Årsberättelse – Neuroforum 2020
Inledning, antalet medlemmar mm.
Året 2020 har varit forumets sjätte verksamhetsår. Antalet registrerade medlemmar var 270 st
vid utgången av 2020 (en ökning med ca 25 st). Forumets syfte är att vara ett nätverk för
tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare, lärare, beteendevetare, ingenjörer, pedagoger,
skolledare, studenter och andra som vill ta del av och tillämpa de stora framsteg som gjorts
inom modern hjärnforskning de senaste decennierna. Inom forumet arbetar vi med att samla,
strukturera och sprida kunskaper inom tillämpad neurovetenskap, men också med att främja
tvärvetenskaplig forskning inom området och att stödja skolor (grundskolor, gymnasier och
högskolor) som vill utnyttja nya neurovetenskapliga rön i sitt arbete.

Verksamhet 2020


Konferenser mm. Inom forumet har vi under 2020 haft ett seminarium med Björn
Wickhoff som talare vid årsmötet februari 2020. Alla övriga konferenser och seminarier i
forumets regi har varit inställda på grund av rådande pandemi.



Samarbeten med skolor. Forumets samarbete med skolor har fortsatt. Samarbeten har
bland annat ägt rum med skolor i Göteborgsområdet (Chalmers mm) och i Halland
(Kattegattgymnasiet i Halmstad) mm. Österåkers gymnasium norr om Stockholm har
även blivit en ny referensskola för Neuroforum.



Forskning och kontakter med forskargrupper mm. Styrelsen har haft besök av och
samarbeten med forskargrupper som arbetar inom olika delar av det neurovetenskapliga
området. Några exempel är Japansk-svenska forskare inom kreativitet och
hälsobefrämjande skolutveckling mm. Vi har även haft bra kontakter med Forum
Livskunskap i Stockholm. Vidare har vi påbörjat arbetet med ansökningar om
utvecklingsmedel från Arvsfonden mm.



Böcker + Föreläsningar. Under året har vi utkommit med boken ”Hjärnan och
Lärandet” som beskriver våra viktigaste idéer för framtidens skola (grundskola,
gymnasium och högskola/universitet). Boken är skriven av sju av medlemmarna i
styrelsen för Neuroforum (Bertil Thomas, Rolf Ekman, Joanna Giota, Axel Eriksson,
Anders Hill, Carl-Gerhard Gottfries och Per-Olof Nilson) och den är utgiven på
bokförlaget Liber i Stockholm. Carl-Gerhard Gottfries har samtidigt utkommit med en
uppdaterad och utvidgad version av sin tidigare bok om känslor och emotionell
kompetens. Titeln på boken är ”Känslorna Styr!” och den finns för gratis nedladdning på
hemsidan och på Neurowebben. Medlemmar i styrelsen har varit anlitade som föreläsare i
flera olika sammanhang, bl a i olika skolor, föreningar, forum Livskunskap mm.



Neurowebben. Forumet har under året fortsatt arbetet med Neurowebben, den digitala
plattformen för att samla och sprida vetenskapligt belagd kunskap inom tillämpad
neurovetenskap. Bland annat har nya sidor om mindfulness, stresshantering och AI
utvecklats. Vi har också knutit ett antal nya forskare till arbetet med Neurowebben.
Neurowebben är nu publicerad och kan nås på www.neurowebben.se.



Hemsida+broschyr. Hemsidan www.neuroforum.se har utvecklats och har 60-80
besökare per dag. Broschyren som beskriver verksamheten i Neuroforum har uppdaterats.



Övrigt. Vårt neurovetenskapliga bibliotek, som administreras av Per-Olof Nilsson, har
utökats och består nu av ca 270 verk.

Styrelse
Styrelsen har under året haft 11 ledamöter. Den har haft 10 protokollförda möten under året.
De flesta möten har ägt rum på distans via Zoom. Styrelsen bestod av följande medlemmar vid
utgången av 2020: Per-Olof Nilsson (grundare av Neuroforum), Bengt Johansson
(sekreterare), Bertil Thomas (ordförande), Anders Hill (kassör), Axel Eriksson (vice
ordförande), Ulrika Ahlqvist, Rolf Ekman, Joanna Giota, Linda Bellvik, Wojciech Michno
och Fredrik Bååthe.
Föreningens revisor är Lars Blixter. Carl-Gerhard Gottfries är hedersmedlem.
Utöver detta finns kommittéer för marknadsföring och konferensplanering samt för
utvecklingen av Neurowebben.
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