
Tonårshjärnan





Att fundera kring…

1. Vad vet ni om hjärnans utveckling under 
ungdomsåren?

2. Vad vet ni om utvecklingen av exekutiva funktioner 
och tidsuppfattningen hos unga?

3. Vad vet ni om den biologiska bakgrunden till varför 
ungdomar påverkas så mycket av sina kompisar?

4. Vilka evolutionära fördelar kan finnas med ökat 
risktagande?

5. Hur kommer det sig att det ofta blir missförstånd i 
kommunikationen mellan vuxna och unga?





Brain imaging

• 1990-talet: CT, PET, MR

• Stora förändringar i hjärnan mellan 

12 och 25 års ålder! 

• Mer elastisk och flexibel än vad man tidigare 
trott



Hjärnans utveckling

Giedd, Neuron 2010

Use it or lose it





Hjärnans utveckling

Giedd, Sci American 2015



Hjärnans utveckling



1. Subcortikala/limbiska systemet:

Känslor och belöning

2. Frontalcortex:

Uppmärksamhet

Beslutsfattande

Känsloreglering

Beteende inhibition

Förutseende

3. Orbitofrontalt:

Beslut rörande 

Risk - Belöning

Mognaden sker i olika takt…



Mognaden sker i olika takt…

”Känslohjärnan”
(amygdala, nucleus accumbens)

• Social kompetens

• Feedback på hur du 
reagerar i grupp/ hur 
gruppen reagerar på 
dig…att bli godkänd

• ”on stage”

• Belöningssystemet

• Känslor!

Mognar tidigt, överhettad

(könshormoner, dopamin)

Frontalhjärnan

• Beslutsfattande

• Planering, genomförande

• Konsekvenstänk, omdöme

• Impulskontroll

• Reglerar och kontrollerar 
känslor, empati

Mognar sent och fortsätter 
utvecklas till 25-30 åå



Limbiska systemet - vår känsla

Amygdala, nucleus accumbens

Centrum för känslor, t ex rädsla, äckel, 
skam, ilska, ångest. 

Glädje, välbehag, sexualitet, 
’sensation-seeking’

Påverkas av könshormoner. 

Vilja/behov att känna + väcka starka 
känslor.

…hemskt att göra bort sig… 
äckligt….piiinsamt



Ett annorlunda 
belöningssystem

• Dopaminpeak i mellanadolescens ökar sårbarheten för 
risktagande  - ”överkänslighet” för dopamin

• Belöning går före konsekvens

• Ungdomar reagerar starkare för stor belöning än barn och vuxna -
liten belöning ger mindre reaktion än hos barn/vuxna

• Belöning i form av uppskattning av jämnåriga har högre prioritet

Konsekvens: Fastnar för snabba belöningar hellre än 
sådana som kan ge njutning på sikt



Risktagande, rubbad balans

R Viner



• ”Tonårshjärnan är som 
en snabb bil med stark 
motor men med dåliga 
bromsar och 
styrsystem.”



Vilka evolutionära fördelar kan finnas med ökat 
risktagande?

• Utforskning av omgivningen

• Etablering av hierarki i grupp

• Finna partner

• Bilda allianser, sociala grupperingar

• Öka möjliga utfall av situationer

• Expandera territoriet / ökad genetisk pool

För utmärkt läsning, se exv Ellis et al, Dev Psychol. 2012



För exekutiv funktion behövs tidsuppfattning

Timmar

Dag(ar)

Veckor

Barkley, R. Executive Functions. The Gilford Press 2012 



Att tolka andra människor

Vilken känsla uttrycker 

den här personen?

• Ungdomar 11-17

• MRI



Identifiera känslor

• 100 % av vuxna svarade ”rätt” (rädsla)

• 50 % av ungdomarna svarade ”rätt”

• Ilska, aggressivitet, hot…



D. Yurgelun-Todd 

Identifiera känslor

• Frontalhjärnan inte lika aktiv som hos vuxna



Att tolka andra människor

Ungdomar LÄSER/TAR IN 
känslouttryck och ansiktsuttryck
annorlunda 

Och REAGERAR på de lästa 
intrycken på ett emotionellt
sätt till skillnad från vuxna…

Neutral tolkas som arg…



Bilkörning, ensam eller i grupp
Efter Steinberg et al 2007

Kamrattryck - riskbenägenhet i 
grupp

Risktagande hos 
tonåringar, unga 
vuxna och vuxna 
under ett TV-spel 
med bilkörning när 
man tävlar ensam 
eller i grupp. 



…en tonåring kan under optimala (stressfria,    
känslofria, kamratfria) förutsättningar 
resonera begåvat, rationellt och logiskt… 





Biopsykosociala 
utvecklingsschemat

Mognadsbedömning i ungdomsåren



Tidig adolescens
10-13 år

Mellanadolescens
14-17 år

Sen adolescens/
ung vuxen
18-24 år

Biologi

Kognition

Identitet

Autonomi

Sociala arenan

Sexualitet
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Tidig adolescens
10-13 år

Biologi Pubertetsutveckling startar, hjärnan börjar sin ombyggnad
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Tidig adolescens
10-13 år

Biologi Pubertetsutveckling startar, hjärnan börjar sin ombyggnad

Kognition

Identitet

Autonomi

Här och nu, konkret tänkande. 
Hur är jag? Vem ska jag bli? 

Förändrad kroppsuppfattning. Optimism.
Begynnande autonomi i vardagen och juridiskt.

Sociala 
arenan

Sexualitet



Tidig adolescens
10-13 år

Biologi Pubertetsutveckling startar, hjärnan börjar sin ombyggnad

Kognition

Identitet

Autonomi

Här och nu, konkret tänkande. 
Hur är jag? Vem ska jag bli? 

Förändrad kroppsuppfattning. Optimism.
Begynnande autonomi i vardagen och juridiskt.

Sociala 
arenan

Familjen/föräldrarna. Argument, diskussioner hemmavid. 
Allt är möjligt. Fantiserar.

Sexualitet Är min kropp normal? Utforskande av egna kroppen



Mellanadolescens
14-17 år

Biologi

Kognition

Identitet

Autonomi

Sociala 
arenan

Sexualitet



Mellanadolescens
14-17 år

Biologi
Avplanande kroppsutveckling,

ändrat sömnmönster

Kognition

Identitet

Autonomi

Experimenterande med olika livsstilar. Maximal identitetsutveckling. Vem 
är jag? Duger jag?

Ökande ansvar och autonomi, fortsatt behov av stöd.

Sociala 
arenan

Sexualitet



Mellanadolescens
14-17 år

Biologi
Avplanande kroppsutveckling,

ändrat sömnmönster

Kognition

Identitet

Autonomi

Experimenterande med olika livsstilar. Maximal identitetsutveckling. Vem 
är jag? Duger jag?

Ökande ansvar och autonomi, fortsatt behov av stöd.

Sociala 
arenan

Kompisarna, jämnåriga. 
Var hör jag hemma?

Sexualitet Utforskande av sexualitet, sexuell identitet, relationer.



Sen adolescens/ung vuxen
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Sen adolescens/ung vuxen
18-24 år

Biologi Vuxen kropp. Långsamt avslutande mognad i framhjärnan.

Kognition

Identitet

Autonomi

Framtiden blir verklig. Pessimism. 
Mogen tidsuppfattning.

Formellt sett fullt autonom, men inte i praktiken.

Sociala arenan

Sexualitet



Sen adolescens/ung vuxen
18-24 år

Biologi Vuxen kropp. Långsamt avslutande mognad i framhjärnan.

Kognition

Identitet

Autonomi

Framtiden blir verklig. Pessimism. 
Mogen tidsuppfattning.

Formellt sett fullt autonom, men inte i praktiken.

Sociala arenan
Söka identitet i samhället. Vuxna tillbaka som 

samarbetspartners.

Sexualitet Romantiska relationer med ömsesidighet



Specifika svårigheter:
Tidig adolescens

• Mycket korta, konkreta perspektivet: 1 dag-
vecka

• Den unges behov av eget handlingsutrymme

• Föräldrarnas ångest i en ny situation

37



Specifika svårigheter:
Mellanadolescens 

• Att bli ”godkänd” av sina jämnåriga viktigast av 
allt!

• Kort perspektiv styr fortfarande 1 v – 1 månad

• Utforskande av olika livsstilar som led i 
identitetsutvecklingen

38



Specifika svårigheter:
Sen adolescens

• Framtiden har blivit verklighet och begränsningar 
måste hanteras.

• Den tidiga adolescensens optimism är borta.

39



Tidig adolescens
10-13 år

Mellanadolescens
14-17 år

Sen adolescens/
ung vuxen
18-24 år

Biologi
Pubertetsutveckling startar, 

hjärnan börjar sin 
ombyggnad

Avplanande kroppsutveckling,

ändrat sömnmönster

Vuxen kropp. Långsamt

avslutande mognad i 
framhjärnan.

Kognition

Identitet

Autonomi

Här och nu, konkret 

tänkande. 
Hur är jag? Vem ska jag bli? 

Förändrad 

kroppsuppfattning. 
Optimism.

Begynnande autonomi i 

vardagen och juridiskt.

Experimenterande med olika 

livsstilar. Maximal 
identitetsutveckling. Vem är jag? 

Duger jag?

Ökande ansvar och autonomi, 
fortsatt behov av stöd.

Framtiden blir verklig. 

Pessimism. 
Mogen tidsuppfattning.

Formellt sett fullt autonom, 

men inte i praktiken

Sociala arenan

Familjen/föräldrarna. 

Argument, diskussioner 
hemmavid. 

Allt är möjligt. Fantiserar.

Kompisarna, jämnåriga. 

Var hör jag hemma?

Söka identitet i samhället. 

Vuxna tillbaka som 
samarbetspartners.

Sexualitet
Är min kropp normal? 

Utforskande av egna 
kroppen. Skyler sig.

Utforskande av sexualitet, sexuell 

identitet, relationer.

Romantiska relationer med 

ömsesidighet



Exempel - applicera schemat

• Frida, 13 år går i särskolan pga lindrig 
utvecklingsstörning. Hon fick sin första 
menstruation vid 10 års ålder.

• Arvid 15 år, har alltid varit kort vilket är att 
förvänta eftersom bägge föräldrarna är korta 
(155cm respektive 170cm). Han kom in i 
puberteten för ett halvår sedan, nästan sist i 
sin klass.
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