (Piaget) börjar barnet 
i 11-12-årsålder på allvar kunna tänka abstrakt, 
”vetenskapligt” och fritt
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* Bilda ”kärleksförhållanden”
* Ökat ansvar (ex. utbildning, hushåll), 
men också ökade rättigheter!
* Ökat oberoende från föräldrar 
* Identitetsutveckling
* Hjärnans utvecklas och mognar: både 
tillväxt och rensning av synapser och 
celler. ”Use it or lose it”. Myelinisering i 
olika takt i olika områden.  

45

Mycket skärmar och sms och 
mul1tasking ger mindre fokusering 
på en annan människa och sämre 
samtal
Dålig träning av hjärnan, som gör 
det ännu svårare a> samtala lugnt 
och klokt öga mot öga. 
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Långsam mognad i den 
mänskliga hjärnan

Blå färg markerar en mogen
del av hjärnan

Inte förrän vid 25 års ålder 
fungerar hela hjärnan 
opOmalt - ur eI biologiskt 
perspekOv

Frontala hjärnbarken mognar 
sist av alla delar!

Det limbiska systemet 
(”känslohjärnan”) mognar 
mycket Odigare

47

Riskbeteenden

De flesta upplever riskbeteenden 
upphetsande och behagliga. 
Pojkar har tre gånger så hög risk som 
flickor aP dö pga riskbeteenden. 
Sam*digt prövar ungdomarna sina 
vingar och får nya erfarenheter: 
droger, alkohol och sex.
”Svårigheten aP kontrollera känslor 
och beteenden är eP dominant 
inslag under tonårsperioden”. 

Schematic life span gradients of subcortical and cortical dopamine
modulation. The maturation of the cortical system is more protracted
than that of the subcortical system, which peaks in adolescence.

Referens: Neuromodulation of behavioral and cognitive development across the life span.Li, Shu-Chen, Developmental Psychology, Vol
48(3), May 2012, 810-814.
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Tre faktorer som bidrar 0ll riskbeteenden

1. En omogen hjärna, som särskilt mycket styrs av driTer och känslor pga aP 
känslohjärnan är mer mogen än kontrollerande hjärndelar (frontalloberna)

2. En stress, som ger en sämre blodgenomströmning *ll de kontrollerande delarna –
och därmed mindre effek*vitet

3. En alkohol/drog-påverkan som minskar förnuT och kontroll i frontalloberna

Ra0onellt tänkande tycks nå vuxenmognad vid ca 16 års ålder 

medan psykosocial mognad såsom impulskontroll, fram*dsorientering, förmågan aP 
vara oberoende, typ stå emot kamraters inflytande, inte nåP samma nivå i 16-
årsåldern. 

Kanske uppnås den inte förrän vid 25 års ålder.
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Ref. LäkarOdningen, nr 6, 2010
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Hjärnskolan
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Att t ex veta något om hur hjärna 
och beteende är kopplade; hur 
hjärnan påverkas av olika faktorer, t 
ex stress, ångest, dålig sömn m m 
och därmed inte kan ”leverera” lika 
bra fokusering och lär-och 
minneskapacitet som utan sådan 
påverkan.

Ett enkel början är att se några 
minuter på Hjärnkanalen (YouTube) 
för att få lite stoff till tankar om 
hjärnan och hur den fungerar.

Enkel hjärnkunskap via boken Hjärnskolan
och via Hjärnkanalen (YouTube)
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