
Hvordan vil mit barn udvikle sig kognitivt?

o Kognitive udvikling referer til ændringer i læring, tænkning og hukommelsen. Det er
udviklingen af mentale aktiviteter, såsom tillæring af viden og problemløsning

o Udvikling af ovenstående evner forekommer gennem fysisk interaktion med 
omgivelserne. Dette er især afgørende fra fødslen og frem til barnet er ca 2 år. 

o Mellem 2 og 6 år øges barnets evne til at tænke over, hvordan symboler måske
repræsenterer noget, såsom at ord repræsenterer objekter. Sprogudvikling betyder at 
barnet kan følge simple instruktioner som kan hjælpe dem med at løse problemer. 
Sprogbrug er vigtigt - passive sætninger og brug af dobbelte negative forstås ikke i denne
alder. Brugen af simple instruktioner er vejen frem. Børn bliver let distraherede og de kan
ikke fokusere på én ting ad gangen. Børn under 4 år kan også have problemer med at se 
en situation fra en anden persons perspektiv.

o Mellem 7 og 11 år øges børns evne til at gennemtænke situationer, før de handler. Børn
kan begynde mentalt at overveje deres handlinger, forstå numre og proportioner og
indse at ting ikke altid er som de fremstår. 

o Fra 12 år nærmer denne udvikling sig noget der ligner de voksnes, idet vi kan se en
øgning i abstrakt og kompleks tænkning og problemløsning. Børn kan gennemtænke
hypotetiske scenarier og blive bevidste om komplekse koncepter såsom moralske
værdier og retfærdighed.

o Forældre bør huske at “børn og unge mennesker ser verden forskelligt” - hav
tålmodighed, det tager tid for børn at mestre kompleks tænkning og (selv-) kontrol.

Ændringer i teenagehjernen
Teenageårene beskrives ofte som en tid

med “storm og stress”, mens hjernen
udivkler sig hen imod sin 

“voksentilstand”. Teenagere kan være
meget impulsive og følsomme overfor

belønninger. Prøv at undgå straf og
fokuser på positiv coaching. 

Efterhånden som motoriske og sociale evner øges (for eksempel at gå og at være i stand til
at lege med andre børn), udvides børns verden. Som et resultat heraf lærer de at løse
problemer, tænke, skabe sammenhænge og lagre ny information på en legende facon.
Sanserne (hørelse, syn, følesans, lugtesans) og barnet sociale miljø, spiller og en vigtig rolle i
den kognitive udvikling. Deltagelse i fysisk aktivitet og sport kan påvirke den kognitive
udvikling positivt, særlig i relation til evnen til at (selv-) regulere og hvor klar barnet er til at
lære nyt.

Ungdom: At løbe risici og lære selvkontrol
Den del af hjernen, der responderer på

belønning og risiko, modnes tidligt i
ungdommen. Den del af hjernen, der 

kontrollerer impulser og tillader langsigtet
planlægning, modnes senere. Disse forskellige

i udviklingstidspunkt kan måske forklare
hvorfor teenagere mit i deres ungdom løber
langt flere risici end deres ældre modparter
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