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Nevroplastisitet 
• Viktig «nytt» begrep

• Motarbeidet

• Langsomt erkjent

• Hva betyr det !

• Hvilke konsekvenser har det rett forstått?



Nevroplastisitet

• Nevro: Nevron =  Nervecellene i hjernen og 

nervesystemet (ledningsnettet)

• Plastisitet: Foranderlig, modifiserbar



Nevroplastisitet

• Tenkning
• Følelser
• Læring
• Adferd kan 

• Slå på eller av gener, og derved

• Forme vår hjerneanatomi og 

• Vår adferd 



Alder-relaterte kognitive svekkelse – Et gjennomgående trekk ved 
aldring

Effekt av alder på forskjellige aspekter av Mental funksjon

Vokabular
Resonering
Spatial Visualisering
Episodisk minne
Persepsjons evne

Personer i 70 årene er i 
den nederste 20% relativt  
i forhold til personer i 20 
årene.

Innvirkning på praktisk talt 
alle mentale ferdigheter 

Begynner i 20 og 30-
årene; og fortsetter 
igjennom hele livet.

Kronologisk alder



Konsekvensen av at din hjerne gjør et nødvendig
nedadgående tilpassing av sin ”sampling rate”

Økende feilbarlighet  ( spinklere ) signal mottakning

Øket sensitivitet for ”forstyrrelser” i signal gjenkjennelse

Degradert syntaks   kontroll

Kognitiv svekkelse

Redusert prosesserings effektivitet

Lavere lærings hastighet



”Friske” personer, på nedadgående kurs (antagelig) akkurat slik som du!

3. Epoke     Brukere av mestret (automatisert) kunnskap og 
ferdigheter



Den aldrende hjerne

• 30-årene –glemmer av og til

• 50-årene. Etter dette øker glemsomhet for 
mange

• For noen merkes det knapt

• For noen blir det meget raskt tydelig

• Hastigheten i hjernefunksjonen – reduseres

• P. g.a. dette reduserer vi ofte våre aktiviteter

• Kanskje du har opplevet at noen pga hørsel 
slutter å delta?



Hvorfor MISTER VI DET –LOOSE IT?

• 1. Hjernen er eldre og «forstyrres lettere»

• 2. Kroppen din er eldre - seviceorganene mer slitt

• 3. Du stoler FOR MYE på antagelser –
informasjon fra tidligere.

• 4. Vi er en FOR DÅRLIG i varetager av VÅR HELT 
AVGJØRENDE RESURS –

Hjernen



Nevroplastisitet –Livet Ut

• Nevroplastisitet – det faktum at så lenge vi 
lever lærer vi – d.v.s. det dannes nye baner -
synapser - som kan identifiseres i hjernen.

• Står i motsetning til den tidligere forståelse av 
hjernen som en maskin – fascinerende – men 
sårbar og uten evne til helbredelse når den ble 
skadet. 



Use It or Loose It

• Vår konseptualisering – vår erkjennelse –
måten vi forstår fenomen på - vil i alle 
sammenheng enten 

Hemme oss 

eller

Åpne opp for oss! 



If YOU don`t USE It - You Loose IT

• Hva betyr dette ?

• Barnet fødes DUM d.v.s Kunnskapsløst!

• Hjernen er en SVAMP!



• 3 kritiske perioder

• A. Småbarnsperioden – ALT er NYTT – ALT tas 
inn 24/7!!

• B. Tidlig voksen alder – når vi vil eller må! 

• C. SEN voksen alder FRA: ???



Konsekvenser ?

• Livslang   NEVROGENESE ( forming av nye 
nevron)

• Livslang NEVROPLASTISITET (forming av nye 
vindinger gjennom erfaringer)

• Kognitiv RESERVE (mulig utsettelse av 
ALZHEIMERS sykdom?)



Konsekvenser

• Vi har selv potensialet til å 

FORANDRE

Ved alt vi utsetter oss for av

Det vi gjør

Tenker

Føler 



Muligheter!

• Det dreier seg om å 

• KULTIVERE EN NY MÅTE Å TENKE PÅ

• LÆRE Å MESTRE NYE FERDIGHETER

•



Nevroplastisitet – Livet ut!

• Hjernen er en MUSKEL



Noe som funker for meg
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