
En glad student



Bedre koncentrations- og 
indlæringsevne og mere selvkontrol 
får man af: 
• Sund kost
• Motion nok
• Søvn nok
• Begrænsede mængder alkohol
• Godt fællesskab



Motion

• påvirker ifølge forskning evnen til at 
koncentrere sig.



Motion påvirker hjernen og 
intellektet
• Svensk undersøgelse fra 2009
• baseret på analyser af fysiske og psykologiske prøver på 

1,2 millioner svenske mænd, der alle blev indkaldt til 
militæret i perioden 1968-1994. 

• Sport og motion påvirker hjernen og intellektet, dvs. gør 
det nemmere at lære og forstå - især for unge mellem 15 
og 18 år.

• Dataene viste en klar sammenhæng mellem kondition og 
intelligens:

• Jo bedre kondition, de unge mænd havde på 
sessionstidspunktet, desto højere scorede de også i de 
psykologiske prøver, der indgik i sessionen. Blandt andet 
når det gjaldt logisk intelligens, verbal intelligens og 
teknisk intelligens.



Hukommelsescenteret i hjernen 
vokser ved motion
• Forskningsresultater fra Tyskland 2010 viser, 

at hippocampus, et center i menneskets 
hjerne, vokser hvis man dyrker motion som fx  
tre-fire løbeture i moderat tempo om ugen.

• Efter tre måneder vil hippocampus have øget 
sin volumen med omkring 15 procent. 

• Hippocampus er involveret i en lang række 
centrale hjernefunktioner, som f.eks. 
hukommelse og indlæring.



Chris på skolebænken

• Chris MacDonalds projekt på 
Johanneskolen er baseret på den type 
forskning.

• Chris på skolebænken 3: Motion



Søvn nok 

• Er
– 8-9 timer per nat
– en forudsætning for at kunne koncentrere sig 

og for at kunne lære, fordi hjernen bearbejder 
og lagrer indlært stof under søvn

– forbedrer immunforsvaret
– forebygger stress, angst og depression – og 

gi’r bedre humør
– styrker din selvkontrol

• TV2: Søvnløs (1)



Sådan sover man godt 
Prioriter din søvn
• Stå op og gå i seng på sammen tid. 

– Undgå derfor at sove om dagen
– At være vågen (langt) ud på natten

• Vær fysisk aktiv – gerne en ½ time hver dag
• Lav en liste over ting du skal nå i morgen, så du ikke 

bekymrer dig
• Tænk på dine kostvaner: spis og drik sundt og i de rette 

mængder. Undgå opkvikkende mad og drikke (koffein og 
sukker)

• Gør klar til at sove mindst en time før søvnen. Sluk for 
alle skærme, også den på telefonen. Lav rolige ting.



Koncentration, hukommelse og 
alkohol
• Den direkte effekt af alkohol:

– Hippocampus skrumper. Hippocampus er 
hjernens hukommelsescenter.

– Over fem (5!) genstande af gangen påvirker 
hukommelse og dermed indlæring negativt.

• Den indirekte effekt af alkohol: Man sover 
dårligt, og dårlig søvn gi’r dårlig indlæring.

• Chris på skolebænken 1: Alkohol

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan
=010801142030



Alkohol kan forstyrre læring -
selvom man ikke selv drikker!
• Forældre, søskende, bedsteforældre, 

plejeforældre, kæreste
• Et forstyrrende forbrug af alkohol i en familie kan 

vise sig hos unge som fx:
– lavt selvværd 
– stort behov for kontrol/perfektionisme 
– stressfølsomhed og tilbøjelighed til 

depression
– Afhængighed af at være populær blandt 

vennerne eller problemer med at være i 
yderkanten af gruppen



Hash og læring 
Hvor mange ryger hash blandt 16-24 årige?
• 24 % har brugt cannabis indenfor de seneste år og 8,5 % indenfor den seneste 

måned.
• 41,5 % har prøvet at ryge canabis.
• Op mod 50 % af de tilfælde, hvor en ung bortvises eller falder fra en 

ungdomsuddannelse, skyldes det hash. 
• Anslået ryger mellem 10-15 % af de unge på de danske ungdomsuddannelser så 

meget hash, at det forringer deres indlæring og uddannelsesresultater

Hvorfor er hashen særlig attraktiv ? Hvorfor vælger nogle 
unge at ryge hash?
• Hashen kan 3 ting:

– Udskyde problemer, dulme smerte (psykisk forstand) og fortrænge skammen 
over ikke at slå til

– fungere som pauseknap til dagligdagens forventningspres
– er ofte en del af et socialt fællesskab.



FAKTA om Hashrygning og ophobning af 
THC i kroppen

1.Når man ryger hash optager man THC som udskilles gennem fedtvævet. 
2.THC er væk fra kroppen efter 6 uger
3.Halveringstiden er 1 uge.
4.Hvis man ryger oftere end hver 6. uge ophober man THC i kroppen.
5.Hvis man ryger oftere end en gang hver uge får kroppen en kronisk THC tilstand med 
max ophobning.
6.Hvis man er i kronisk THC-påvirket tilstand får man nedsat sine kognitive evner. 

Det drejer sig om følgende evner:

1.SPROG. Evnen til: at gøre sig forståelig og forstå andre 
2.TANKEFLEKSIBILITET. Evnen til: at fastholde opmærksomhed 
3.ERFARINGER. Evnen til: At lære af sine fejltagelser og dermed undgå at de opstår igen 
4.KORTTIDSHUKOMMELSE. Evnen til: at holde ”tråden” i en samtale
5.HELHEDSTÆNKNING. Evnen til: at kunne udskille vigtige informationer 
6.SITUATIONSFORNEMMELSE. Evnen til: at deltage i andres liv 
7.GESTALTHUKOMMELSE. Evnen til: at fastholde nyerhvervede færdigheder

Tetrahydrocannabinol, [THC] eller Δ9-THC (delta-9-THC), Δ9-tetrahydrocannabinol
(delta-9-tetrahydrocannabinol), eller Δ1-tetrahydrocannabinol (efter en ældre 
nummereringsmetode) er det aktive euforiserende stof i cannabis.
THC er det aktive stof, der kan gøre den der indtager det "høj" dvs. oplever en glad 
eller fjollet rus. Når planten når det stadie, hvor der er et større antal andre 
cannabinoider og mindre THC, vil rusen blive "stenet". Dvs. at den, der indtager det, vil 
blive slap og udmattet. Nogle foretrækker denne rus som en måde at slappe af på. 
Derudover vil en "stener"-rus, for nogen fremkalde et enormt behov for indtagelse af 
mad, der i cannabiskulturen er kendt som "fråderen/ædeflip" og på engelsk 
"munchies".



Guide til hashrygning (og konsekvens)      

for ”dummies” på 95 sekunder

http://www.youtube.com/watch?v=ESDOu4u
Mp6U



De 8 myter om hash
• 1. Cannabis er et ”blødt” stof
• 2. Alkohol er farligere
• 3. Forskel på brug og misbrug
• 4. Man bliver ikke afhængig
• 5. Forbuddet fungerer ikke
• 6. Holland er ”det gode eksempel”
• 7. Brugen er allerede udbredt (så hvorfor ikke bare 

legalisere det?)
• 8. En legalisering vil fjerne de kriminelle banders 

indtægtsgrundlag



Et godt fællesskab

• Styrker evnen til at lære
• Fordi man bedst lærer, når man ikke er 

stresset. Stress hæmmer hukommelsen.
• Hvis man oplever at være del af et godt 

fællesskab, så reducerer det i sig selv 
stress

• Hvis man har oplevelsen af at være uden 
for fællesskabet, så er det i sig selv 
stressende



Pararbejde og klassesamtale

• Hvilke erfaringer har I med hvordan 
mangel på søvn, motion og/eller brug af 
alkohol påvirker jeres evne til at fungere i 
hverdagen?

• Hvilke konsekvenser kan du drage af det?
• Hvad kan gøre det nemmere at ændre 

adfærd?
• Hvordan kan klassefællesskabet bidrage 

til, at I bliver sundere og lærer bedre?


