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WEBBINARIUM MED ANDERS 

HILL
Datorer , 'paddor' och mobiler är onekligen

utmärkta hjälpmedel i undervisningen, men

hur påverkas våra elever och ungdomar av en

alltmer frekvent användning ?

Denna fråga diskuterar vi på ett webbinarium

med Anders Hill onsdag den 11 maj kl 18-19.

TEMANUMMER OM BÖCKER
Temat för detta nummer av Neuroforum

Magazine är böcker om hjärnan och

lärandet. Och här pratar vi inte om vilka

böcker som helst, utan om sådana som

skrivits av medlemmar i forumet. Bland dessa

hittar vi bl a läkaren Ola Schenström, (en av

landets mest kända experter om mindfulness)

samt av läkaren och göteborgsforskaren

Pontus Wasling som just kommit med en ny

omtalad bok om hjärnan och medvetandet!

NYA MEDLEMMAR I 

STYRELSEN
Föreningens årsmöte hölls den 9 februari kl

18.00. Här presenteras de nya medlemmarna

i styrelsen. På sista sidan kan ni se hur

styrelsen i sin helhet ser ut.

FORSKNINGSUTBLICK

Flimrande skärmar stöttar elever 
med läsutmaningar
Ny forskning visar att barn med läs- och

skrivsvårigheter som läser text på flimrande

skärmar, (s.k. vitt pixelbrus), blir bättre både

på att läsa och att minnas vad de har läst.

INNEHÅLL
▪ Webbinarium med 

Anders Hill (sid 2)

▪ Tema Böcker (sid 3-6)

▪ Nya medlemmar i 

styrelsen (sid 7-8)

▪ Forskningsutblick 

(sid 9-10)

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.

Anders Hill



Datum
Onsdag den 11 maj, kl 18-19. Föreläsningen

är on-line via ZOOM.

Använd nedanstående zoom-länk (bör även

kunna fungera utan password)

Alla är välkomna!

.

Skärmar, mobiler och 

surfplattor - på gott och 

ont!

Webbinarium med Anders Hill 11 maj

Datorer , 'paddor' och mobiler är onekligen utmärkta

hjälpmedel i skolundervisningen, men hur påverkas

våra elever och ungdomar av en alltmer frekvent

användning ?

Anders Hill har en bakgrund inom

utbildningsvärlden, där han jobbat

som ämneslärare, skolledare och

skolbyråkrat. Han var som lärare aktiv

i den första vågen av datautbildning i

grundskolan och har därefter ägnat

nära trettio år åt utbildning inom

telekomindustrin. Han arbetar idag

som konsult inom området

interkulturell kommunikation med

betoning på affärskulturskillnader

https://us02web.zoom.us/j/4803315094?pwd=R1k5cEg0YUpYd1l6anVvUzJxL3ZRQT09

Meeting ID: 480 331 5094

Passcode: 646178

https://us02web.zoom.us/j/4803315094?pwd=R1k5cEg0YUpYd1l6anVvUzJxL3ZRQT09


Beyond Self
STIG ZANDRÉN

Beyond Self är skriven på engelska och handlar om

sätt att tänka – på och om – speciellt när vi inte

förstår vad som händer. Vi påverkas av våra tankar –

och de påverkar också vad som händer omkring

oss. Beyond Self rör sig mellan det individuella jaget

och universum, mellan Big Bang och Emerging

Futures. Att gå "bortom sig själv" kan vara en nyckel

till självmedvetenhet. Med referenser till sina

personliga och professionella erfarenheter, till

erkända forskare och till aktuella vetenskapliga

framsteg delar författaren med sig av sina sätt att

tänka kring komplexa och samtida frågor. Han

presenterar också ett personligt urval av teorier och

metoder. Förlag: Books on Demand (BoD)

När hjärnan får bestämma
CARL OLIVESTAM & AADU OTT

Forskningen håller på att revolutionera vår förståelse

av den mänskliga hjärnan. Behavioristerna uppfattade

en gång i tiden hjärnan som en stängd låda, men den

lådan står nu öppen – något som kommer att få stora

konsekvenser också på det pedagogiska området.

Boken ”När hjärnan får bestämma” presenterar den

nya neuroforskningen och dess pedagogiska

tillämpning inom det som kallas neurodidaktik som i

grund och botten handlar om att låta hjärnan själv

bestämma lärandets utformning.

Boken som skrevs 2010 är en av de första svenska

läroböckerna på svenska inom detta ämne. Bokens

båda författare diskuterar också neurodidaktikens

förhållande till de etablerade teoribildningarna inom

pedagogiken och till det inom förskola och skola

gängse pedagogiska förhållningssättet. De

argumenterar, skulle man en smula tillspetsat kunna

säga, för ingenting mindre än en neurodidaktisk

revolution. Förlag: REMUS
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Mindfulness i vardagen
OLA SCHENSTRÖM

Mindfulness är träning i att vara närvarande i nuet. Ett

österländskt sätt att förhålla sig till livet som

motverkar oro och stress. Mindfulness i vardagen är

en gedigen introduktion till detta förhållningssätt, som

i dag är mer populärt än någonsin i Sverige. Bokens

förord är skrivet av Jon Kabat-Zinn, grundaren av

mindfulnessbaserad stressreduktion.

I Mindfulness i vardagen utgår Ola Schenström från

vardagssituationer och beskriver hur vi kan lära oss

att se dem på ett nytt sätt, tänka om och göra kloka

val genom att vara medvetet närvarande. Genom

övningar och praktisk handledning blir boken en

följeslagare, från det att vi vaknar på morgonen tills vi

somnar på kvällen. Mindfulness är ingen

snabbmetod, den kräver regelbunden övning. Men

med Mindfulness i vardagen är det lätt att förstå

grunderna och komma igång.

Förlag: Månpocket

Låt din Hjärna Blomma
ULRIKA AHLQVIST och LINDA BELLVIK

Låt din hjärna blomma är en textbok för alla åldrar.

Boken går igenom de “10 goda vanorna” på djupet.

Det handlar alltså om 10 goda vanor som är utvalda

av ledande svenska hjärnforskare för att främja och

stärka hjärnhälsan hos såväl unga som vuxna.

Författarna, Ulrika Ahlqvist och Linda Bellvik är sedan

många år medlemmar i styrelsen för Neuroforum och

driver företaget Hjärnberikad AB, som verkar för att

sprida vetenskapligt belagda kunskaper om hjärnan

till skola och samhälle. Bokens upplägg påminner om

en kokbok där du finner sitt eget hjärnskafferi. Goda

recept, idéer och fakta är blandade med författarnas

egna reflektioner.

Förlag: Hjärnberikad AB.
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Knaster
PONTUS WASLING

Knaster är en nyskriven (utkom januari 2021)

populärvetenskaplig och personligt skriven bok om

hjärnan, hjärnforskningen och medvetandet. Den är

skriven av läkaren och neurologen Pontus Wasling

som till vardags arbetar på Sahlgrenska

Universitetssjukhuset i Göteborg. I boken blandas

författarens egna erfarenheter som läkare och

neuroforskare med aktuella teorier om hjärnan och

medvetandet. Intressant är också författarens egna

experiment med floatingbad, psykedeliska preparat,

uråldriga meditationstekniker och schamanistiska

trumseanser samt hans tankar och spekulationer om

den fria viljan.

Förlag: Volante

*) Pontus Wasling har även tidigare skrivit en bok som är 

relaterad till hjärnan och neurovetenskapen: Minnet fram och 

tillbaka (Månpocket, 2013)

Personlig utveckling från 
grunden
BERTIL THOMAS

Boken ”Personlig utveckling från grunden” är en

faktabok/ kursbok om hur människan fungerar mentalt

och psykiskt och innehåller teorier om hur man ska

göra för att lyckas med sin personliga utveckling,

privat och yrkesmässigt. Boken, som är skriven av

Bertil Thomas, tidigare ordförande i Neuroforum,

handlar om mental träning, självkänsla,

självkännedom, arv och miljö, hjärnan, känslor, tankar

och positiv psykologi. Bidrag till boken kommer från

många vetenskaper som pedagogik, psykologi,

kognitionsvetenskap, ledarskapsforskning och

neurovetenskap. Boken som skrevs 2017 har nyligen

(2021) uppdaterats och utkommit i sin andra upplaga.

Förlag: Sanoma Utbildning

TEMA BÖCKER OM HJÄRNAN och LÄRANDET      



Stress – Gen, individ, 
samhälle
ROLF EKMAN & BENGT ARNETZ

Boken ”Stress – gen, individ, samhälle” har etablerat

sig som den ledande kursboken om stress, en av

våra största folkhälsoutmaningar. De senaste 20

årens hjärnforskning har gett ovärderlig kunskap om

hjärnans plasticitet, och om hur miljön formar vår

hjärnhälsa. Vi är nu på väg in i en ny epok, där

forskningen visar hur viktigt det är att värna om den

mentala hälsan och individens möjlighet att utveckla

lärande, kreativ förmåga och social kompetens och

att hantera den negativa stressens inverkan. Det

nya och unika är vår kunskap om hur stress

påverkar och kan hanteras hos individen och i

samhället.

Boken belyser stress ur många olika infallsvinklar

och hur människan påverkas kroppsligt, psykiskt och

socialt. Helt nytt i den senaste upplagan är

beskrivningen av hur miljö och gener samverkar och

styr vårt biologiska maskineri, dvs. epigenetik.

Förlag: Liber

Kvantfysiken och livet
JOAR SVANVIK, GÖRAN WENDIN m fl

TEMA – BÖCKER OM HJÄRNAN och LÄRANDET      

Våra kroppar är uppbyggda av biljoner mikroskopiska celler och i cellernas innersta

värld gäller kvantfysikens lagar. Kvantfysiken beskriver hur fåglarna hittar hem över

tusentals kilometer och hur en ödla kan hänga upp och ner i taket. Kvantfysiken

förklarar också fotosyntesen som är grunden för allt liv på jorden och den process som

ger en maskros kraften att spränga genom asfalten.

I kvantfysikens värld kan en partikel befinna sig på många ställen vid samma

tidpunkt. Den kan förflytta sig genom att välja alla vägar mellan två punkter - samtidigt.

Och information kan se ut att färdas över stora avstånd utan att det tar någon tid alls.

Kvantfysiken är också nyckeln till att förstå den genetik och biokemi som till slut

förklarar hur vår kropp och vårt medvetande fungerar och kan påverkas. Kunskapen

om kvantfysikens betydelse för medicin och biologi kan göra det möjligt att

diagnosticera och behandla sjukdomar på nya sätt, och kanske i framtiden besvara de

verkligt stora frågorna om hur livet på jorden uppstod och utvecklades.



Göran Wendin, Är professor i teoretisk

fysik på Chalmers med grundutbilding från

Teknisk fysik. Arbetar bland annat i ledningen

av europeiska, nordiska och svenska

kvantdatorprojekt sedan 2000, med sikte på

världsledande kvantdatorer kring 2029. Sedan

länge intresserad av många discipliner som

biokemi, biologi, nanoteknologi, molekyl-

elektronik, neurala nätverk, datorer, och

slutligen hjärnans nätverk. Var år 2012 med

att bilda HUBIQ (human biology and quantum

physics) som nu mönstrar två medicinare, två

fysiker och en vetenskapsjornalist. Hittils har

detta reulterat i boken "Kvantfysiken och

Livet" (Volante 2021); en utvidgad engelsk

version kommer ut under 2022. Och en tredje

bok: "Tangled Webs of Life - from protocells

to conscious brains" blir klar under 2023. Och

det är förhoppningsvis bara början ......

Tre nya medlemmar i Styrelsen 2022

Carl E. Olivestam är doktor i religions-

vetenskap, docent i didaktik vid Göteborgs

universitet och professor i utbildningsvetenskap

vid Strömstad akademi. I samarbete med

pedagoger och neuroforskare vid Sahlgrenska

akademin i Göteborg har han utvecklat ett nytt

lärandekoncept: Neurodidaktik. Detta är grundat

på aktuell forskning kring hur hjärnan fungerar i

olika utbildnings-situationer. Tillsammans med

Aadu Ott, (en av grundarna av Neuroforum),

publicerade de resultatet av sina egna experiment

samt internationell neuroforskning i boken ”När

hjärnan får bestämma”. Olivestam är också

verksam som författare och vd för Remus

förlag med inriktning på läromedel från förskola till

högskola. Därtill har han grundat i egen forskning

inom pedagogik och didaktik och tillsammans

med Håkan Thorsén skrivit boken ”Värdegrund i

förskola och skola” (Remus 2018).



Göran Söderlund arbetar 25% som lektor på

IPS, Göteborgs universitet men har sin huvudsakliga

tjänst som professor i specialpedagogik vid

Høgskulen på Vestlandet, Sogndal, Norge. På båda

ställen utbildar han lärare i specialpedagogik med

inriktning mot neuropsykologi. Har en bakgrund som

gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi och

doktorerade 2007 vid psykologiska institutionen,

Stockholms universitet med en avhandling om

effekter på minnet av auditivt vitt brus på barn med

uppmärksamhetsproblem och/eller ADHD. Här gjorde

han ett intressant forskningsfynd då han kunde visa

att barn med sådana problem ökar sin minnes- och

uppmärksamhetsförmåga om de har ett brusljud (80

dB) i hörlurar under uppgiften*. Göran har därefter

fortsatt forska på detta spår och arbetat

experimentellt med barn och vuxna men också

arbetat med råttmodeller av ADHD tillsammans med

Filip Bergquist, neurolog på Sahlgrenska. Göran

forskar också längs andra spår inom kognitiv

psykologi oftast med inriktning på minne och kognitiv

kontroll. Den senaste studien omfattar visuellt white

pixel noise som hjälper barn med läs- och

skrivproblem. Detta fynd är intressant då det finns en

stor samförekomst mellan ADHD och läs- och

skrivproblem. Studien genomfördes i samarbete med

Jakob Åsberg på Gillbergcentrum och Linda Fälth på

Linnéuniversitetet.

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, ingenjörer, studenter och andra.

Liksom tidigare vill vi 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.

Göran Söderlund

*) På kommande 2 sidor 

finns en kortfattad artikel om 

Görans forskning. (Artikeln är 

tidigare publicerad i SPSM, 

från specialpedagogiska 

skolmyndigheten)

mailto:info@neuroforum.se


Forskningsutblick: Flimrande skärmar 
stöttar elever med läsutmaningar
Barn med läs- och skrivsvårigheter som utsätts för text på flimrande skärmar,
så kallat vitt pixelbrus, blir bättre både på att läsa och minnas vad de har
läst. Det visar en ny svensk-norsk studie genomförd av en forskargrupp ledd
av Göran Söderlund som är professor i specialpedagogik vid Høgskulen på
Vestlandet och lektor vid Göteborgs universitet, Institutionen för Pedagogik
och Specialpedagogik.

Det här handlar forskningen om
Vid tidigare studier har forskargruppen konstaterat att barn med

uppmärksamhetsproblematik och/eller adhd presterar bättre vid minnesuppgifter när

de bär hörlurar med vitt brus på max 80 decibel. Majoriteten av barn presterar sämre

av olika typer av brusljud, men barn med olika typer av uppmärksamhets- eller

lässvårigheter blir tvärtom hjälpta av det. Detta kan tyckas paradoxalt och exakt vad

som händer i hjärnan vet vi ännu inte men bruset verkar helt enkelt förstärka svaga

signaler så man kan hålla kvar fokus på det man ska bättre. Svårigheter att hålla fokus

handlar om att nervcellerna från olika delar av hjärnan hos dessa individer har svårt att

kommunicera med varandra, till exempel att koppla samman synintryck i form av

bokstäver med språkljud. Bruset underlättar helt enkelt den neurala kommunikationen

och får nervcellerna att prata bättre med varandra.

I den här studien ville forskarna därför undersöka om även så kallat vitt pixelbrus

gör att barn med läs- och skrivsvårigheter som utsätts för text på flimrande skärmar,

blir bättre både på att läsa och minnas vad de har läst. Det skulle i så fall kunna stärka

tesen att sensoriskt brus kan underlätta för såväl barn med uppmärksamhetsproblem

som de med läs- och skrivsvårigheter.

Så här gjorde forskarna
I den nya studien deltog 82 mellanstadiebarn som delades in i tre grupper baserat på

deras läsförmåga: en grupp med goda läsare, en grupp där barn hade mindre

lässvårigheter, och en grupp med barn som hade stora utmaningar med läsningen.

Barnen fick utföra tester som i korthet gick ut på att de skulle läsa ord och nonsensord

på tid, samt identifiera ord i så kallade ordkedjor, under brusljud och under tystnad.

Resultaten visade att brusljudet inte hade någon effekt alls på barnen som läste bra

eller bara hade mindre läsproblem, medan barnen med stora problem läste bättre i alla

tre testen under brusljudet. Brus-effekten var störst när uppgiften var som svårast för

dessa barn, det vill säga nonsensorden. I den fjärde uppgiften fick barnen läsa en lista

på tolv ord som de sedan skulle försöka komma ihåg och kunna återge. De fick se fyra

olika listor med ord som visades med fyra nivåer av visuellt pixelbrus: inget flimmer

alls, lite flimmer, mera flimmer, mycket flimmer. För att säkerställa att

inlärningseffekterna skulle kunna gå att kontrollera visade man de olika pixelbrusen i

slumpad ordning.



Det här kom forskarna fram till
Resultaten visade att flimret hade negativa effekter på minnet framför allt för de goda

läsarna. Även fast de kunde läsa orden bra så blev det en tydlig försämrad

minnesprestation av flimret, och ju mer flimmer desto färre ord kom de ihåg. Barnen

med mindre läsproblem visade på samma mönster som de goda läsarna fast de

presterade på en lägre nivå, och fick en mindre markant försämring av det visuella

bruset. Det riktigt intressanta resultatet fick de svagaste läsarna, de både läste och

mindes orden bäst på de två brusnivåerna i mitten och presterade klart sämst utan brus

och under högsta brusnivån.

Så här kan du förstå och använda forskningen
En samlad slutsats från denna och tidigare studier från forskargruppen är att sensoriskt

brus kan vara bra under noggrant specificerade villkor, alltså för de barn som blir bättre

av sensorisk stimulering och att bruset har en för dessa barn anpassad nivå eller mängd.

Den fortsatta forskningen syftar till att bättre och tydligare beskriva målgruppen som blir

bättre av brusljud. Att såväl elever med läs- och skrivproblem som

uppmärksamhetsproblem och adhd blir bättre av sensoriskt brus är viktiga och

spännande upptäckter. Det tyder på att det finns många gemensamma nämnare mellan

dessa tillstånd när det gäller ursprung och ärftlighet.

Forskargruppens förhoppning är att dessa fynd ska kunna komma till praktisk

användning i skolan. Effekten av det sensoriska bruset är omedelbar, det visuella flimret

kan appliceras på vilken text som helst som finns tillgänglig digitalt: matteboken eller

Strindbergs Röda rummet. Man kan likna effekten av visuellt brus vid att sätta på sig ett

par glasögon, effekten är omedelbar och direkt. När det gäller det visuella bruset behövs

dock fortsatta studier. Rent tekniskt kan pixelbrus läggas som ett raster över alla texter i

ett span från 0–100 procent brus, men det krävs ytterligare arbete och utvecklande av en

plattform för detta. Det finns en stor potential i sensorisk stimulering som en icke

farmakologisk behandling av uppmärksamhetsproblem, läs- och skrivproblem och, eller

dyslexi.

Det auditiva bruset appliceras med hjälp av ett par hörlurar som ska vara på när

eleven arbetar, också det har en omedelbar effekt. Ett problem med det auditiva bruset är

att eleven blir frånkopplad från klassen och hör inte läraren. Det finns inga

tillämpningsföreskrifter för användandet av sensoriskt brus ännu. Forskargruppen

arbetar på detta och hoppas på att få mer forskningsanslag för att bättre kunna beskriva

målgruppen för sensoriskt brus och vilka brusnivåer som bör användas.

Mer information om artikeln
Titel: Sensory white noise improves reading skills and memory recall in children with

reading disability

Tidskrift: Brain and Behavior (2021), 11:7, e02114

Författare: Göran B. W. Söderlund, Høgskulen på Vestlandet och Göteborgs

universitet, Jakob Åsberg Johnels, Göteborgs universitet, Bodil Rothén,

Linnéuniversitetet, Ellen Torstensson-Hultberg, Linnéuniversitetet, Andreas Magnusson,

Chalmers tekniska högskola, Linda Fälth, Linnéuniversitetet.

För mer information kontakta Göran Söderlund: Goran.Soderlund@hvl.no

Länk till artikel: https://doi.org/10.1002/brb3.2114
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Styrelsen 2022
Styrelsen för år 2022, som valdes vid årsmötet den 9/2, är enligt följande:

Ordförande Axel Eriksson

Sekreterare Bengt Johansson

Kassör Ulrika Ahlqvist

Övriga ledamöter

Bertil Thomas

Per-Olof Nilsson

Joanna Giota

Linda Bellvik

Wojciech Michno

Fredrik Bååthe

Göran Söderlund *

Göran Wendin *

Carl Olivestam *

Hedersmedlemmar Carl Gerhard Gottfries

Rolf Ekman

Föreningens revisor Anders Hill

Kommittéer
Vi har för närvarande följande kommittéer i Neuroforum, som har valts av 

styrelsen. 

För Neurowebben För Podden

Axel Eriksson, Carl Olivestam

Rolf Ekman, Rolf Ekman

Bertil Thomas, Wojciech Michno

Joanna Giota

Marie Klemets

Lokalavdelning i Stockholm
Föreningens lokalavdelning i Stockholm har följande kontaktpersoner.

Carl Olivestam carl.olivestam@stromstadakademi.se

Henrik Gyllensten henrik.gyllensten@osteraker.se

*) Nya medlemmar i styrelsen 2022
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