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Tema:  Om våra vanor
Den röda tråden i detta nummer av

Neuroforum Magazine är våra vanor och

vikten av att utveckla goda vanor.

Ha en trevlig läsning!

Årsmöte 9 februari 16.30
Föreningens årsmöte äger rum den 9 

februari kl 16.30. Årsmötet äger rum på 

distans via zoom. Zoom-länk kommer på 

hemsidan www.neuroforum.se.

Nästa webbinarie – om 

livsstilsverktyget med Anders 

Rosengren
Nästa webbinarium är den 9 februari kl 18.00 

(efter årsmötet) då vi får träffa läkaren 

Anders Rosengren, initiativtagare till det 

omtalade  livsstils-verktyget. Alla är 

välkomna, mer information på sidan 2. 

Reviewartikel om goda vanor 

publicerad i tidskriften Mind, 

Brain and Education
En färsk reviewartikel om ”tio goda vanor” har

nu publicerats i tidskriften Mind, Brain and

Education. Det speciella med artikeln är att

alla i författargruppen är medlemmar i

Neuroforum och 5 av de 6 är också ledamöter

i styrelsen för forumet 2021. Se sid 3.

INNEHÅLL

▪ Webbinarium med 

Anders Rosengren 

▪ Review-artikel om 

goda vanor publicerad

▪ Mikrovanor, en bra 

bok om vanor

Anders Rosengren

Neuroforum startar en 

Podd
Neuroforum är i startgroparna att 

lansera en podd om hjärnan och 

lärandet. Mer information om 

denna stora händelse kommer 

inom kort på hemsidan.

http://www.neuroforum.se/


Ander Rosengren forskar sedan mer än 20 år tillbaka om hälsa och

livstilssjukdomar. Livsstilsverktyget är en slags personlig dagbok om

hälsa kopplat till självreflektion om vilka förändringar man vill göra och

hur dessa går till. Det handlar bl.a. om stress, ensamhet, relationer,

mat och motion. Och om att se sin hälsa, sina vanor och sina

dygnsrytmer i ett större sammanhang.

2021 kom Anders Rosengren ut med boken: Hela livet: en läkares

erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar.

Datum: Onsdag den 9 februari kl

18:00. Föreläsningen är on-line via 

ZOOM. Seminarieledare: Rolf Ekman

Alla är välkomna! 

Använd den länk som finns på 

Neuroforums hemsida!

www.neuroforum.se

Livsstilsverktyget
Webbinarium med Anders 

Rosengren, 9 februari

Utvecklingen av den psykiska ohälsan

bland dagens unga måste stoppas. Kan

livstilsvektyget bli en viktig faktor som

kommer att bidra till elevens välmående

och lärande? Denna fråga kommer att

belysas och diskuteras på detta

webbinarium.



Review-artikel om goda 
vanor publicerad
En färsk reviewartikel om vetenskapen bakom ”tio goda vanor” har

nu publicerats i tidskriften Mind, Brain and Education. Det speciella

med artikeln är att alla i författargruppen är medlemmar i Neuroforum

och 5 av de 6 har också varit ledamöter i styrelsen för forumet 2021.

Artikeln är i sin helhet baserad på ett stort antal väl valda referenser

från vetenskapliga tidskrifter som beskriver forskningen bakom de

aktuella vanorna.

Abstract
Emerging scientific knowledge such as the role of epigenetics and neuroplasticity

– the brain’s capability to constantly rewire with every action, experience, and

thought – is fundamentally changing our understanding of the potential impact we

can have on our brain. Our brain is formed by our habits in interaction with our

body, the environment, influenced by our lifestyle, successes, failures, and

traumas. Neuroplasticity proves that every student's brain is a work in progress,

and it is never too late to take better care of one’s cognitive fitness. This review

presents a repertoire of good habits. Combined, we suggest that these good habits

provide conditions for optimal brain health, by acting as a 'Mental Vaccine' which

enhances the brain’s resilience to brain-health-degrading challenges. We argue

that schools have a crucial role to play in empowering students to increase their

own stress resilience, well-being and learning by developing their own GH

profile.

*) Länk till artikeln I sin helhet kommer att läggas på hemsidan

Tidskrift: Mind, Brain and Education

Titel på artikeln: A Flourishing Brain in 

the 21st Century: A Scoping Review of the 

Imapact of Developing Good Habits for 

Mind, Brain, Well-Being and Learning.

Huvudförfattare: Rolf Ekman (bilden)

Övriga författare: Anna Fletcher, Joanna 

Giota, Axel Erikson, Bertil Thomas och 

Fredrik Bååthe.

Abstract: Se nedan



Mikrovanor, en bra bok om vanor

”Att lära sig konsten att förändras är som att lära sig vilken konst som 

helst, det är en teknik liksom att lära sig spela piano eller att köra bil” 

Det finns många böcker som handlar om hur man ska tänka och handla för att gå framåt i

livet och utveckla nya bättre vanor. Boken ”Mikrovanor” av den amerikanske

beteendevetaren Brian Jeffrey Fogg är en av de bästa på området. Bokens syfte är att

beskriva vetenskapligt testade metoder för att träna in nya (goda) vanor och göra sig av

med gamla (dåliga) vanor. De metoder han beskriver är vetenskapligt utprovade i hans

eget beteendelaboratorium på Stanford University i USA och bygger på aktuell forskning

om hur vanor uppstår och bibehålls.

Redan från början påpekar Fogg hur viktigt det är att alltid börja med mycket små

förändringar om man vill ändra på sina vanor. Detta gäller även om man vill åstadkomma

stora förändringar på sikt. Det ska vara minimala förändringar som man klarar att

genomföra även de dagar man inte har någon motivation. Anta, till exempel, att du vill

börja träna trots att du aldrig förut gjort det. Ditt mål är att du på sikt ska ut och jogga tre

gånger i veckan, dels för att gå ned i vikt, dels för att du i längre fram vill kunna delta i

olika motionslopp. Detta är exempel på en ganska vanlig målsättning för många

människor. Problemet är bara att de flesta människor misslyckas med mål av denna typ.

På samma sätt misslyckas man med andra mål; t ex att äta mer nyttig mat, minska

surfandet på mobilen, lägga sig tidigare, ägna mer tid åt studier, lära sig nya språk, skriva

en bok, bli en mer social människa, börja med dans mm.

Hur ska man då göra för att lyckas med sina mål? Ja, enligt Fogg så lyckas man bäst om

man arbetar med en metod som bygger på hur den mänskliga hjärnan fungerar. Två

viktiga delar i metoden är att man ska börja med minimala förändringar (så kallade

mikrovanor) och att man ska berömma sig själv (”fira”) alla gånger man tagit ett steg i

rätt riktning, om än litet, för att bygga upp en positiv känsla. Utöver detta är det viktigt att

man bestämmer exakt vid vilken tidpunkt man ska utföra sina nya vanor, ska det vara

dagligen, varannan dag, flera gånger om dagen eller om den ska utföras i samband med

speciella tillfällen?



Det kan självklart kännas motigt att ge sig ut och jogga fem kilometer en kulen höstkväll innan

man fått in vanan. Men då ska man vara nöjd med att ta på sig joggingskorna och gå ett varv

runt kvarteret till att börja med. Det behöver inte ta mer än några minuter. När man sedan ”fått

in” denna enkla vana vid bestämda tillfällen under några veckor kan man gradvis förlänga sina

joggingturer de dagar man är mer motiverad. Under perioder när det är extra motigt, kan man

hålla igång vanan genom att gå tillbaka till den minimala varianten av den. Stora långsiktiga

förändringar börjar i det lilla, skriver han. Genom att börja med pyttesmå positiva vanor kan

man på sikt komma åt de större vanemönstren.

Det låter kanske som Foggs bok är en ganska ytlig bok. Men faktum är att den bygger både

på forskning och beprövad erfarenhet från mängder av människor han arbetat med i sin

verksamhet. Fogg går igenom teorier för vilka faktorer som leder till att vi förändras som

människor. Han går också igenom en ny motivationsteori som inte bara inkluderar inre och

yttre motivation utan även fokuserar på den omgivande miljöns (kontextens) betydelse. Han

diskuterar hur viljestyrkan varierar beroende på yttre faktorer (tid på dygnet mm) samt

betydelsen av att ha rätt attityder som gagnar den person man vill utvecklas till. Han diskuterar

varför vissa beteenden är svåra att genomföra och hur man ska göra för att förenkla dem.

Vidare diskuterar han så kallade mellanrumsrutiner och pärlrutiner. Med detta menar han små

rutiner som kan utföras då man störs av något irritationsmoment eller då man måste vänta (t ex

i kön till kassan på snabbköpet eller medan datorn uppdateras). Det kan handla om att repetera

någon kunskap (t ex ett par tyska glosor om man läser tyska), att göra några tåhävningar eller

att göra en tyst mindfulnessövning.

Slutligen ger han, i slutet av boken, ett stort antal exempel på ”goda vanor” och diskuterar

olika metoder för att ”fira”. Till de senare här att ropa ”jaaa” i tysthet och le, att kalla sig själv

för en vinnare, att veva med näven och säga ”härligt”, att fira med tummen upp, ta några

danssteg mm. Positiva känslor gör dina beteenden mer automatiska, skriver han.

Boken ger som helhet en bättre förståelse för hur vi människor fungerar. Han menar att vi

ska se livet som vårt privata ”förändringslaboratorium” där man kan experimentera fram den

människa man vill vara. Han menar att alla människor har en superkraft, nämligen förmågan

att i nästan varje ögonblick må bra. För de som arbetar som lärare ger boken många bra

idéer hur vi kan hjälpa elever att tänka bättre, få ökad motivation, må bättre, få bättre

studievanor mm. Den ger också bra förslag på hur man kan arbeta med de elever som vi

uppfattar som ”besvärliga”. Det är en bok som rekommenderas för alla.

OBS! På www.neurowebben.se hittar Du 

många fler recensioner på bra böcker om 

hjärnan och välmåendet mm

http://www.neurowebben.se/


Om Neuroforum
Neuroforum är ett

tvärvetenskapligt nätverk för alla

som är intresserade av tillämpad

Neurovetenskap i skolan och

andra sammanhang. Bland

medlemmarna finns lärare,

forskare, beteendevetare, läkare,

ingenjörer, studenter och andra.

Liksom tidigare vill vi mycket

gärna ha kontakt med dig som

har idéer eller som vill engagera

dig i föreningen på olika sätt.

Kontakta oss gärna med mail

info@neuroforum.se så

kontaktar vi dig tillbaka!

Kontakta oss också (på samma

mail-adress) om du har idéer

och/ eller bidrag till detta

magasin.


