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Goda vanor 2.0 är ett flervetenskapligt forskningsprojekt inom Neuroforum.  

Namnet på projektet anknyter till att det är en vidareutveckling av vårt tidigare 

projektet med ”Tio Goda Vanor” (TGV) som fått stor spridning på många skolor 

runtom i Sverige. Projektet utgår från att TGV är ett viktigt grundpaket med vanor 

för att få en god hjärnhälsa. Detta grundpaket kan sedan byggas på med fler 

vanor för att ytterligare förbättra specifika egenskaper och förmågor, till exempel 

för att bli mer kreativ, stärka sin självkänsla, få bättre relationer, bättre 

självdisciplin, bättre impulskontroll, ökad livstillfredställelse och så vidare. 

  

Grundtankar 

Grundtankarna med Goda vanor 2.0 är att det ska vara ett paraplyprojekt som i sig kan 

inrymma många olika delprojekt. Projektet kan innefatta allt som, på något sätt, har med 

”goda vanor” att göra, både för barn, ungdomar och vuxna. Det finns också ett antal 

delprojekt inom Neuroforum som redan är påbörjade (eller som pågått flera år) och som 

nu kan fortsätta inom ramen för Goda vanor 2.0. Här kan till exempel nämnas Per-Olof 

Nilssons mångåriga arbete med goda vanor och förhållningssätt för att främja kreativitet 

och Rolf Ekmans arbete med ett Brain Health Learning-index.  

Två nya delprojekt som hittills är planerade att ingå i Goda vanor 2.0 är 

undersökningar som görs på olika gymnasieskolor (till exempel Kattegattgymnasiet) 

samt forskning med högskolestudenter på Chalmers som deltagare. Ett annat exempel är 

att det inom forumet finns idéer på projekt med anknytning till den betydelse musik och 

har på hjärnan och lärandet. Utöver detta ser vi fram emot idéer på många ytterligare 

nya delprojekt. Projektet som helhet ska dock syfta till att ta fram kunskaper för att 

främja förutsättningarna för det livslånga lärandet. 

 

Vetenskaplig hemvist och forskningsmetoder (kortfattat) 

Olika delar av projektet Goda vanor 2.0 kan i sig utgå från olika vetenskaper, t ex 

neurovetenskap, psykologi, pedagogik, didaktik, kreativitetsforskning, forskning inom 

vuxenutveckling, filosofi mm. Vissa delprojekt inom Goda vanor 2.0 kan vara 

tvärvetenskapliga, men det är ingen nödvändighet. Alla i Neuroforum och även 

utomstående forskare ska kunna medverka på olika sätt i Goda vanor 2.0, (på samma 

sätt som i projektet med Neurowebben). 

Forskning inom området kan bedrivas på många sätt; till exempel undersökningar 

med elever och studenter som deltagare, intervjuundersökningar, enkäter, 

undersökningar utgående från befintligt forskningsmaterial mm. Vid forskning med 

elever och studenter som deltagare finns också möjlighet att forska med hjälp av nya 

VR-applikationer och appar, där man till exempel kan trycka på knappar för att bedöma 

sitt momentana emotionella tillstånd; stress, ilska, rädsla, oro, psykiskt välmående mm. 

Det finns självklart också en hel del befintlig forskning inom olika discipliner som 



tangerar detta område, t ex inom den positiva psykologin, motivationsforskningen, 

pedagogiken, ledarskapsforskningen, och forskningen kring personlig utveckling. 

En tanke är också att projektet på sikt ska kunna delas upp i olika delprojekt, t ex 

”Goda vanor för lärare”, ”Goda vanor för kreativitet”, ”Goda vanor för idrottare” mm. 

Medel till forskningen ska kunna sökas från olika forskningsråd men forskningen ska 

också kunna utföras inom ramen för forskarnas andra aktiviteter. 

 

Fördelar för Neuroforum 

Styrelsen för Neuroforum ser många fördelar och möjligheter med ett namngivet 

paraplyprojekt av detta slag. Projektet kan medföra ett större värde för existerande 

medlemmar och att vi får nya medlemmar som vill följa forskningen på första parkett. 

Projektet kan också medföra att nya forskare engagerar sig aktivt i forumet och att det 

på sikt ombildas till ett tvärvetenskapligt centrum under Göteborgs Universitet, 

Sahlgrenska Akademin och Chalmers.  

Projektet kan också medföra att saker som vi redan gjort blir mer synliga och 

hamnar under samma ”hatt”. Hit hör det tidigare nämnda arbetet med ett BHL-index 

och tidigare forskning inom kreativitet. Flera forskare inom forumet har nyligen också 

sammanställt en gemensam reviewartikel till tidskriften Mind Brain and Education med 

titeln A flourishing brain in the 21st-century! Develop good habits for mind, brain, 

wellbeing and learning. 

Projektet är slutligen ett bra komplement till våra tidigare aktiviteter och projekt; det 

vill säga projektet  med Neurowebben och projektet Lärande för Insikt om Välmående 

(LIV-projektet) där Neuroforum nyligen beviljats medel från Allmänna Arvsfonden.  

Dessa tre projekt blir sammantaget en stark ”trippel” av aktiviteter för Neuroforum. 

(Neurowebben är huvudsakligen ett projekt för kunskapsspridning, LIV-projektet är ett 

projekt för tillämpning och utveckling av befintlig kunskap i gymnasieskolor medan 

Goda vanor 2.0 är det mest forskningsinriktade projektet av de tre. 

 

Exempel på kloka vanor 

På kommande sidor har vi förtecknat exempel på goda vanor av det slag man skulle 

kunna undervisa om i skolor. Det handlar om goda vanor för att få förbättrad hjärnhälsa, 

bättre självkänsla, bra relationer, god personlig utveckling, hög livstillfredställelse, 

förebygga psykisk ohälsa mm. Vanorna är delvis överlappande. Listan utgör bara ett 

urval av exempel på goda vanor som skulle kunna studeras på olika sätt inom projektet 

Goda vanor 2.0.  Listan är självklart inte fullständig och inte uppställd i någon speciell 

ordning mer än att de tio grundvanorna (TGV) återfinns högst upp. På vissa av vanorna 

finns en mycket kort förklaring och förslag på vidare läsning (vetenskaplig referens). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exempel på 23 kloka vanor för barn, ungdomar och vuxna. 
 

1. Mat & Näring. Att äta nyttigare mat och dryck (frukt, grönt, fibrer, fröer, nötter, 

lagad mat mm) 

2. Fysisk träning. Att ägna mig mer åt fysisk träning (konditionsträning) än 

tidigare. 

3. Positiv tanke. Att bli bättre på optimistiskt och positivt tänkande. (välja mer 

optimistiska tankar). 

4. Hantera stress. Att bli bättre på stresshantering med bättre återhämtning och 

regelbundna pauser i vardagen. 

5. Lär nya saker. Att försöka lära mig något nytt varje dag. (Att öka min 

nyfikenhet och vetgirighet) 

6. Repetition. Att använda kloka strategier för repetition och träna in en bättre 

studieteknik. 

7. Omväxlingar & utmaningar. Att skaffa mer omväxling, fler nya erfarenheter 

och mer utmaningar i livet. 

8. Ta egna beslut. Att ta större ansvar för sitt eget liv och sina egna beslut. (Att 

bli VD i sitt eget liv). 

9. Vänner och relationer. Att lägga mer tanke och tid på sina vänner och 

relationer. Satsa på humor och lekfullhet. 

10. Sömn. Att få bättre sovvanor, t ex att lägga sig ungefär samma tid varje dag 

och alltid sova minst 8 timmar. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

11. Impulskontroll. Att träna upp en bättre impulskontroll. (Att bli bättre på att 

”räkna till tio” när det behövs). Mischel, Walter, (2014), Marshmallowtestet – Att 

bemästra självkontroll, Volante,  Prehn, Anette, (2018), Hjärnsmart pedagogik, 

Studentlitteratur, Carl-Gerhard Gottfries, (2020), Känslorna Styr, Neuroforum.  

 

12. Självmedkänsla. Att utveckla en bättre självmedkänsla. (Att sluta klanka ned 

på sig själv då man misslyckats med något). Gilbert, Paul, (2012), The 

compassionate mind – A new approach to life challenges, Constable,  Lagercrantz, Agneta, 

(2014), Självmedkänsla, Natur & Kultur. 
 

13. Sociala medier. Att minska på onödig användning av sociala medier och för 

mycket spelande. Nutley, Sissela, (2019), Distraherad – Hjärnan, Skärmen och krafterna 

bakom, Natur & Kultur, Hansen, Anders, (2019), Skärmhjärnan, Bonnier Fakta. 
 

14. Alkohol & droger. Att minska på användningen av alkohol, droger och tobak 

(eller sluta helt). 

 



15. Lyssna på andra. Att bli en bättre lyssnare. (Att först försöka förstå, sedan bli 

förstådd). Covey, Stephen R, De 7 goda vanorna, Franklin Covey.  Jordan, Thomas, (2012) 

Konflikthantering i arbetslivet,  

 

16. Minska jämförandet. Att inte jämföra sig så mycket med andra. Vara nöjd och 

stolt med den man själv är. Här finns massor med bra populärpsykologiska böcker om 

hur man ska tänka och handla för att blir mer nöjd med den man är oavsett hur man ser ut 

mm.  

 

17. Långsiktigt tänkande. Att se mer framåt och minska grubblandet över 

tidigare trauman och ”misslyckanden”. (Att tänka mer långsiktigt, börja med 

slutet i sikte) Covey, Stephen R, De 7 goda vanorna, Franklin Covey. Mischel, Walter, 

(2014), Marshmallowtestet – Att bemästra självkontroll, Volante, 

 

18. Kroppsspråket. Att träna in ett bättre kroppsspråk, hur jag sitter, står, ler och 

rör mig. Cuddy, Amy, (2015), Närvara, Stärkt självförtroende med kroppens hjälp, Libris. 

 

19. Andra människor. Att prata med ett par nya människor varje vecka. (Knyta 

nya kontakter. Intressera sig för människor som är något annorlunda än sig 

själv). Robert M. Sapolsky, Varför vi beter oss som vi gör, Natur och Kultur, (speciellt 

kapitel 11) 

 

20. Att utöva musik. Att regelbundet utöva musik, ensam eller i grupp. 
 

21.  Vistelse i naturen. Att regelbundet tillbringa tid i skog och mark. 
 

22.  Dynamiskt mindset. Att förbättra sitt dynamiska mindset (eller grit, att inte  

ge upp så lätt vid motgångar) Carol Dweck, (2017), Mindset – Du blir vad du tänker, 

Natur & Kultur, Duckworth, Angela, (2017) Grit – Konsten att inte ge upp, Natur och Kultur. 

 

23. Tacksamhet. Att fokusera mer på allt man kan vara tacksam för i livet. 

Katarina Blom, Sara Hammarkrantz, Lycka på fullt allvar, En introduktion till positiv 

psykologi, Natur och Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Några allmänna källor  

I nedanstående källor finns det också många fler exempel på goda vanor för barn, 

ungdomar och vuxna, samt teorier om hur vanor fungerar (neurovetenskapligt och 

psykologiskt). 

• Tio Goda Vanor (Rolf Ekman, Linda Bellvik, Ulrika Ahlquist) 

• De 7 goda vanorna (Stephen Covey, Franklin Covey) 

• Mikrovanor – De minimala förändringarna som ger maximala resultat (B J 

Fogg, Volante). 

• Vanans makt (Charles Duhigg, Natur och Kultur.) 

• 10 Tips – Må bättre och lev tio år längre (Bertil Marklund, Volante) 

• Personlig utveckling från grunden (Bertil Thomas, andra upplagan, kap 12, 

Sanoma) 

• 20 förhållningssätt för bättre kreativitet (Per-Olof Nilsson) 

• OECD Education and Skills Today – What should students learn in the 21st 

century? (OECD Report, May 18, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


