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Hjärnan
Biopsykosocial- och sexuell utveckling

Malin Örn och Anna Gutniak 





Hur mognar hjärnan?

• Successiv mognad sker samtidigt i alla delar 

• De främre delarna mognar sist

• Mängden grå substans (neuron) minskar

• Mängden vit substans (myelin) minskar 

• Mognaden är mer korrelerad till ålder än pubertetsstadium



Hjärnans mognad

(B) Gray matter in the cortex decreases during adolescence.
(C) White matter in the cerebrum increases during 
adolescence. (figure adapted from Tamnes et al. 2017 and Mills et al 2016).

Mills K and Anandakumar J (2020) The Adolescent 
Brain Is Literally Awesome. Front. Young Minds. 



Ombyggnaden ger en snabb och effektiv
hjärna, formad av individens behov



Känslor

Illustration: empatico.se



Väntrummet...
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Killgore, 2005

Samma stimulus aktiverar olika delar av hjärnan hos ungdomar och vuxna



Illustration: Okänd, licensieras enligt CC BY-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Casey, B. J. et al (2022). Making the sentencing case: Psychological and neuroscientific 
evidence for expanding the age of youthful offenders. Ann Rev of Criminology
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https://unsplash.com/@wru_fightming?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/unknown-person?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


När du var ung:
Gjorde du någonsin något som var riskabelt, 

något som en vuxen hade avrått från?

Bedömning av risk

- Men hur tänkte du?!



Psykologiska och neurobiologiska faktorer i samverkan 
vid riskbedömning och beslut

Belöning > negativ konsekvens

T ex

• Yngre ungdomar har svårare att tänka logiskt när kompis tittar på. (Somerville, 2018, 

Dumontheuil, 2016)

• Emotionell laddning ökar risktagande. (Icenogle 2019, Somerville, 2018)



Published in: Laurence Steinberg; Curr Dir Psychol Sci 16, 55-59.
DOI: 10.1111/j.1467-8721.2007.00475.x Copyright © 2007 Associ for Psych Sci

Känslighet för belöning ökar i närvaro av jämnåriga



Vilket av följande är sant om ungas risktagande?

• Utforskande, risktagande beteende peakar i slutet av tonåren

• Risktagande beteende samvarierar med könshormonnivåer

• Vuxnas riskaversion gör att ungdomars val kan vara mer rationella vid 
jämförelse

• Unga som tar färre risker klarar sig bättre



Romer, Dev Cogn Neurosci 2017



Bra att veta om riskbeteenden:

• Som regel inte huvudlösa/obetänksamma beslut. 

• Dämpas av vuxennärvaro och av försiktiga jämnåriga

• Sämre levnadsvillkor (även uppfattning/upplevelse av sämre sociala 
förutsättningar) ökar sårbarhet för riskbeteenden. 

• Sexuell utsatthet ökar sårbarhet för sexuellt risktagande.

Romer, 2017

Gardner, Steinberg, 2004
Ciranka, S., van den Bos, W., 2019

UngKAB15, 2017

Håkansson, P. (2019)
Keshavarz, S., Coventry, K. R., & Fleming, P. (2021)



"Our results corroborate the idea of a special sensitivity to high 
rewards during mid-adolescence as proposed by several theories on 
adolescent development (Casey et al., 2008; Steinberg, 2008). 
Moreover, they demonstrated that this sensitivity not only implicates a 
potential risk for adolescent development by contributing to risky 
behavior but also can lead to benefits in task performance."

Ferdinand, N. K., Kapsali, E., Woirgardt, M., & Kray, J.(2022). Developmental differences in processing the 
valence and magnitude of incentive cues: Mid-adolescents are more sensitive to potential gains than early- or 
late-adolescents. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience. 



Hjärnan i ungdomsåren

• fungerar annorlunda - kräver vår anpassning

• ger beteenden som är adekvata, anpassade, önskvärda 

• sårbar och formbar 



Det hälsofrämjande och trygga mötet 
– extra bra för ungdomar och den växande hjärnan!



Biopsykosociosexuell 
utveckling

Vad händer mellan barn 
och vuxen?



En förväntad utveckling inom många områden

Barnkropp Vuxenkropp

Abstraktionsförmåga

Familj                                                           Samhälle

Tidshorisont

Beroende                                                    Självständig

Vänskapsrelationer

Förmåga och intresse för romantik, sex, relation



Tidig adolescens ca 10-13 år Mellanadolescens ca 14-16 år Sen adolescens/ung vuxen 17-20/24 år

Biologi

Kognition
Identitet 

Autonomi

Social arena

Sexualitet

UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf

Biopsykosocial- och sexuell utveckling

Ett tomt schema och en bunt mini-lappar / 3 personer

Placera ut lapparna. 
Obs: Inte säkert att det blir en lapp i varje ruta.

10 minuter.

file:///C:/Users/Chaste/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JFFRNBU1/UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf


Tidig adolescens ca 10-13 år Mellanadolescens ca 14-16 år Sen adolescens/ung vuxen 17-20/24 år

Biologi

Kognition
Identitet 

Autonomi

Social arena

Sexualitet

UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf

Biopsykosocial- och sexuell utveckling

file:///C:/Users/Chaste/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JFFRNBU1/UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf


Biopsykosocial- och sexuell utveckling

Tidig adolescens ca 10-13 år Mellanadolescens ca 14-16 år Sen adolescens/ung vuxen 17-20/24 år

Biologi Pubertetsstart

Kognition
Identitet 

Autonomi

Konkret > abstrakt förståelse. 
Fantasi, associationer, ”allt är 
möjligt”. Autonomi i vardagen.
Ifrågasätter vuxna i trygg miljö. 
Identifierar sig som del av sin 
familj.
Tidshorisont 1-2 dagar. 

Social arena
Familj, mindre krets vänner, skola, 
fritidsaktivitet

Sexualitet
Den egna kroppen. Begynnande 
sexuellt intresse av annan, sällan i 
form av genitalt sex. 

UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf

file:///C:/Users/Chaste/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JFFRNBU1/UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf


Biopsykosocial- och sexuell utveckling

Tidig adolescens ca 10-13 år Mellanadolescens ca 14-16 år Sen adolescens/ung vuxen 17-20/24 år

Biologi Pubertetsstart

Kognition
Identitet 

Autonomi

Konkret > abstrakt förståelse. 
Fantasi, associationer, ”allt är 
möjligt”. Autonomi i vardagen.
Ifrågasätter vuxna i trygg miljö. 
Identifierar sig som del av sin 
familj.
Tidshorisont 1-2 dagar. 

Social arena
Familj, mindre krets vänner, skola, 
fritidsaktivitet

Sexualitet
Den egna kroppen. Begynnande 
sexuellt intresse av annan, sällan i 
form av genitalt sex. 

UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf

file:///C:/Users/Chaste/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JFFRNBU1/UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf


Tidig adolescens ca 10-13 år Mellanadolescens ca 14-16 år Sen adolescens/ung vuxen 17-20/24 år

Biologi Pubertetsstart
Fortsatt utveckling av hjärnan och 
övriga kroppen.

Kognition
Identitet 

Autonomi

Konkret > abstrakt förståelse. 
Fantasi, associationer, ”allt är 
möjligt”. Autonomi i vardagen.
Ifrågasätter vuxna i trygg miljö. 
Identifierar sig som del av sin 
familj.
Tidshorisont 1-2 dagar. 

Klarar mycket men behöver 
vuxenstöd.
Experimentlust, utforskar. Maximal 
identitetsutveckling, vänner 
centrala. Mindre benägen söka råd 
hos vuxna.
Tidshorisont närmaste veckan/-orna.

Social arena
Familj/hemmet. Vänner, skola, 
fritidsaktivitet

Olika kompisgrupper, aktiviteter. Rör 
sig på nätet och geografiskt på egen 
hand. Skola, ev arbete.  

Sexualitet
Den egna kroppen. Begynnande 
sexuellt intresse av annan men 
sällan i form av genitalt sex. 

Utforskande av intimitet, sexuell 
identitet och sexuella upplevelser 
även med partner. 

UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf

Biopsykosocial- och sexuell utveckling

file:///C:/Users/Chaste/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JFFRNBU1/UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf


Tidig adolescens ca 10-13 år Mellanadolescens ca 14-16 år Sen adolescens/ung vuxen 17-20/24 år  

Biologi Pubertetsstart
Fortsatt utveckling av hjärnan och 
övriga kroppen.

Fortsatt kroppslig utveckling 
(kroppskonstitution, benmassa)  
Hjärnan som en vuxens vid ca 25 års ålder.

Kognition
Identitet 

Autonomi

Konkret > abstrakt förståelse. 
Fantasi, associationer, ”allt är 
möjligt”. Autonomi i vardagen.
Ifrågasätter vuxna i trygg miljö. 
Identifierar sig som del av sin 
familj.
Tidshorisont 1-2 dagar. 

Klarar mycket men behöver 
vuxenstöd.
Experimentlust, utforskar. Maximal 
identitetsutveckling, vänner 
centrala. Mindre benägen söka råd 
hos vuxna.
Tidshorisont närmaste veckan/-orna.

Tidshorisont och abstraktionsförmåga som 
vuxens. 
Tankar om livsval, identitet i samhället. 
Formellt sett autonom, sociala 
skyddsnätet mindre/saknas. 
Vuxna åter som samtalspartners.

Social arena
Familj/hemmet. Vänner, skola, 
fritidsaktivitet

Olika kompisgrupper, aktiviteter. Rör 
sig på nätet och geografiskt på egen 
hand. Skola, ev arbete.  

Studier, yrkesliv. Ekonomin begränsar 
valmöjligheter. Flytt?

Sexualitet
Den egna kroppen. Begynnande 
sexuellt intresse av annan men 
sällan i form av genitalt sex. 

Utforskande av intimitet, sexuell 
identitet och sexuella upplevelser 
även med partner. 

Tankar om familjebildning, långvariga 
relationer. 

Adolescens – Wikipedia Nr6_2021.pdf (barnlakaren.se) UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf

Biopsykosocial- och sexuell utveckling

https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolescens
https://barnlakaren.se/Arkiv/2021/Nr6_2021.pdf
file:///C:/Users/Chaste/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JFFRNBU1/UNICEF_Programme_Guidance_for_the_Second_Decade_WEB.pdf


På förmiddagen har vi pratat om

üDet ungdomsmedicinska kompetensområdet

üUngas livsvillkor och trender

üPubertetsutveckling och kroppsundersökning 

üSkillnader och förändringar i hjärnans struktur, organisation och 
funktion som bidrar till förståelse för vanliga beteenden

üPsykosocial- och sexuell utveckling under ungdomsåren


