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Psykisk (o)hälsa syd 2019

Anna Nygren 

• Livsstilspedagog
• Föreläsare
• Författare
• Grundare av Ung Livsstil
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Tonårens berg- och dalbana
• Inget nytt
• Köer till BUP
• Generella insatser
• Jobba förebyggande 

”Om vi ska kunna vända och stoppa 
tillströmningen till BUP, då måste vi 
komma in tidigare och jobba med 
livsstilen” Ing-Marie Wieselgren, 
Psykiatrisamordnare SKL
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Obalans mellan reptilhjärna och pannlob

• Drivkrafter, lust, sug
• Kontrollfunktion, analys 

och bedömning
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• Hjärnan utvecklas under många år
• Den är inte mogen förrän vid ca 25 

års ålder.
• Hjärnans mognad
• Axonen myeliniseras

Hjärnans utveckling
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Känslor och drivkrafter -
potent och kraftfull motor
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Kontroll och beslut -
Undermåliga bromsar och 

styrsystem
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Dopamin

• Ökade halter under ungdomen
• Stor variation i tillgång 
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Från glädje…
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…till ilska och utbrott
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Från kärlek…
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…till brustna hjärtan
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Pannlob i hemmets trygga vrå 
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Reptilhjärna med vänner som hejar på 
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Risktagning
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Grupptryck
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Ensam i rummet Kompisar i rummet

15 år
25 år
40 år
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Oro, rädsla och ångest 

• Kamp och flykt
• Ökad puls
• Snabbare andning
• Blod till armar och ben
• Skärpta sinnen
• Ångest, panikattacker
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Amygdala

• Larm
• Överlevnadsfunktion
• Överaktivitet, växer
• Samlar på dåliga erfarenheter
• Beredskapsläge
• Sympatiska nervsystemet
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Pannlobens kontroll över amygdala

• Kontrollfunktion
• Analys och korrekt 

bedömning
• Pannloben behöver hållas 

i god form för att kunna 
göra sitt jobb

• Avbryta beredskapsläget
• Räkna till 10
• Andas lugnt med lång 

utandning genom näsan
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Skärmar eller IRL

• Gömma sig 
• Beroende
• Skärmar slukar tid
• Stjäl uppmärksamhet
• Susan Greenfield, 
• Hjärnans utveckling
• Popcornhjärna
• Annat sätt att uttrycka sig 
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Förebyggande arbete i skolan

Tonårstiden präglas av starka känslor, 
humörsvängningar, risktagning, 
omdömeslöshet mm. Allt sånt styrs av 
framför allt hormoner, signalsubstanser, 
belöningscentra, amygdala där den omogna 
pannloben ska ansvara för kontrollen. 

När man förstår lite mer av det som pågår i 
hjärnan är det lättare att handskas med det 
nya tonårs-jaget. 
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Två nya livsstilsmaterial

Tonårshumör och hormoner Pubertet
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Det nya EHT-matrialet

Systematiskt kvalitetsarbete
Mål och resultatstyrt
Analys och utvärdering
Gruppnivå, alla elever
Individnivå vid behov

Klart VT-20
Endags-inloggning
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www.unglivsstil.se

Livsstilsmaterial
Kunskap
Filmer
Tips
Verktyg
Videopoddar
Avslappningsövningar
Följ oss på FB och instagram
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Mer om livsstil och hjärnan

150 kr st
250 för båda

(från 185 kr styck i handeln)

Kontant, faktura eller swish 123 199 5430

Vid efterbeställning tillkommer kostnad för frakt
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Tack för idag!

Anna Nygren
Ung Livsstil 
www.unglivsstil.se

Anna.nygren@unglivsstil.se
Facebook
Instagram
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http://www.unglivsstil.se/
http://unglivsstil.se

