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Program

- Fysiologisk definition af en ung hjerne

- Ontogenetiske udfordringer for unge hjerner i 2018

- Et forsøg på en konklusion

- Hvordan hjælper man en ung hjerne? Fysiologisk definition af en ung 
hjerne



Definition af en ung hjerne Definition af en ung hjerne

Neocortex (den medisterpølselignende struktur) bliver faktisk aldrig helt 
færdig med at omstrukturere og udvikle sig. Den kaldes dog ‘færdig’ i ca. 

25 års alderen. Dette skyldes at 3 væsentlige processer i neocortex 
afsluttes efter teenageårene og ca. midt i 20’erne.

Myelinisering: Nerve fibrene i 
hjernen udvikler en isolerende 

kappe, der øger effektiviteten af 
kommunikationen mellem 

nerverne.

Neurologiske processer

Dendrit

Myelin

Axon

Neurologiske processer

Synapsebeskæring (eller 
axonbeskæring). Dette er en 

proces, hvor hjernen sorterer og 
eliminerer hjerneceller som en del 
af hjerneudviklingen. Dette lader 

til at nå det højeste niveau i 
spædbarnsalderen og 

teenageårene, men fortsætter op til 
midt i 20’erne. Det tillader mere 

effektiv hjernefunktion.



Neurologiske processer

Øgede antal forbindelser. Op til 
midten af 20’erne udvides antallet 

af forbindelser mellem 
hjernecellerne. Det er i 

dendritterne, der opstår flere 
forbindelser. Dette gør at mere 

kommunikation og mere 
komplekse kognitive processer 

kan foregå.

Neurologiske processer

Udvikling og styrkelse af mange 
funktioner i frontallaperne. 
Opmærksomhedsstyring, 

langtidsplanlægning, 
arbejdshukommelse, mental 

fleksibilitet, selvkontrol
og kompliceret problemløsning 

styrkes ved de neurologiske 
processer der stadig er under 
udvikling i starten af 20’erne. 

Neurologiske processer

Det limbiske system forandres 
også. Dette område er 
kendetegnet ved at være 
involveret i følelsesregulering og 
belønningsregulering. 

Det limbiske systems belønnings 
mekanisme, er hyper sensitivt i 
teenageårene - og stadig meget 
sensitivt i de tidlige 20’ere. 

Dette kan give anledning til en 
masse adfærd, der kendetegner 
denne tid. Blandt andet stor 
risikovillighed.

Hvorfor er det interessant?

Fordi blandt andet viser os, at hjernes fysiologiske potentiale, 
stadig ikke er nået når vi betragtes som ‘voksne’. Disse 

processer påvirker hjernens effektivitet samt evne til at udføre 
mange eksekutive og følelsemæssig funktioner. Eksempelvis 
vores evne til at strukturere vores tid, træffe svære valg for os 
selv, forstå komplekse sammenhænge samt vores robusthed/

modstandsdygtighed overfor mentale udfordringer.

Neurologiske processer



Ontogenetiske udfordringer 

Ontogenesen

Det enkelte individs udvikling fra ægstadiet til individ.

Miljøets påvirkning over tid.

Ontogenesen

Heldigvis er der overvejende positive ting at sige om dette. 

Aldrig har vi haft mulighed for at leve så sundt og trygt som vi gør nu. 
Og aldrig før, har vi haft så meget fokus på tiden inden fødselen, i 

forhold til morens kost, alkoholvaner, rygning osv. 

Internet og digitale medier påvirker hukommelsen.

Forskning peger på at vores hukommelse forandres og på nogle områder 
ikke er så velfungerende mere, fordi vi har 

så meget viden tilgængelig, grundet Internettet. 

Men det er ikke bare en forværring, det er mere en forandring. 

Vi er i en del situationer blevet dårligere til at huske. Men til gengæld 
opbygger vi en brugbar viden om, hvornår vi kan regne med at 

computeren/smartphonen kan hjælpe os. Vi udvikler synergi med de 
digitale medier.

Hvad påvirker unge voksne i dag?
(Og alle os andre…)



Vi tilpasser os. Som vi altid har gjort. 

Hvad påvirker unge voksne i dag? Hvad påvirker os i dag?

Statistik om opmærksomhed Data

Procentdel af teenagere der glemmer vigtige begivenheder i forhold til 
familiemedlemmer og tætte relationer 25 %

Procentdel der nogle gange glemmer deres egen fødselsdag 7 %

Gennemsnitligt antal gange en kontoransat tjekker sin indbakke per time 30

Gennemsnitstid vi bruger på at se en video på internettet 2,7 minutter

Hvad påvirker os i dag?

Det ser ud til at den tilpasning vi er i færd med lige nu, faktisk er svær, 
når det vedrører smartphones.

Smartphones har nogle negative konsekvenser (sammen med en masse 
positive!), for vores væren:

- Børn har mindre øjenkontakt med deres forældre.
- Vores opmærksomhedsstyring ER udfordret i en stor del af vores tid. 

Og det kan skabe vanskeligheder når man er under uddannelse. 
- Teenagere læser mindre og mindre bøger og dette kan gå ud over 

evne til fordybelse. 
Et forsøg på en konklusion



En eksplosiv fysiologi og et eksplosivt miljø

Starten af 20’erne markerer ofte drastisk 
miljømæssig og personlig udvikling. Flytning. Fast 
partner. Uddannelse. Børn. Fremtidsperspektiver. 

Arbejde. Store livsvalg. 

Samtidig er individets evne til at strukturere sin tid, 
træffe svære valg, planlægge, adfærdsregulere og 

mentale robusthed ikke færdig udviklet.

En eksplosiv fysiologi og et eksplosivt miljø

Kort sagt: Hjernen er udsat for et massivt pres - og er 
samtidig ikke optimalt fungerende endnu.

En eksplosiv fysiologi og et eksplosivt miljø

Dette kan være en teori, der delvist forklarer, at det er den tid i alderen, 
sammen med barndommen, hvor flest modtager diagnoser. Her er er tal der 

viser selvangivelse af dårligt psykisk helbred fra Sundhedsstyrelsen

Mange
alderdomsbetingede 

lidelser

En eksplosiv fysiologi og et eksplosivt miljø

Det kan også være med til at forklare, hvorfor så mange opgiver at 
gennemføre deres uddannelser. 



Dato

Hvordan hjælper man en ung 
hjerne?

Hvordan hjælper man en ung 
hjerne?

Jeg vil gerne understrege, at det følgende i høj grad er baseret på 
egne erfaringer holdninger til fastholdelse.

For der er mange holdninger til emnet:

Hvordan hjælper man en ung 
hjerne?

- Spady (1970)

The Undergraduate proces model

Hvordan hjælper man en ung 
hjerne?

- Bean (1985)

The Student attrition model



Hvordan hjælper man en ung 
hjerne?

- Tinto (1993)

Institutional Departure Model

Hvordan hjælper man en ung 
hjerne?

(IOS og Android Emoji for ikke at fornærme nogen)

Hvordan hjælper man en ung 
hjerne?

Jeg vil gerne introducere, hvad der kunne være den vigtigste 
personlige evne for fastholdelse, og hvad der kunne være vigtigste 

ydre betingelse:

Vigtigste indviduelle evne: Selvkontrol

Vigtigste ydre betingelse: Social inklusion (sense of belonging)

En social teori er ikke statisk. Men ser nogle emner alligevel ud til at være 
rimeligt ‘faste’ - også over længere tid?

Hvordan hjælper man en ung 
hjerne?

 - Tinto, 2015



Hvordan hjælper man en ung 
hjerne?

 - Tinto, 2015

Men hvad hvis 
motivationen kollapser?
Og det gør den. For næsten 
alle.

Hvordan hjælper man en ung 
hjerne?

Goals Motivation Persistence

Self-efficacy
Sense of 

belonging
Perception of 
curriculum

Self-control

Hvordan hjælper man en ung 
hjerne?

Selvkontrol og social inklusion lader til at være vigtigt. 

Og det ser ud til at have været vigtigt i lang tid.

Selvkontrol

Selvkontrol:

(Evne til) kontrol af egne følelser, en trang el.lign. 
Synonym er for eksempel selvbeherskelse, indre styring, 

viljekraft.

En kontrol som individet selv foretager af egne forhold.
 



Selvkontrol er et stort emne indenfor psykologien. 
Og den lader til at være vigtig!

Roy F. Baumeister - en af de førende forskere på området, siger det 
meget bedre end jeg kan:

However you define success—a happy family, good friends, a satisfying career, robust health, financial 
security, the freedom to pursue your passions—it tends to be accompanied by a couple of qualities. When 
psychologists isolate the personal qualities that predict “positive outcomes” in life, they consistently find 
two traits: intelligence and self-control. So far researchers still haven’t learned how to permanently 
increase intelligence. But they have discovered, or at least rediscovered, how to improve self-control. 

                                                                       - Roy F. Baumeister, 2011. 

Selvkontrol Selvkontrol

Selvkontrol er uheldigvis netop en af de eksekutive funktioner, 
der sidder i frontale cortex, og som slet ikke er færdigudviklet 

før sent i 20’erne.

Selvkontrol

Willpower 
som begreb i 

Victoria tiden.

Mischels 
skumfidus-

eksperiment 
i 1960’erne.

Mischel laver i 
90’erne hot/cold 

teorien, der 
beskriver en 

teori om 
selvkontrol.

I begyndelsen af 
1990‘erne bliver Roy F. 
Baumeister optaget af 
selvkontrol, og i dag 
ved vi relativt meget 

om den vigtige 
funktion.

Selvkontrol

Selvkontrol

Følgende er videnskabeligt anerkendt om selvkontrol:

1. Vi har en begrænset mængde selvkontrol, der udtømmes,
efterhånden som du bruger den.

2. Vi bruger af det samme depot af selvkontrol, 
uafhængigt typen af aktivitet.

3. Selvkontrol er ekstremt vigtigt, for hvordan vi klarer 
os i vores liv.

4. Vi kan træne vores selvkontrol.



Selvkontrol

Selvkontrol betragtes som 
moderat arveligt 

Arv Miljø Det er altså noget vi
lærer. Og kan udvikle 
hele livet.

Selvkontrol

Livslængde, helbred, økonomi, evne til at undgå alkohol- og 
stofmisbrug, evne til at undgå kriminalitet, bedre løn og større 
chancer for at leve i længerevarende forhold med en partner, 

evne til at tage en uddannelse, hvor sent i livet man får 
livsstilssygdomme - og hvor mange trafikuheld man vil blive 

en del af. 

Selvkontrol korreleres også med, hvor godt man har det med 
sig selv. 

Selvkontrol er korreleret med mange vigtige livsparametre:

Praktiske tilgange til selvkontrol

To metoder:

Disponer bedre over 
selvkontrol

(Pauser og ‘gør jeg noget 
dumt hver dag’?)

Træn selvkontrol til at blive 
stærkere

Social inklusion

Måske et synonym for sense of belonging? 

Under alle omstændigheder en ekstremt vigtig ydre betingelse.



Type udfordring DK Israel
Kompetencer 3,1 2,9
Social inklusion 3 2,9
Faglig inklusion 2,2 2,3
Praktiske barrierer 2,1 2,2

Forskning i samarbejde med Israelsk Universitet.
Omhandlende individer med psykiatriske diagnoser, 

der forsøger at uddanne sig og skabe en eksistens

En score på 5 er høj.  En score på 1 er lav. Generelt er scores over 
2,5 et tegn på at udfordringerne er kritiske. 

Arbejde med social inklusion Kan du gøre noget? 

Hvis du er studerende:

- Kan du spare på din selvkontrol, så du har flere kræfter til studiet? 
- Kan du hjælpe andre studerende, så de kan bruge deres selvkontrol og 

vilje bedre? 
- Kan du gøre en aktiv indsats, for at være mere socialt aktiv?
- Kan du hjælpe andre studerende, med at blive inkluderet?

Er du ansat på AU:

- Kan du hjælpe studerende, så de kan bruge deres selvkontrol og vilje 
bedre?

- Kan du hjælpe studerende med at blive inkluderet?

Fastholdelse

Et par ideer?

- AU er ansvarlig, for flere arrangementer, af en mere social karakter?

 - Vi tager ansvar for hinandens selvkontrol, ved i første omgang at dele 
mere viden om denne evne.

- Vi sparer på studerendes selvkontrol med små digitale indsatsområder. 
Eksempelvis kalenderstyring.

Tak!
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