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– Är Vektor en halvtimme som 
vanligt? undrar Anton när han 
hoppar upp på stolen i klassrum
met på Eiraskolan i Stockholm.

Han och de andra eleverna är 
vana vid att plocka fram en Ipad, 
sätta på sig hörlurar och arbeta 
med det här speciella program
met som har utformats som ett 
spel. En halvtimme per dag i åtta 
veckor ska nu ägnas åt att träna 
mate matik, arbetsminne och an
dra mentala muskler (kognitiva 
förmågor på forskarspråk).

– Man utvecklar sin hjärna när 
man spelar, säger Binta.

– Jag har lärt mig att komma 
ihåg grejer bättre, säger Dylan.

Efter att ha gått runt och pra
tat med barnen medan de spelar 
märker man att de har förstått 

varför de fått den här uppgiften. 
Många säger att det är roligt och 
berättar vilka djur de försöker 
fånga in, vissa verkar tycka att  
det har blivit både jobbigt och 
”inte så kul”.

Forskaren som ligger bakom  
träningsprogrammet Vektor he
ter Torkel Klingberg, professor  
i kognitiv neurovetenskap. Han 
förstår att en del barn tycker att 
det är krävande, men om man 
ska träna sin hjärna och lära sig 
något så måste man klara mot
stånd, menar han. Alldeles ny
ligen kom han ut med boken 

”Hjärna, gener och jävlar anam
ma – om hur barn lär” och unge
fär samtidigt publicerade han en 
forskningsstudie som visade att 
det som gör att vissa barn lär sig 
snabba re beror på att de har mer 
”grit” eller ”jävlar anamma”. 

Undersökningen av sexåringar  
– 106 stycken i elva olika skolor – 
som tränade matematik och ar
betsminne visade att det inte var 
IQ, intresse, förekomst av adhd
symptom eller något annat som 
gjorde skillnaden. Den syntes  
däremot i vilka som ihärdigt 
kämpade vidare även när det var 
svårt. De hade ”grit” och fick en 
brantare inlärningskurva. Forsk
ningsstudien är baserad på just 
det åttaveckorsprogram som An

ton, Binta, Dylan och de andra 
eleverna i årskurs 1 började med 
för några veckor sedan.

Innan vi ska lyssna mer på vad 
Torkel Klingberg kommit fram 
till om barns lärande ska vi höra 
hur Eiraskolans lärare ser på pro
grammet, som faktiskt kräver en 
hel del av dem också. En sak de är 
ense om är att det nu pratas mer  

i skolan om att det är bra att an
stränga sig, än vad man gjorde  
för bara några år sedan. En fördel 
de ser med Vektor är att de kan 
följa barnens framfart och mot
gångar. 

– Gruppen är ny för oss. I sta
tistiken ser vi vilka moment de 
har svårt för. Det ger bra nycklar 
för oss i den vanliga undervis
ningen, säger Eleni Wennerstål.

– Vektor är ganska ansträng
ande, så man märker att en del  
tittar runt omkring sig eller tar 
korta pauser för att hämta vatten 
eller gå på toa, säger Ulrika Jo
hansson och tillägger att de som 
lärare är aktiva, uppmuntrar och 
peppar när barnen arbetar.

– Behöver vi lotsa dem vidare 
så gör vi det, säger hon.

– Barnen förstår inte ens själ 
va hur mycket de kan. Det kom
mer vi att se längre fram också. 
Nu är det dags att befästa de mest 
grundläggande begreppen för att 
lära sig matte, säger Viktoria 
Reuterhäll.

”Tänk inte bra eller dålig  
– tänk snabb eller långsam”
HJÄRNKOLL  Viktigt för den mentala utvecklingen är att ha ”grit”, 
att vara ihärdig, visar en ny forskningsstudie som professor Torkel 
Klingberg gjort. Eleverna i Eiraskolan kämpar lite extra för att träna  
sina hjärnor med ett specialprogram i matematik.  

Det mentala gymmet 
En serie om att träna hjärnan.
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Professor Torkel Klingberg menar 
att motstånd är viktigt för att  
utvecklas.  Foto: ulla montan

I Eiraskolans årskurs ett får eleverna träna sin kognitiva förmåga med ett datorprogram, utformat som ett spel. Längst fram Oscar och Lisa, i mitten Irma och Basse och längst bak Emma. Programmet tränar matematik, minne och problemlösningsförmåga. Det blir svårare efterhand och kräver mer av eleverna. Överst till vänster klurar Zebastian och Victor, överst till höger Binta.  
Nederst till höger utmanas Hedda, Elsa och Hilda med var sin läsplatta. Foto: Carl BredBerg

– Men bara det att de har en 
känsla för tallinjen och förstår 
den – det kommer de att ha an
vändning av framöver, säger Ele
ni Wennerstål. 

Att kunna visualisera en tallinje 
och att spatialt se matematik är 
inte bara viktigt för sexåringar, 
utan ända upp i universitetsåren, 
förklarar Torkel Klingberg när 
jag möter honom på Karolinska 
Institutet. Själv har han dystra 
minnen från de första skolårens 
mattelektioner. En lärare tvinga
de honom att sudda ut flera sidor 
i matteboken för att han hade 
kommit för långt. 

– Det var 70talets skola, säger 
han och suckar.

Hur begåvad man än är så kan 
ingen något om siffror och bok
stäver från början. Den utveck
ling som sker i barns hjärnor  
under uppväxten är till stor del 
träningsrelaterad. Självklart är 
det hela tiden ett samspel mellan 
arv och miljö. 

– Vi måste erkänna att det 
finns skillnader, men vi måste 
också utforma ett flexibelt sys
tem som kompenserar för detta. 
De långsamma behöver träna  
under längre tid. De snabbare  
be höver utmana sin potential. 

En skillnad är att den som är lite 
bättre också ofta lägger mer tid 
på träning. 

– Genetiken påverkar framför 
allt inlärningshastigheten, men 

motivationen påverkar tränings
mängden, och ”grit” är en viktig 
del av den motivationen.

Forskarna gick vidare för att 
se om de kunde hitta ihärdig
hetens själva kärna i hjärnan.  
Där hade de två hypoteser. Dels 
att det skulle ha med frontallob
en att göra – förmågan att plane
ra och kontrollera impulser. Eller 
med motivationen.  Det visade sig 
vara det sistnämnda – motiva
tionssystemet. Det handlar dock 
inte om euforin man får av en  
be löning, utan om det driv man 
känner medan man tar sig fram 
till belöningen, alltså långt innan 
man fått den. 

Hur lägger du insikten om  
betydelsen av grit till tidigare 
kunskaper?

– Att förstå att den här funktio
nen är så viktig för barns lärande, 
att det handlar om framtida mål, 
inte euforin man känner efter att 
man har fått en belöning. 

Vad ger drivet?
– Biologiskt kan vi försöka titta 

på djurförsök och då handlar det 
nog om dopamin och de basala 
ganglierna, eller striatum, som vi 
kallar den delen av hjärnan.

Torkel Klingberg förklarar att 
det finns olika forskningsfält som 
närmar sig förklaringar. Ett fält 
håller på med djurförsök och ett 
annat tittar på motivation inom 
den pedagogiska forskningen. 
Inom kognitiv neurovetenskap 
tittar man på träning av arbets
minne, matematik och läsning. 

– De är lite av tre olika värld ar. 
Det vore intressant att koppla 
dem närmare varandra. 

Hur uppmuntrar man till mer 
ihärdighet?

– Vi vet inte ännu. Det finns 
ingen randomiserad, kontrolle
rad studie som visar hur man 
ökar grit. Psykologer pekar på att 
aktiviteter som hänger ihop med 
grit – det vill säga att fortsätta  

med en utmanade uppgift – både 
kräver och fostrar grit. 

Återkoppling, hur vi beröm
mer insatser, spelar också roll. 
Barn som får höra ”Du kan göra 
lite bättre” blir mer benägna att 
ta sig an svårare uppgifter än 
barn som hela tiden får höra ”Du 
är jättebra”. Barnen kan också 
lära sig faktorer som är viktiga 
vid träning, nämligen för att man 
måste misslyckas om man ska 
lära sig något svårt. Den kun
skapen kan bidra till att de blir 
mer träningsbenägna och att de 
får bättre skolresultat. 

– Den tredje aspekten man  
kan förmedla är förståelsen för 
ett större sammanhang, säger 
Torkel Klingberg och hänvisar  
till en studie som kallas ”Boring 
but important”.

För att anknyta till första delen  
i artikelserien ”Det mentala 

gymmet”, hur ser du på vikten av  
fysisk aktivitet för att hjärnan 
ska utvecklas hos skolbarn?

– Vi är inblandade i ett stort 
projekt i Hummelsta med elever 
som fått extra fysträning varje 
dag. Vi analyserar data om hur 
det påverkar deras kognitiva för
mågor, säger Torkel Klingberg 
och tillägger att han själv kondi
tionstränar flera gånger i veckan 
för att hålla de mentala muskler
na i form.

Maria Carling
maria.carling@svd.se

Appar för att öva  
att räkna och skriva  
Tränings programmet Vektor  
är framtaget av Torkel Klingberg, 
Pekka Räsänen och Ola Helenius. 
Det går att ladda ned gratis från 
stiftelsen Cognition matters 
hemsida. Vektor bygger på forsk
ning som visar att det finns en 

naturlig tendens att koppla tal  
till rummet som på en tallinje;  
små tal till vänster, större till höger. 

På Eiraskolan används även  
andra program för att öva  
matematik, läsning och skriv
ning, som King of math, Skolstil,  
Skrivguiden och Bornholmslek.

FaKTa

Vad är ”grit”?  1
1 WEBB-TV Se den amerikanska 
psykologiprofessorn Angela Duck
worth, författare till boken ”Grit – 
the power of passion and perse
verance” (Scribner) i ett TEDtalk  
där hon förklarar begreppet ”grit” 
som nyckeln till framgång.
SvD.se/idagsidan

i Morgon

Så påverkar förväntningar  
och feedback prestationen.
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Kunskapsmål

Snabb

Långsam

Figuren visar snabb respektive 
långsam matematikinlärning.  
Elevens kunskapsnivå =  
inlärnings hastighet x tid.
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