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Min bakgrund: hjärnforskare inom
motivation

• Forskat inom ihärdighet, motivation, förväntningar och prestation.
• Studerat människors vilja att anstränga sig.

• Kommer prata om forskning och användning.

Hjärnforskare med inriktning på motivationVarför får jag prata på en matematikkonferens?
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Få en inblick i och förståelse av den 
forskning som finns kring uthållighet.

Reflektera över hur olika drivkrafter 
kan te sig hos eleven.

Ta reda på vad ni kan använda i er undervisning.

Innehåll och syfte

Användning

Forskning

Reflektion
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• Grit och problemlösningsförmåga

• Få elever att välja den svårare vägen

• Drivkrafter

• Förväntningar

• Belöningar och att jobba på rätt nivå

Vad jag kommer att gå igenom

Photo by Julia Raasch on Unsplash

Photo by GR Stocks on Unsplash

Photo by Dan Freeman on Unsplash .jpg

Photo by Jean-Louis 
Paulin on Unsplash
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Att vilja anstränga sig 
och arbeta 
målmedvetet kallas 
ibland grit. 

Grit handlar om 
målsättning och 
ihärdighet. 

Vad är grit?

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash
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Personlighetsdrag, grit och ärftlighet

Grit och att vara samvetsgrann.

Svårt att studera 
personlighetsdrag
där ärftlighet och miljön 
samspelar.

Christopoulou m.fl., (2018)

Rimfield m.fl., (2016). 

Photo by Dan Freeman on Unsplash .jpg
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Bli en problemlösare

Eleven

För dig som lärare

I lärmiljön

.

Photo by Jean-Louis Paulin on Unsplash
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• Alltid lättast att ge upp 
jämfört med att 
anstränga sig.

• Kahnemans system 1 
och 2.

Hur får vi elever att kämpa?

Foto: mukul-joshi
Unsplash photos
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Fatta bra beslut, att hämma 
sina impulser och kunna 
planera.

Belöningar – olika 
känslighet

Tonåringar

Goswami 2008,  Cognitive Development, the learning brain
Casey m.fl., 2008; Best m.fl., 2009; Blackmore m.fl., 2012. 

Fokus, kontroll och planering

Foto: Alva Appelgren
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Glädje 

Dömande

Värderingar

Andras åsikter

Mål

Status, pengar

THE 
OPTIONS

Vad motiverar oss: Drivkrafter

Vilken är din drivkraft 
i ditt arbete?
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I vår studie hade vi ett
mentalt träningsprogram.

13-åringar

Anpassat utifrån nivå.

Övade under flera veckor

20 tillfällen
1 timme/gång
Frivilligt
Fick sluta när de ville

Appelgren, Bengtsson and Söderqvist (2016)

Forskning kring förväntningar

Photo by Heylagostechie
Unpsplash photos
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Hur många procent av 
eleverna gjorde alla 20 

övningar? 

Vad tror ni påverkade om de 
gjorde klart, vad har de som 

kämpar på?

Hur tänkte de innan de 
satte igång?

Vilka valde att kämpa?

Foto: Vidar Nordi Mathisen
Unsplash photos
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• Syfte, mening

• Tro på sin förmåga

• Dynamiskt mindset 

Elever som uppvisade ihärdighet 

Appelgren, Bengtsson and Söderqvist (2016) Applied Cognitive Psychology

Photo by Heylagostechie
Unpsplash photos
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Dynamiskt mindset ökar grit – ihärdigheten

Det är jobbigt, 
men jag kämpar på.

Ihärdighet

Jag är så dålig,
jag ger upp.

Foto: martins-zemlickis
Unsplash photos
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• Förklara syftet

• Det går att påminna om att elevers ansträngning 
leder framåt.

• Självtillit

Hur kan du dra lärdom av forskningsresultaten?

Photo by Julia Raasch on Unsplash
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Att främja elevers tro på sin förmåga

Photo by Greg Rosenke on Unsplash

Det gäller att få elever 
att  våga tro på sin 

förmåga att kunna lära 
och förbättras.
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Vikten av förebilder

Photo by NASA on Unsplash
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• Det är kul att 
klara av saker.

• Dopaminkick.
• Spelberoende.
• Rätt nivå.
• Återkoppling.

Vi gillar att lyckas, vi gillar belöningar

Photo by Jonny Gios on Unsplash
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Medveten träning/deliberate practice

Deliberate practice: att öva enskilt, 
ihärdigt, med återkoppling, fokuserat 
över lång tid. 

Vilken sorts återkoppling får oss att 
komma framåt?

Photo by Joel Wyncott on Unsplash
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Forskning om motgång och misslyckanden

Smärtsamt att göra fel.

Dömande när man gör fel.

Rädsla för att göra fel.

Photo by Dev Asangbam on Unsplash
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Att välja att ge upp är det enkla valet.

Att ge saboterande återkoppling

Foto: Dogukan-sahin
Unpslash photos
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Vad kan vi göra för att omgivningen ska orka kämpa?

• Nudge
• Använd elevers intressen.
• Varva lätt och svårt
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Vad är motivation?Förutsättningar för att orka kämpa

Photo by Kate Stone Matheson on Unsplash
Photo by Marisol 
Benitez on Unsplash
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Marshmallow test.

Varför är det värt att kämpa/vänta?

Strategier för ihärdighet: kognitiv kontroll

Photo by Rebecca Freeman
on Unsplash
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Autonomi

Kompetens

Gemenskap

Motivation enligt självbestämmandeteorin

Photo by Adrian Swancar
Unsplash photos

Deci och Ryan, 2001
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Din kompetens kommer
inte tillgodo och 

känns oviktig.

Du känner att du inte
kan påverka din

Situation.

Du känner dig ensam.

Autonomi

Kompetens

Gemenskap

Elever som vill ge upp eller inte vill pröva

Foto: Christian Erfurt,
unsplash photos
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Eleverna känner att de kan 
påverka sin situation.

Eleverna vet att de måste 
kämpa för att bli bättre.

Eleverna har realistiska mål
att kämpa mot.

Eleverna känner att andra bryr 
sig om vad de gör.

Det känns värt.

Förutsättningar 
för att känna sig motiverad
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Jag kan inte detta…ännu!
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• Grit och problemlösningsförmåga

• Få elever att välja den svårare vägen

• Drivkrafter

• Förväntningar

• Belöningar och att jobba på rätt nivå

Vad kommer ni ihåg av det jag berättat om?

Photo by Julia Raasch on Unsplash

Photo by GR Stocks on Unsplash

Photo by Dan Freeman on Unsplash .jpg

Photo by Jean-Louis 
Paulin on Unsplash
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Kontakta mig gärna!

www.alvaappelgren.com
Linkedin, twitter, instagram

Foto: Alexandria Neoh
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