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WEBBINARIUM med PONTUS 

WASLING
Onsdagen den 7 september kl 18.00 är alla

välkomna att lyssna på ett kostnadsfritt

webbinarium med läkaren och neurologen

Pontus Wasling. Han kommer att prata om

hjärnan, hjärnforskningen och medvetandets

gåta utgående från sin nyligen utgivna bok:

”Knaster” (som är presenterad i Neuroforum

Magazine 2-2022)

Mer information om Pontus och hans

forskning finns på sidan 2 där du även hittar

Zoom-länk och lösenord..

TEMANUMMER – BÖCKER om 

VANOR och FRAMGÅNGS-

FAKTORER
Temat för detta nummer av Neuroforum

Magazine är böcker om vanor och

framgångsfaktorer. Se sid 3-6.

INNEHÅLL

▪ Webbinarium med 

Pontus Wasling

(sid 2)

▪ Tema Böcker 

(sid 3-6)

Neuroforum startar 

en podd
Neuroforum är i startgroparna

att starta en podd om hjärnan

och lärandet. Mer information

om detta kommer inom kort på

hemsidan.

Pontus Wasling



Hjärnan – Medvetandets gåta -

illusionen av ett jag
Webbinarium med Pontus Wasling, 7 september, 2022

Hjärnforskare och överläkare vid Sahlgrenska i Göteborg. Pontus 

Waslings forskning handlar om sömnens funktion, neurologiska 

sjukdomar och minnets allra minsta beståndsdelar. I sitt yrke träffar 

han patienter med sjukdomar som på olika sätt påverkar hjärnan.

Förutom att forska och skriva föreläser Pontus om medvetandet, jaget och minnet, ofta

kopplat till hur det påverkar vår kreativitet, vårt beslutsfattande och våra känsloliv.

Under åren med podden ”Mellan Öronen” försökte han, forskaren Helena Backlund

Wasling och neurologen Daniel Jons, reda ut allt om den fascinerande ett och ett halvt-

kilosklumpen ihop med gäster som ”svensken med världens bästa doftsinne” och

”prästen som saknar känsel”.

Pontus Wasling har alltid varit intresserad av hur vårt minne påverkar de stora frågorna

i livet och hans första populärvetenskapliga bok Minnet, fram och tillbaka (2013)

handlade om just detta. (texten ovan från Volante: https://volante.se/forfattare-och-

talare/wasling/).

2021 kom Pontus Wasling ut med boken: Knaster – Medvetandets gåta och illusionen 

av ett jag.

Datum: Onsdag den 7 september kl 18:00. 

Föreläsningen är on-line via ZOOM. Länk och lösenord 

finns nedan, men även på Neuroforums hemsida.

Seminarieledare: Göran Wendin

https://chalmers.zoom.us/j/66820933303
Lösenord: 008966
Alla är välkomna – medlemmar som icke-medlemmar!

https://webmail.chalmers.se/owa/redir.aspx?REF=aa41oRqEHCtGdqXNUC2x4SiYx7qgdGyTA0PBZgl4go5hNeuWk4naCAFodHRwczovL2NoYWxtZXJzLnpvb20udXMvai82NjgyMDkzMzMwMw..


”Bredd” – därför 

Lyckas generalister i 

en specialiserad värld

Bok av DAVID EPSTEIN
Svensk utgåva, Volante (2020)

Det har ofta sagts att den som vill nå den högsta toppen inom något ett visst område

måste lägga ned enormt mycket tid redan från unga år för att komma dit. Några

kända personer som brukar tas som exempel på detta är Mozart (musik), Zlatan

(fotboll), Tiger Woods (golf) och Bobby Fischer (schack), som alla fyra lade ner

mängder med träningstimmar redan i unga år för att nå så långt som de sedan gjorde

inom sina områden. Forskaren Anders Eriksson är en av de som bidragit mest till

uppfattningen om detta. Det är bland annat hans forskning om optimala prestationer

som ligger bakom den kända 10000-timmarsregeln, som säger att det krävs 10000

timmar av övning med klok handledning för att nå toppen oavsett område (musik,

idrott, schack, vetenskap mm). Forskningen bakom detta är bland annat beskriven i

boken ”Peak – vetenskapen om att bli bättre på nästan allt” av Anders Erikson och

Robert Pool, samt i boken ”Outliers: 10000-timmarsregeln och andra

framgångsfaktorer” av Malcolm Gladwell.

Huvudfrågan som David Epstein ställer sig i boken Bredd är dock om denna regel

är så generell som Malcolm Gladwell och andra vill göra gällande? Är det verkligen

nödvändigt att börja i mycket unga år om man vill nå toppen? Finns det inte

områden där en bred och krokig väg är att föredra framför en smal och specialiserad

väg?

Jodå, menar Epstein. I sin bok visar han att många av historiens största konstnärer,

musiker, uppfinnare, idrottare och forskare faktiskt valt bana ganska sent i livet och

odlat många intressen på vägen mot toppen. Han visar att också den krokiga vägen i

många fall är en förutsättning för senare framgångar. Några av de exempel som han

beskriver i detalj är Vivaldi (kompositör), Wincent van Gogh (konstnär), Roger

Federer (tennisspelare), Johannes Kepler (astronom) och Tu Youyou

(Nobelpristagare i medicin).

. 
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Epstein menar att vi måste skilja på områden där färdigheter utvecklas i en ”snäll

lärandemiljö” där det finns tydliga mål (t ex skytte, längdhopp, golf, schack) och

sådana som är mer komplexa (t ex forskning, uppfinnande, ledarskap,

undervisning, politik och författeri). Inom komplexa och kreativa områden är det

ofta är en fördel att ha valt en bred och krokig väg och ha många olika

erfarenheter i bagaget.

Han nämner, till exempel, att de mest framstående forskarna (nobelpristagare

mm) mycket oftare ägnat sig åt andra aktiviteter vid sidan av forskningen (teater,

dans, trolleri, musik, romanskrivande) jämfört med medelmåttiga forskare; något

som utvecklat deras kreativitet och gett värdefulla idéer till deras forskning.

I den senare delen av sin bok går Epstein in på vilka slutsatser man kan dra av

hans forskning och vilka rekommendationer han vill ge till lärare, skolor,

studenter, doktorander, pedagoger och andra. Detta är den mest intressanta delen

av boken och är mycket intressant läsning till alla oss som verkar i skolans värld.

Områden och saker som han berör på ett eller annat sätt ur nya synvinklar är

studieteknik, kreativitet, lateralt tänkande, flynneffekten, Fermiproblem,

begreppet önskvärda svårigheter (Robert Bjork), Moravecs paradox, AI,

marshmallowstestet samt skillnaden i effektivitet mellan varvad inlärning och

blockinlärning. Men han tar även upp kritik mot Angela Duckworths forskning

och det stora inflytande som begreppet grit fått på senare år. I stället för att öka

specialiseringen på universitetet och högskolor anser han att vi borde satsa på

bredden och på tvärdisciplinära kurser i filosofi, etik, historia, logik, statistik,

kommunikation och ledarskap. Vi behöver både ”fokuserade grodor”

(specialister) och ”visionära fåglar” (som har översikt) säger han. Men det är

främst generalisterna som kommer att bli framtidens vinnare, menar han i

baksidestexten på boken.
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1%-metoden –

små förändringar, 

stora resultat

Bok av JAMES CLEAR
Svensk utgåva, 

Akademius förlag (2021)

”Om du lyckas bli en procent bättre varje

dag i ett helt år, så har du blivit 37 ggr 

bättre när året är slut” (James Clear)

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

bli framgångsrik och utveckla nya bättre vanor. En bok som vi tidigare skrivit 

om i magazinet är ”Mikrovanor” av B J Fogg. En annan bok är ”Vanans Makt” 

av Charles Duhigg som är recenserad i Neurowebben. Här ska vi kortfattat 

beskriva boken ”1%-metoden” av James Clear, som är en av de mer 

inspirerande böckerna på området.

Boken 1%-metoden bygger på både äldre och nyare forskning inom kognitiv

psykologi, neurovetenskap, motivationsteori och gruppdynamik och den har många

referenser till kända namn inom vetenskapen som Antonio Damasio, Edward

Thorndike, B F Skinner, Kurt Lewin, Solomon Asch med flera. Huvuddelen av

Clears bok beskriver en fyrstegsmodell för hur vanor skapas – signal, behov,

reaktion och belöning samt fyra ”lagar” för beteendeförändring som bygger på

denna modell. Man kan se modellen som en vidareutveckling av den modell med

”signal, beteende och belöning” som Charles Duhigg tidigare skrivit om i boken

Vanans makt. Med steget behov kan man få en bättre modell för att beskriva hur

våra inre tankar, känslor och övertygelser påverkar vårt beteende via våra

förväntningar och vårt dopamindrivna belöningssystem.

James Clear menar, bland annat, att betydelsen av att sätta upp mätbara mål, som

det ofta talas om i böcker om ledarskap och personlig utveckling, är överskattat och

ofta inte hjälper den som vill arbeta med sina vanor. De kan tvärtom öka risken för

bakslag. Han menar att det är mycket bättre att arbeta med sin identitet, där det

ingår att utveckla sina värderingar, sin självbild och sina övertygelser om vem man

är och vad som är meningsfullt i det egna livet. Att ha som mål att springa ett

maraton på en viss tid är inget bra mål, menar han, däremot att ha som mål att

utvecklas till att bli en löpare. Att gå ned 20 kg i vikt är inte heller ett bra mål,

däremot att ständigt arbeta för att vara en hälsosam människa som tänker på vad du

äter.



Om Neuroforum
Neuroforum är ett tvärvetenskapligt nätverk för

alla som är intresserade av tillämpad

Neurovetenskap i skolan och andra

sammanhang. För tillfället har vi ca 330

medlemmar.

Bland medlemmarna finns lärare, forskare,

beteendevetare, 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.

Kontakta oss också (på samma mail-

adress) om du har idéer och/ eller bidrag till

detta magasin.

Typiska frågor som du ska ställa dig är alltså ”Vilken sorts människa vill jag vara”,

”vilken sorts lärare vill jag vara” (om man är lärare), ”vilken sorts läkare vill jag

vara (om man är läkare)”, ”vem vill jag bli” osv. De specifika vanor du sedan väljer

att arbeta med ska vara ditt sätt att uttrycka din identitet.

Medan Fogg går på djupet med betydelsen av att börja med minimala förändringar

(så kallade mikrovanor) samt betydelsen av att berömma sig själv (”fira”) alla

gånger man tagit ett steg i rätt riktning (för att framkalla en positiv känsla), så

fokuserar James Clear mer på att utarbeta fungerande system (strategier) för att

ändra sina vanor samt (som sagt) på vikten av att arbeta med sin identitet. De

konkreta strategier som James Clear diskuterar för att underlätta övergången från

sämre till bättre vanor skiljer sig dock inte så mycket från de som Fogg och Duhigg

diskuterar i sina böcker. Det handlar bland annat om att omforma sin miljö så att

goda vanor lättare triggas igång, att börja i liten skala, att minska exponeringen för

sådant som kan trigga igång dåliga vanor, att koppla ihop nya vanor med tidigare

vanor i ”staplar”, att välja sin umgängeskrets så att man kan stötta varandra med

nyttiga vanor mm mm.

För den som är lärare, kurator, tränare eller coach är denna bok, (liksom

Foggs bok) en guldgruva i hur man kan stötta förändringsprocessen, utveckla

motivationen och främja goda vanor hos de elever och klienter som man har

till uppgift att hjälpa. Genom boken kan man få många bra idéer hur vi kan hjälpa

oss själva och andra att tänka bättre, må bättre, få ökad motivation, få bättre

studievanor, välja ett förnuftig livsstil mm. Det är därför en bok som i hög grad

rekommenderas för alla.
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