
2019-09-18

1

Arbetsminne, läsning, matematik –
hjärna, gener och motivation

Torkel Klingberg
Karolinska Institutet

Läsning

Matematik

Arbetsminne

Ullman, Almeida, Klingberg, 2014; Darki and Klingberg, 2014  
Nymberg et al. 2015; Constantinides and Klingberg, 2016

Dumontheil, Klingberg, 2011; Schel and Klingberg, 2016; 
Nemmi et al. 2016a,b

Klingberg et al. 2000; Nagy et al. 2004
Darki et al. 2012; 13; 16

Utveckling och träning

En ny vetenskap om lärandet

IT teknologi
Fysiologi

Informations teknologi

Arbetsminne

• Förmåga att hålla 
information aktuell 
under en kort tid

• När relaterat till 
koncentrationsförmåga

• Exempelvis:
– Relevant information vid 

problemlösning: ”7 X 14”
– Instruktioner
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WM and Inattention in ADHD
• Children with ADHD have impaired working 

memory
Kempton et al. 1999; Barnett et al. 2001
Westerberg et al. 2004; Willcut 2005
Martinussen et al. 2005; Sjöwall & Thorell 2014

• WM deficits specifically linked to inattention
Lui and Tannock 2007

• Inattention deficits predict poor academic 
performance

Pingault et al. 2011
• WM deficits predict academic performance

Gathercole et al. e.g. 2003, 2004
Sjöwall & Thorell 2014

Arbetsminnet i Nynäshamn

Barn med nedsatt arbetsminne 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

The picture can't be displayed.

Nedsatt
arbetsminne

ADHD

Arbetsminnesträning

• Intensiv
– Ca 100 försök/dag

• Duration
– 5 dagar/vecka
– 5 veckor

• Adaptiv algoritm

• Vidareutv. av Karolinska 
Development och Cogmed 
(www.cogmed.com)

Constantinides and Klingberg (2016)

Neural basis of WM training
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Effekter av arbetsminnesträning
• Förbättrar arbetsminne, ex. komma ihåg

instruktioner
• Minskade symptom på koncentrationssvårigheter

i dagliga livet.
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Meta-analyses of WM improvements 
after training

Improvement of WM capacity after training 
d = 0.6

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

Effekter av arbetsminnesträning
• Förbättrar arbetsminne, ex. komma ihåg

instruktioner
• Minskade symptom på koncentrationssvårigheter

i dagliga livet.
• Osäkert: matte, läsning, IQ, långtidsminne, …

Andra åtgärder vid lågt arbetsminne

• Minska distraktioner
– Hörselkåpor
– Skärmar

• Minska arbetsminnesbelastning vid inlärning
– Korta instruktioner
– Enklare texter
– Andra hjälpmedel (lappar, appar, …)

• Vidare läsning: Rosemary Tannock

Läsning, hjärnan och generna

Torkel Klingberg
Karolinska Institutet
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Språket och hjärnan

Price (2014)

Avvikelser vid dyslexi

Norton, Beach, Gabrieli 2014

ordformsområdet

Brocas
område

Förbindelser i
vit substans

Wernickes
område

Dyslexia
Meta-analysis of activity in children (red) and adults (blue)

Richlan et al. (2011)

White matter and dyslexia

Klingberg et al. (2000) Neuron

White matter and reading

Nagy et al. (2004)
Beaulieu et al. (2005)
Deutsch et al. (2003)
Niogi & McCandliss (2006)

Age 8 - 13

Genetik tvillingstudier
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Genetics of dyslexia
Fahimeh Darki et al. (2013) Biol Psychiatry

• DYX1C1 
– Taipala et al. 2003

• DCDC2
– Meng et al. 2005

• KIAA0319
– Cope et al. 2005

• Most replicated associations to dyslexia
• All associated with neuronal migration

– Paracchini et al. 2006; Wang et al. 2006

Darki et al. (2012) Biol Psychiatry

Behavioral results

Darki et al. (2016) Biol Psychiatry

Tract tracing

Darki et al. (2012) Biol Psychiatry

Richlan et al. (2011)

Dyslexia metaanalysis

DCDC2 och ciliefunktion

§ DCDC2 regrelerar struktur och funktion hos primära cilier
(Massinen et al. 2011)

§ Primära cilier regelerar nervcellers migration och axoners
utväxt under fosterperioden

(Willaredt et al. 2008; Higginbotham et al. 2012) 

30Higginbotham et al. 2012
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Klingberg, “Hjärna, gener och jävlar anamma” 2016

inlärningshastighet x lästräningsstid = läsförmåga

gener

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

Torkel Klingberg
Kognitiv Neurovetenskap

Karolinska Institutet
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Tidig matematik Tidig matematik

Tidig matematik Tidig matematik

Tidig matematik

Wynn, K. (1992). 

Tidig matematik
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Tidig matematik och mängduppfattning
Många eller jättemånga

Tidig matematik och mängduppfattning
Många eller jättemånga

6 9 10 9

Tidig matematik och mängduppfattning
Många eller jättemånga

Tidig matematik och mängduppfattning
Många eller jättemånga

Taluppfattning och rummet

7

Tallinjen
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Tallinjens utveckling

Opfer och Siegler, 2007

Tallinjens utveckling

Opfer och Siegler, 2007

Matematikområden

Klingberg (2016) Hjärna, gener och jävlar anamma

Tal- och ordformsområdena

Hannaghan and Dehaene 

Differential connectivity

!

Nemmi, Schel, Klingberg (submitted)

Piagets misstag
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Dyskalkyli?

Extremt tidig födsel
Turners syndrom
Fragilt X syndrom

Var sitter dyskalkyli?

Tallinjen Vektor – träning med tallinjen

Vektor – träning med tallinjen

Pekka Räsänen
Ola Helenius
Torkel Klingberg

David Sjölander, Jonas Beckeman
Stefan Guaht, Alex Karlsson

Vektor
cognitionmatters.org

Tal

Addition

Symbol
Plats på tallinjen
Längd
Mängd

6
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Addition
Subtraktion
Negativa tal
Decimaltal
Bråk

Arbetsminne
Träning i skolan

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
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inlärningshastighet x träningstid = kompetensnivå

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” inlärningshastighet x träningstid = kompetensnivå

gener

motivation

intervention

Träning och motivation Yttre belöningar och studieresultat
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“The results from our incentive experiments are surprising.
The impact of financial incentives on student achievement
is statistically 0 in each city.”

Roland Fryer
Harvard Univ.

250 skolor, $9.4 millions, 36,000 students. 

Motivation

Yttre motivation
• Pengar
• Belöningar

Inre motivation
• Intressedrivet
• Glädje
• “Flow”

Främjande av inre motivation
enligt Edward Deci

• Autonomitet / självbestämmande
• Utvecklande av kompetens
• Meningsfullhet / större sammanhang

Klingberg. (2016) Hjärna, gener och jävlar anamma

Motivation och arbetsminnesträning

Belöningar (dollar)

Förbättring

Jaeggi och medarbetare Nymberg och medarbetare
Söderqvist et al. 2013

Grit

• Hålla fast vid ett långsiktigt mål
• Inte ge upp vid motgångar

• Driv, ihärdighet, “jävlar anamma” 
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Värdet av grit

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

Duckworth et al. 2007, mfl

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

Grit och träning av arbetsminne och
tallinje

Nemmi et al. (2016) J Cogn Neurosci

Grit och träning av arbetsminne och
tallinje

Nemmi et al. (2016) J Cogn Neurosci

• ADHD symptom
• IQ
• “Hur roligt tycker du det är …”
• Grit

Grit och hjärnans motivationssystem

Nemmi et al. 2016 

Kan man träna grit?

?
Om något kräver grit så tränar det grit
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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

Resultat

• Bättre prestation i matematik hos tidigare
lågpresterande elever

• Högre betyg

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

Rätt feedback ökar kämparanda

Dweck, 1975

jättedukti
g

Du kanske
kunde

klarat lite 
mer

Grupp 1 Grupp 2

Flexible Mindset ger grit

Fixed eller Flexible 
mindset

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

Carol Dweck

Flexible mindset kan stimuleras

• Beröm för prestation, strategi and 
ansträngning, inte för “medfödd begåvning”

Du fick 8 poäng. 
Du måste vara

väldigt intelligent

Grupp 1 Grupp 2

Du fick 8 poäng. 
Du måste ha 
ansträngt dig 

mycket

Kunskap ökar flexible mindset

• Workshop i flexibel inställning:
– Lära om hjärnans formbarhet ökar flexible 

mindset
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Mening = motivation
(Yeager et al.)

• Skriv om hur du skulle vilja förändra samhället
• Läsa texter från äldre studenter om meningen

med studier
• Skriv text till andra studenter om hur

studierna kan göra det möjlig att nå sina mål

“Boring but important”

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

Motivationens roll - sammanfattning

• Värdera och uppmuntra grit

• Informera barn om rätt sorts 
träning (“Deep practice”)

• Krävande feedback

• Uppmuntra ett flexible mindset
• Feedback för ansträngning
• Information om formbarhet

• Se ett större sammanhang

Framtidens lärande

• En ny vetenskap om lärande

En ny vetenskap om lärandet

IT teknologi
Fysiologi

Informations teknologi

Framtidens lärande

• En ny vetenskap om lärande

• En sund själ i en sund kropp
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En sund själ i en sund kropp

Stress

SömnMotion

Minne
Kognitio

n

Framtidens lärande

• En ny vetenskap om lärande

• En sund själ i en sund kropp

• Identifiera svårigheter, ge rätt
intervention i tid

• Distribuerad repetition

Learningscientist.org Learningscientist.org

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
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Framtidens lärande

• Ta hänsyn till skillnader i inlärningstakt

• Digitala träningsprogram och hjälpmedel
kan bidra till individanpassad inlärning

• Vetenskapliga studier

Vektor

CognitionMatters.org
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unika användare per vecka

per dag

Tack!
Kontakt:
torkel.klingberg@ki.se

Forskningsartiklar:
www.klingberglab.se

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

Boken:
Adlibris.se
Bokus.se

HJÄRNA,    
GENER 

JÄVLAR 
ANAMMA&

TORKEL 
KLINGBERG


