Hjernens
sættekasse
Med to matematiske formler sorterer hjernen de myriader af indtryk, der kæmper om
opmærksomheden. Vi spurgte neuropsykologen Thomas Habekost om sammenhængen
mellem ydre uro og indre balance.
———
A f N a d ja Pa s s o g T h o m a s Ha b e ko s t
s o r t s y n a f K r i s t i an E s k i l d J e n s e n

Grundpræmissen i mange moderne
livs- stilsmantraer er tilsyneladende, at
man skal skære alt det overflødige væk,
hvis man vil skabe ro, balance og fokus
i hjemmet, livet, familien og hjernen.
Men er der overhovedet nogle videnskabelige undersøgelser, der tyder på sådan
en sammenhæng?
Som neuropsykolog er det lidt pudsigt at opleve, hvordan hjernevidenskab
efterhånden inddrages i alle mulige sammenhænge. Hvor man for år tilbage legitimerede sine ideer ved at henvise til sociologiske, psykoanalytiske eller politiske teorier,
virker det, som om hjerneforskning nu har
fået rollen som den højeste videnskabelige
autoritet i mange spørgsmål.
Ofte er der tale om spørgsmål, der
ligger på grænsen af, hvad man egentlig
kan udtale sig om på baggrund af hjerne-
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forskning. For eksempel har Howard Gardners teori om ’de syv intelligenser’ nærmest
fået kultstatus blandt folkeskolelærere, fordi
mange mener, at teorien er ’bevist af hjerneforskning’. Faktisk er forbindelsen mellem Gardners pædagogiske ideer og hjernen
temmelig tynd, men med hjerneforskningen som neurologisk glasur fremstår den finere og mere videnskabelig.
Når det er sagt, er der meget at komme efter
i hjerneforskningen. Det er nok et af de videnskabelige områder, der udvikler sig allermest spændende i øjeblikket. Vi har en
meget større basisviden om hjernen end for
bare tyve år siden, og det er spændende at
se, hvor langt denne viden kan bringe os i
arbejdet med at forstå alle mulige menneskelige aktiviteter. Så lad mig prøve kræfter med dine spørgsmål ved først at fortælle

om det, vi har den mest sikre viden om: de
basale sanse- og opmærksomhedsprocesser
i hjernen.
Hjernen er bygget til at forarbejde en enorm
mængde information fra sanserne, men
samtidig kun udvælge en meget lille del til
bevidst opfattelse og handling. Synet er det
bedste eksempel. Vi oplever det at se som
den letteste ting i verden, men faktisk kræver det en fabelagtigt kompliceret aktivitet i
milliarder af celler – så kompliceret, at ingen
supercomputer tilnærmelsesvis kan efterligne det. Som handlende væsner kan vi ikke
bruge al denne information på en gang, og
derfor har hjernen indbygget nogle mekanismer til kun at udvælge det, som virker
vigtigst i situationen. Hvad dette konkret er,
afhænger af organismen, der perciperer.
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Psykologisk svarer denne udvælgelse til
vores opmærksomhed, og vi er kun i stand
til at opfatte slutresultatet af processen
bevidst.
Når øjet er blevet stimuleret af lys, foregår
der nemlig en intens konkurrence mellem
nerveceller, der arbejder med hver deres del
af synsindtrykket. Indtryk, der af en eller
anden grund er interessante for os – enten
fordi vi bevidst forsøger at se efter dem, eller
fordi de af sig selv træder frem fra baggrunden – har en fordel i konkurrencen. Står vi
for eksempel på Hovedbanegården blandt
et mylder af indtryk, vil opmærksomheden
nogle gange fanges uvilkårligt, måske af
duer, der pludselig flyver op. Andre gange
vil den være styret af noget, vi bevidst leder
efter, for eksempel en ven med en bestemt
farve tøj på. I begge tilfælde foregår det sådan, at efter nogle brøkdele af et sekund har
de stærkeste celle-systemer undertrykt de
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andres aktivitet, og maksimalt tre eller fire
objekter har overlevet konkurrenceprocessen. På den måde er vores bevidste spændvidde stærkt begrænset.
Man kan sige, at hjernen er i stand
til at kapere en meget stor mængde information ad gangen, mens bevidsthedens kapacitet er meget mere begrænset.
Så snart vi flytter øjnene – det sker typisk 34 gange i sekundet – kører processen igen,
og vi kan gøre ny information bevidst. På
den måde kan vi over nogen tid få et bevidst
indtryk af mange detaljer, for eksempel i et
kompliceret landskab. Udover at være hurtigt og effektivt er systemet altså meget fleksibelt, og det gælder også, når informationen fra de andre sanser koordineres.
Det var en ultrakort beskrivelse af
det ’apparatur’, vi som mennesker bruger til
at opfatte omverden med. Man kan ikke på
nogen simpel og utvetydig måde forbinde

denne viden med modestrømningerne inden for livsstil og boligindretning. Men der
er alligevel nogle kontaktpunkter.
Ved at gøre sit daglige miljø mere
simpelt og overskueligt sparer man hjernen
for noget af den massive udvælgelsesproces
mellem de mange indtryk. Om det er godt
eller skidt kommer an på, hvad der skæres
væk, og om man definerer dette som ’overflødigt’.
Hvis man bor et sted, hvor der konstant er
støj fra en vej udenfor, vænner man sig typisk til lyden, og det meste af tiden er man
ikke bevidst om den. Støjen forarbejdes
imidlertid stadig på lavere niveauer i hjernen, og kan derigennem give psykologiske
og fysiologiske stress-effekter. Her vil det
være en klar fordel at rydde op i sit miljø ved
at dæmpe støjen og dermed slippe af med
en unødvendig, belastende stimulus.

Ved at gøre sit daglige
miljø mere simpelt og
overskueligt sparer
man hjernen for
noget af den massive
udvælgelsesproces
mellem de mange
indtryk

På den anden side tyder forskningen også
på, at for lidt stimulation kan være belastende. Under såkaldt ’sensorisk deprivation’ placeres man i et kunstigt miljø med
minimale syns-, høre- og føleindtryk. Dette
kan være særdeles ubehageligt og føre til
psykosetilstande med hallucinationer og
lignende.
Så det er altså vigtigt for hjernen at få noget
at tygge på. Stimulationen skal blot være i
tilpas mængde, og så skal dens kvalitet være
i orden: Den skal være både meningsfuld og
udviklende for biologiske og sociale væsner
som os.
Er nogle typer impulser så bedre for hjernen at tygge på end andre? Er der en fordel ved at lytte til muhhhende køer på en
græsmark, fuglekvidder og meditationsmantraer frem for bylarm, motorveje og
metalliske maskinlyde?

Det kommer an på mange ting. Helt grundlæggende må man jo overveje, hvad man
mener med ’godt for hjernen’ og dermed
personen. Er det påvirkninger, der giver fysisk sundhed? Er det stimuli, der udløser
velbehag? Eller måske noget mere gammeldags – noget der virker moralsk opbyggeligt
og fremmer ’den rette livsførelse’ som for
eksempel et klostermiljø?
Her er der tale om værdimæssige spørgsmål, som man må ud over hjerneviden
skaben for at få besvaret. Menneskets indretning er ikke så simpel, at man blot kan se
på biologien og gå efter det, vi er ’bygget til’.
Det skulle så være livet i jægerstenalderen,
men det er nok alligevel for hård kost for de
fleste. Men selvom man ikke kommer uden
om kulturelle og etiske overvejelser, er der
stadig mekanismer i hjernen, der kan være
relevante for dit spørgsmål.
Hvis vi vælger at diskutere, hvad der
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opleves behageligt, er det vigtigt, at sanse
indtrykkene har det rigtige intensitets
niveau og dermed udløser en passende grad
af ’arousal’ – generel aktivering – af hjernen. Det er meget forskelligt, hvad vi oplever som et behageligt arousal-niveau. Nogle
mennesker bruger meget tid på at opsøge
situationer, der hæver det normale arousal-niveau i hjernen – det kan være heavy
metal-koncerter eller ekstremsport. Andre
har et mere meditativt temperament, hvor
de nærmest oplever det som generende,
hvis P3 spiller i baggrunden. Ikke overraskende er disse præferencer forbundet med
personlighedsforskelle, især graden af social
udadvendthed.
Hvis vi går videre til at se på, hvilke konkrete ting vi oplever som behagelige, er de såkaldte naturlige stimuli, du foreslår, et godt
første bud. Hjernen er glad for kompleksitet
(men ikke kaos!), og et varieret havelandskab
giver synscentrene mere at arbejde med end
den ensfarvede mur over for lejligheden. De
fleste vil sikkert også mene, at fuglekvidder
og rosenduft giver en afslappende, behagelig stimulation – selv om andre hurtigt vil
finde det kedeligt og opsøge det sensoriske
kick i storbyens mylder.
Mange af os har også lært at associere naturen med rare ting som sundhed,
fritid og familiesamvær. Og det bringer mig
til en anden pointe: Det er nok de færreste
stimuli, der i sig selv kan siges at være gode eller behagelige. Hjernens fortolkning
af stimulus er afgørende, og denne fortolkning vil næsten altid være kraftigt farvet
af personens indlæringshistorie, og hvilke
erfaringer, man tidligere har haft med stimulationen. Her er vi igen tilbage ved de
individuelle forskelle.
Det betyder også noget, om stimulationen
indebærer, at man skal forholde sig aktivt.
Viljesmæssig koncentration, mental fleksibilitet – aktiv tænkning generelt – er tæt
forbundet med aktivitet i den forreste del
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af hjernebarken, frontallapperne. Omvendt
er passiv stimulation, der ikke udfordrer til
megen tænkning, ledsaget af lav aktivitet i
disse hjerneområder. Psykologisk set er aktivitet i frontallapperne forbundet med anstrengelse, og derfor kan det være rigtig afslappende at følge en Tour de France-etape
passivt gennem en hel eftermiddag.
Men det er næppe nogen god strategi at slukke frontallapperne generelt, hvis
man vil udvikle – eller blot vedligeholde –
sin mentale kapacitet. Faktisk tyder nogle
undersøgelser på, at mentalt engagerende
stimulation kan virke forebyggende på demens. Så motionsbudskabet gælder også
hjernen. Meditation er et lidt ekstremt bud
på en sådan hjernetræning.

Psykologisk set
er aktivitet i
frontallapperne
forbundet med
anstrengelse, og derfor
kan det være rigtig
afslappende at følge en
Tour de France-etape
passivt gennem en hel
eftermiddag

Men umiddelbart er der meget stor forskel på det, jeg normalt ville betragte
som ’hjernegymnastik’, der indebærer
at kunne huske ting i hovedet, udsætte
hjernen for mange forskellige former
for impulser og knække komplekse gåder – og så meditationen, der handler
om at rydde hjernen – og endelig fjernsynskigningen, hvor jeg kobler helt fra
et øjeblik og giver plads til nye tanker.
Og her går jeg selvfølgelig ud fra, at Sex
and the City i den forbindelse har samme funktion som Tour de France.
Giver det egentlig god mening at slukke
for frontallapperne indimellem – eller
er det bare en god undskyldning for at
se fordummende skod-tv? Og har man
nogle erfaringer med, hvad der er bedst
– at holde sig til en bestemt type hjernetræning eller at sammensætte et mangfoldigt ’træningsprogram’?
Vi har uden tvivl brug for at skrue
ned for frontallapperne ind imellem. Når
vi oplever anstrengelse ved at bruge dem i
længere tid, kan det tolkes som et indbygget signal fra kroppen, der forhindrer, at vi
overforbruger denne del af hjernen. Måske
for at nulstille systemet, så frontallapper-
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Mig bekendt findes
der i øvrigt ikke nogen
enkelt aktivitet, der
kan gøre det ud for
’hjernetræning’ i sig
selv. Det er vigtigt at
give sig i kast med
mange forskellige typer
opgaver, hvis man skal
udvikle det samlede
kognitive system. Med
et udpræget teoretisksprogligt arbejde kan
det for eksempel være
relevant at bruge sit
krudt i fritiden på at lære
en ny form for svømning,
spille et instrument
eller forsøge sig som
handyman

ne ikke fastholder os i den samme mentale
rille. Måske for at undgå ’information overload’ – at den kontrollerende frontale aktivitet ændrer for meget på vores kognitive
system på samme tid.
Flere undersøgelser viser, at den frontale
hjerneaktivitet er kraftigt reduceret under
drømmesøvn. Drømmesøvn har sikkert
flere funktioner i vores psykiske liv, men
den væsentligste er måske, at drømmene
hjælper os med at integrere dagens indtryk
med de øvrige hukommelsesspor i hjernen.
En slags natlig oprydning eller mentalhygiejne. Derfor er drømmesøvn helt afgørende
for vores mentale sundhed, og det kan give
mange forskellige kognitive og emotionelle
forstyrrelser, hvis vi systematisk bliver berøvet vores drømmesøvn.  
Så jeg tror bestemt, det tjener et formål at koble mentalt ud en gang imellem.
Nu har jeg faktisk aldrig set mere end et
kvart afsnit af den tv-serie, du nævner, så jeg
ved ikke, om den udløser de samme rolige
hjernebølger som Tour de France. Generelt
tror jeg dog ikke, man skal undervurdere
den hjernekapacitet, der skal til for at følge
med i moderne tv-serier. Man skal typisk
holde styr på parallelle handlingsforløb på
tværs af hurtige krydsklipninger, mens man
forsøger at afkode alle skuespillernes små
sociale signaler.
Men selvom de er forholdsvis komplekse, er det selvfølgelig langtfra tilstrækkelig stimulation for hjernen (eller kroppen!) at se tv-serier dagen lang.
Mig bekendt findes der i øvrigt ikke nogen
enkelt aktivitet, der kan gøre det ud for ’hjernetræning’ i sig selv. Det er vigtigt at give sig
i kast med mange forskellige typer opgaver,
hvis man skal udvikle det samlede kognitive
system. Med et udpræget teoretisk-sprogligt
arbejde kan det for eksempel være relevant
at bruge sit krudt i fritiden på at lære en ny
form for svømning, spille et instrument eller forsøge sig som handyman.
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Har blandingen af akademiske studier
og handyman-opgaver også betydning
for vores evne til at kategorisere og rydde op i hjernen? Bliver man bedre til
at sortere, jo flere forskellige erfaringer, referencerammer, fag og kulturer,
man har?
Evnen til at lave sofistikerede kategoriseringer er klart afhængig af erfaring.
For eksempel kan man opøve sine sensoriske evner til at skelne utrolig mange smagsnuancer i vin, hvor udgangspunktet måske
blot var kategorierne ’rødvin’ og ’hvidvin’.
Hjernen har en betydelig plasticitet, og således kan man træne nerveceller i smagscentrene til at reagere på mere specifikke
stimuli. Ved mikro-elektriske målinger i
den enkelte celle har man endda i nogle
tilfælde kunnet se direkte, hvordan forandringer i sanseoplevelse afspejles fysiologisk.
Cellerne ændrer simpelthen deres måde at
fyre (elektrisk) på. Dette gælder for basale
sansefunktioner såsom smag, men formentlig er nogle af de samme mekanismer også
på spil ved mere abstrakte kategoriseringer.
Det kunne for eksempel være sproglige eller
æstetiske vurderinger. Den afgørende faktor er ikke passiv eksponering, men aktiv
opmærksomhed – både i indlæringssituationen, og når fænomenet viser sig igen. Så
det er altså ikke nok at drikke en masse flasker for at blive vinkender – man skal også
smage efter og måske få instruktion i, hvad
man bør lægge mærke til.
Hvis vi retter opmærksomheden mod bestemte typer egenskaber, for eksempel et
objekts farve i stedet for dets form eller
lyd, skruer vi op for aktiviteten i de celler,
der arbejder med netop denne egenskab.
I den konkurrencesituation, der til enhver
tid hersker i hjernen, øger det chancen for,
at netop denne type kategorisering når op
i bevidstheden og dermed kan fæstne sig i
hukommelsen. Den øgede aktivitet medfører desuden, at der bliver overført mere
information per sekund, hvilket kan give

os en mere forfinet og præcis opfattelse af
et objekt. Disse processer følger formentlig
nogle ret simple matematiske lovmæssigheder. I den forskergruppe på Københavns
Universitet, som jeg er tilknyttet (Center for
Visuel Kognition), har man længe studeret,
hvordan opmærksomhedens psykologi kan
beskrives matematisk. Der er gennem årene
lavet en række videnskabelige gennembrud,
og nogle af de grundlæggende formler er
blevet identificeret. Den seneste og måske
vigtigste udvikling er, at vi har opdaget, at
de samme formler kan beskrive, hvordan
opmærksomheden fungerer i hele personen
såvel som i den enkelte nervecelle. Vores teori er netop offentliggjort i psykologifagets
bedste internationale tidsskrift, og der er
betydelig interesse rundt om i verden for
idéerne. Jeg tror, at vi i de kommende år vil
se flere af disse tætte, matematiske forbindelser mellem psykologi og neurofysiologi.
Men selvfølgelig er der stadig langt til, at
bevidstheden ’sættes på formel’, og for
nogle af dens aspekter vil det givetvis aldrig
ske. Selve oplevelseskvaliteten – for eksempel fornemmelsen af ’rødhed’ – giver det
næppe mening at beskrive matematisk.
Erfaring og interesse kan altså hjælpe os til
at kategorisere forskellige fænomener bedre.
Et helt andet spørgsmål er, hvordan vores
erfaringer fra meget forskellige sammenhænge kan supplere hinanden.
På den ene side må forskellige referencerammer være en fordel, idet der så
er større sandsynlighed for, at man har en
passende ’hylde’ i hjernen til at placere en
ny situation på. Socialt er det utrolig nyttigt
at kende til mange forskellige livsmåder og
ytringer, så man har et bredt repertoire til
at forstå og omgås de folk, man møder på
sin vej. Og også som forsker er det en god
idé at få input fra helt andre felter en gang
imellem.
På den anden side kan det muligvis
også give problemer, hvis hjernen kan vælge
mellem flere alternativer, når den skal tolke

en situation. For der er jo hele tiden en konkurrence mellem myriader af sanseindtryk
og hukommelsesspor i hjernen. Når man
indlejrer flere fortolkningsmuligheder og
synsvinkler i systemet, bliver det en mere
kompleks opgave at vælge den mest rammende tolkning i den konkrete situation.

tænker over, hvad jeg omgiver mig med –
blandt andet fordi det indlysende påvirker
mine psykologiske (og neurologiske) processer. Selektion er et mentalt grundvilkår, og
jeg synes, det giver god mening at hjælpe
hjernen lidt på vej ved hjælp af de fysiske
rammer.

Derfor kan det være et problem, hvis man
får for mange ideer og associationer, hvilket måske er mest tydeligt i den kaotiske
tankeproces hos skizofrene patienter. Vi er
hver især nødt til at opbygge nogle ret faste strukturer, både psykologisk og i vores
miljø, hvis vi skal undgå dette kaos og ikke
hvert øjeblik skal belaste os selv med en eksistentiel valgproces. Strukturerne kan være
noget så håndgribeligt som kalendere og systemer for tingenes plads derhjemme. Mere
abstrakt kan det være bestemte tankemønstre og holdninger, så vi ikke hele tiden skal
overveje og revidere, hvad vi mener om for
eksempel en bestemt person, den politiske
udvikling eller farven på tapetet. Hele dette
kompleks af adfærdsrutiner, tankemønstre
og personligt miljø er tæt forbundet med
følelsen af identitet, og også derfor er der
brug for stabilitet.

Så nu tror jeg, at jeg vil slutte og rydde op på
mit skrivebord – de bunker har distraheret
mig længe nok.
r

Så hvis jeg skal opsummere, vil jeg sige, at
et bredere erfaringsgrundlag eller kulturelt
repertoire alt andet lige må forbedre evnen
til at kategorisere fænomener rammende.
Omvendt bliver der endnu større psykologiske behov for at skabe indre og ydre struktur, når hjernen skal sortere i mange flere
associationer. Så man er nødt til at finde en
balance mellem den kognitive udvikling og
fleksibiliteten.
Vi har jo ikke ligefrem fået færre valgmuligheder i de senere år. Så det er vel ikke så
underligt, at de mennesker, der uddannelsesmæssigt og kulturelt er præget af det moderne liv, er tiltrukket af Simple Living.
Selv om det på ingen måde er en
personlig ideologi, må jeg sige, at jeg også
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