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Hjärnans utveckling 
– motivation och inlärning

Torkel Klingberg
Karolinska Institutet

Arbetsminne

• Förmåga att hålla information 
aktuell under en kort tid

• När relaterat till 
koncentrationsförmåga

• Exempelvis:
– Relevant information vid 

problemlösning: ”7 X 14”
– Instruktioner

Barn med nedsatt arbetsminne

• Svårt att komma ihåg instruktioner
• Svårt att behålla koncentration på en 

uppgift
• Svårigheter med matematik och 

läsförståelse
• Låg självkänsla
• Inte mer hyperaktivitet

Nedsatt
arbetsminne

ADHD

Effekter av arbetsminnesträning
• Förbättrar arbetsminne, ex. komma ihåg

instruktioner
• Minskade symptom på koncentrationssvårigheter

i dagliga livet.

Effekt av arbetsminnesträning på 
uppmärksamhet i dagliga livet d = 0.4

Spencer-Smith and Klingberg, 2015; Alvarez-Bueno et al. 2017

Effekt av konditionsträning på kognitiv förmåga d = 0.2
Effekt av Prozac på depression d = 0.3
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Läsning, hjärnan och generna

Klingberg, “Hjärna, gener och jävlar anamma” 2016

Lästid

Högsta 2% 4,000,000 ord per år
Medel 600,000 ord per år
Lägsta 10% 50,000 ord per år

(Anderson, Wilson, & Fielding, 1988)

7 % av flickor och 17% av pojkar i åldern 10-18 år
uppger att de aldrig läser på fritiden

SCB, Välfärdsstatistik i urval, 2007

inlärningshastighet x lästräningsstid = läsförmåga

gener intervention

Lästid - interventioner

Barnhjärnans utveckling och
träning av matematik
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Dyskalkyli?

Extremt tidig födsel
Turners syndrom
Fragilt X syndrom

Vektor – träning med tallinjen

Pekka Räsänen
Ola Helenius
Torkel Klingberg

David Sjölander, Jonas Beckeman
Stefan Guaht, Alex Karlsson

Forskningsstudie

Math Performance post = β0 + β1WMT + β2NLT + β3Mathbl + β4WMbl + β5WMT x 
NLT + β6WMT x WMbl + β7NLT x Mathbl + β8Cohort + β9Sex + β10Population + 
β11Age ε

Nemmi et al. 2016 Dev. Cogn Neurosci.

Förbättring under träning av tallinjen

3 ggr skillnad

Hur får man mer tid för matte?

• KIPP mer undervisning, mer lärarledd läxhjälp
• Mattecentrum räknestugor, matteboken.se
• KhanAcademy Räkna hemma, flipped classroom
• Ume-matte 2-3 timmar frivillig “extramatte”

Hummelsta studien
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Konklusion om träning

Uppmuntra fysisk aktivitet!
• Gå eller cykla till skolan
• Var aktiv på rasterna
• Använd gymnastiklektioner till pulshöjande aktiviteter

Men!
• Ta inte bort tid från teoretiska ämnen
• Tro inte att joggning är den enkla lösningen på 

svårigheter med läsning, matematik eller 
koncentrationsförmåga

Träning och motivation Motivation

Yttre motivation
• Pengar
• Belöningar

Inre motivation
• Intressedrivet
• Glädje
• “Flow”

Klingberg. (2016) Hjärna, gener och jävlar anamma

Värdet av grit

• Rättstavningstävling
• Prestation på universitet
• Militärutbildning – Point West
• Drop-out i high-school

Duckworth et al. 2007, mfl
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Drop-out i high school

• Upplevd motivation
• Social situation
• Stöd från lärare och föräldrar
• Test av matematik och läsning
• Kön
• Grit

4816 high school elever i näst
sista årskursen

Eskreis-Winkler mfl 2014

Lära ut värdet av grit

Lauren Eskreis-Winkler och medarbetare
“Using Wise Interventions to Motivate Deliberate Practice,” 
Journal of Personality and Social Psychology (2016)

• Om du vill lära dig måste du träna på något svårt
• När du gör något svårt måste du vara beredd att göra fel
• När du gör fel måste du vara beredd på att bli frusterad
• Du ska inte tro att talang är allt som spelar roll

Flexible Mindset ger grit

Fixed eller Flexible 
mindset

Tror du att dina förmågor
(ex. matematikförmåga) är medfödda
eller något som kan förändras?

Carol Dweck

“Boring but important”

David Yeager et al.  2014
Boring but Important: A Self-Transcendent Purpose
for Learning Fosters Academic Self-Regulation

Framtidens lärande

• En ny vetenskap om lärande

• En sund själ i en sund kropp

• Identifiera svårigheter, ge rätt
intervention i tid

• Distribuerad repetition

• Test-effekten: lär genom testning

Tack!
Kontakt:
torkel.klingberg@ki.se

Forskningsartiklar:
www.klingberglab.se

AppenVektor:
Cognitionmatters.org
anna.osterman@sollentuna.se

Boken:
Adlibris.se
Bokus.se
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