
Vi anbefaler alle foreldre denne 

lektyren, som vi her gir et utdrag fra:  

Hvis menneskehjernen er et digert 

puslespill, er tenåringshjernen et 

puslespill som ikke er ferdig lagt. Det er 

en del av jobben min som nevrolog å se 

hvor bitene i hjernepuslespillet høre 

hjemme, og jeg bestemte meg for å 

anvende dette for å få en bedre 

forståelse av tenåringshjernen. Det er 

også derfor jeg skriver denne boka: for 

å hjelpe deg å forstå ikke bare hva 

tenåringshjernen er, men også hva den 

ikke er, og hva den fortsatt er 

underveis til å bli. Av alle kroppens 

organer er det hjernen som er minst 

utviklet idet vi blir født, størrelsen er på 

bare omkring 40 prosent av en voksen 

hjerne. Og den blir ikke bare større; alle 

interne koblinger forandres i løpet av 

utviklingen. Hjernens framvekst er en 

langvarig prosess, viser det seg.  

Allikevel er tenåringshjernen intet 

mindre enn et paradoks. Den har en 

overflod av grå substans (nervecellene 

som er der grunnleggende byggesteinene i hjernen) og et underskudd av hvis substans (nervefibrene 

som sørger for effektiv utveksling av informasjon mellom de forskjellige delene av hjernen) – og det er 

derfor tenåringshjernen er nesten som en splitter ny Ferrari: Den er smurt og tanket, men har ikke 

blitt testet på veien ennå. Den ruser motoren, men vet ikke helt hvor den skal kjøre. Dette paradokset 

fører til et kulturelt misforhold. Når en person ser voksen ut, går vi ut fra at han eller hun også må 

være mentalt voksen. Tenåringsgutter barberer seg, og tenåringsjenter kan bli gravide, men 

nevrologisk sett har ingen av dem en hjerne som er klar for hovedutfordringen: voksenverden.  

(…)  

Tenåringer må bli bevisste på at de er inne i en av hjernens glansperioder.  

Akkurat det hjelper selvsagt lite når du skal takle tenåringens ubegripelige atferd i hverdagen. Det er 

viktig å huske at selv om hjernen deres er på sitt mest effektive når det gjelder læring, er den 

ineffektiv på mange andre områder, for eksempel oppmerksomhet, selvdisiplin, gjennomføringsevne 

og følelser. Derfor er "én ting om gangen" et nyttig mantra å repetere for seg selv. Prøv å unngå å 

overvelde tenåringene dine med instrukser. Husk at selv om de ser ut som de kan multitaske, er de i 

virkeligheten ikke særlig flinke til det. Bare det å be dem stoppe opp og tenke over hva de må gjøre og 

når de må gjøre det, øker blodtilstrømningen til områdene av hjernen som er involvert i multitasking, 

slik at de langsomt blir styrket. Dette gjelder instrukser og beskjeder også. Skriv dem ned til 

tenåringen din i tillegg til å gi dem muntlig, og begrens deg til ett eller to punkter, ikke tre, fire eller 

fem. Du kan også hjelpe tenåringene dine til å organisere tida og oppgavene sine bedre ved å gi dem 



kalendere og foreslå at de skriver ned sine daglige gjøremål der. Ved å gjøre dette regelmessig trener 

de opp hjernen.  

Det aller viktigste er å sette grenser – for alt. Det er dette de oversprudlende hjernene deres ikke 

klarer selv. Si tydelig fra om hvor mye tid du tillater at tenåringen bruker på "virtuelle" sosiale 

aktiviteter, enten det er Internett eller tekstmeldinger. Begrens aller helst de digitale sosiale 

aktivitetene til bare én eller to timer om dagen. Hvis tenåringene nekter å føye seg, kan du bare ta fra 

dem telefonen eller begrense bruke av datamaskin til bare lekser. Krev også å få navn og passord til 

alle kontoene deres.  

Ingenting av dette betyr at barna dine kommer til å slutte seg til programmet med det samme. Det er 

faktisk nesten garantert at det kommer til å skli ut iblant, kanskje til stadighet. Derfor må du holde 

øye med tenåringene mens de gjør lekser, og når de sitter med datamaskinen. Jo bedre du følger 

med, desto færre blir fristelsene for tenåringene, og jo færre fristelser, desto mer vil hjernen deres 

lære å klare seg uten de konstante forstyrrelsene.  


