
HJÄRNHÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 

På sommaren har man tid att läsa och lyssna på allt sådant som man inte hinner med under läsåret. En av 

mina favoritprogram är Sommar & Vinter i P1. Listan på intressanta sommarvärdar 2019 var lång och var 

och en av dem hade en intressant historia att berätta men en av de mest intressanta och inspirerande 

sommarvärdarna var Anders Hansen, författare och överläkare i psykiatri. Han pratade om våra hjärnor. 

Därför kan ni förstå att jag blev mycket glad då jag såg att det kommer en programserie på Sveriges tv  med 

Anders Hansen. Programserien heter Din hjärna och säsong 1 hade 5 avsnitt som handlade om olika teman 

som stress, vårt digitala liv, fysisk aktivitet, vår sociala värld och lika men unika – hur det moderna livet 

påverkar våra hjärnor och hur vi människor egentligen fungerar. Väldigt intressant och lärorikt! Människan 

har funnits i cirka 200 000 år=  ca 10 000 generationer och av dessa generationer har 6 levt i en värld med 

elektricitet, 4 i en värld med bilar och knappt en har levt hela sitt liv med en smartphone. Människan har 

levt på savannen. Vi har varit jägare och samlare  och levt i grupper av 150 personer. Vardagen har varit 

helt annorlunda än nu. Det är nu under de senaste årtionden vi har gjort massiva förändringar i vårt sätt att 

leva och Hansen funderar på hur allt detta påverkar oss människor - om det är så att hjärnor lever i osynk 

med den tid som vi lever i. Vi vet  att evolutionen är långsam och förändringar människan gör, är mycket 

snabba. Allt detta har jag nu lärt mig av Anders Hansen och det har fått mig att tänka på det moderna livet 

och på det hur vi egentligen borde arbeta och leva för att må bra och känna oss balanserade. Anders 

Hansen gör en djupdykning in i våra hjärnor. Rekommenderar verkligen att ni ser på denna programserie. 

Men hur kan man leva i detta samhälle, i högskolevärlden och försöka undvika det digitala? Eller ska man? 

Forskning säger att digitala läromedel kan ha negativa effekter på lärandet och att det kan vara mycket 

krävande att lära sig en helt ny färdighet  -  digital läskunnighet. Vi kanske tror att dagens ungdomar kan 

det mesta men så är det inte nödvändigtvis. Ibland känns det att det handlar mera om okontrollerad 

användning av digitala apparater än en bra digital läskunnighet. Forskning visar också att användningen av 

handen har bidragit till att hjärnan växte och utvecklades. Vad händer om vi använder handen mindre? 

Räcker det med att vi monotont sveper över skärmen? ( Handen och hjärnan – från Lucys tumme till den 

tankestyrda robothanden skriven av den svenska forskaren Göran Lundborg) 

Det kan löna sig att fundera över sina egna arbetssätt och val man gör på olika kurser. Man kan inte och 

man behöver inte gå mot strömmen men man kan reflektera över saker och ting. Vad kräver framtidens 

arbetsliv och vad är människan bra på?  Vad är robotar och maskiner bra på? Kanske borde vi fokusera på 

det vi är bra på – det mänskliga? 

Efter att ha lyssnat på Anders Hansen i somras,  skaffade jag mig en klassisk, analog väckarklocka och 

lämnar mobiltelefonen i ett annat rum med flygplansläge på då det är dags att krypa till kojs. Jag har märkt 

hur svårt det var först att inte kunna ställa alarmet exakt, till exempel 7:05 -  man fick leva med att 

väckarklockan väcker mig kring 7:00-7.10. Tänk att man blir så där så snabbt – det är inte så länge sedan jag 

använde en vanlig väckarklocka regelbundet. Jag känner att jag sover bättre utan en mobiltelefon i 

sovrummet och dessutom börjar jag inte dagen med att kolla mail eller WhatsApp . Skönt.  

Sakta men säkert lär man sig  kanske att lyssna på sin inre röst och göra val som man mår bra av. Nu när 

livet är så hektiskt både hemma och på jobbet , är det viktigt att ta hand om sig själv – till exempel med en 

digital mindfulness app eller med en skogspromenad.  Huvudsaken är att du och jag mår bra och minns att 

det finns liv utanför högskolan också . 
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