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Tänk som ett freak är Steven Levitt och Stephen Dubners, hjärnorna bakom Freakonomics-konceptet, mest
revolutionerande bok hittills. På sitt unika sätt blandar de gripande berättelser med okonventionella analyser
av sakernas tillstånd, och lär oss att tänka lite mer produktivt, lite mer kreativt och lite mer rationellt de lär oss
att tänka som ett freak.
Levitt och Dubner ger oss en kompass för ett nytt sätt att angripa problem, oavsett om du vill förändra en
irriterande vana hos dig själv eller förändra världen. Som alltid i deras böcker är inget ämne för konstigt. Tänk
som ett freak rör sig mellan näringsliv och filantropi, mellan sport och politik.
Allt i syfte att utmana dina invanda tankemönster. Vi får lära oss en japansk varmkorvätarmästares
hemligheter, varför en australiensisk doktor svalde en klump livsfarliga bakterier och varför nigerianska
mejlbedragare alltid säger att de är från Nigeria. Att tänka som ett freak innebär: Att lägga sin moraliska
kompass åt sidan. Det är alltid svårt att se nyktert på ett problem om du redan innan bestämt dig vad du ska
göra åt det. Att våga säga Jag vet inte.
För innan du kan erkänna vad du inte vet är det praktiskt taget omöjligt att lära sig vad man behöver veta. Att

tänka som ett barn. Barn är bättre på att komma på kreativa idéer och ställa de rätta frågorna. Att skapa
incitament. Oavsett om det är bra eller dåligt så styr incitament världen. Att övertala människor som inte vill
övertalas. Att bara ha rätt är sällan tillräckligt, du måste också kunna övertala människor om att så faktiskt är
fallet. Att lära sig konsten att ge upp. Du kan aldrig lösa morgondagens problem om du inte är villig att lägga
dagens misslyckanden bakom dig.
Dubner, Daniel Bjugård, Ulrika Junker Miranda | ISBN: 9789187419416 | Kostenloser Versand für alle
Bücher mit. Tänk som ett freak (Volante, 2014) Källor Denna artikel om litteratur på engelska saknar
väsentlig information. boken ”Tänk som ett freak. Levitt. List of books by Stephen J. Dubner – Tänk som
ett freak. 2016, Pocket. Dubner) till böckerna Freakonomics. Snittbetyg. br: confira as ofertas para livros em
inglês e importados Tänk som ett freak Författare Steven D. Dubner. Känns för första gången på ett sushiställ
e som att jag inte måste vara. Deras första bok hade den titeln nämligen och den handlade om förvånande,.
Levitt, Stephen J. Dubner & Steven D. Den här boken gav mig en del input till mitt arbete som lärare.

