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Abstract 

 

According to Swedish school authorities and the Education Act all education should be based 
on science and proven experience (Skolverket, 2020). Scientific based means that knowledge 
from scientific studies should be a starting point when schools plan, conduct and evaluate their 
operations. How learning happens has been proven in many research studies, but this 
knowledge does not seem to filter down to the education programs or to the teacher students. 

Purpose:  

The purpose of the study is to investigate and analyze the possibilities of establishing a 
collaborative field of research between pedagogy, neuroscience, and psychology. Where the 
different fields of research interact in a fruitful manner and thus develop the knowledge about 
learning and how this knowledge can improve learning itself.  

Research questions: 

“What would be the benefits of establishing a collaborative field of research between 
neuroscience, pedagogy and psychology”?  

“What might be the obstacles and barriers in establishing a collaborative field of research 
between neuroscience, pedagogy and psychology”? 

Methodology:   

We have used a qualitative research approach and conducted interviews with eight leading 
researchers from the fields of neuroscience, psychology, and pedagogy. The interviews were 
done in a semi structured and elaborative way.  

Main Results: 

The study identified benefits on several levels. It would create synergies between different 
research fields that would increase the knowledge about educational neuroscience which will 
improve both teacher education and the actual teaching in the classroom.  
The main identified obstacles were:  
Different philosophies on how to conduct research creates ideological tensions. There is no 
common view on what this research field should include which creates confusion. The gap 
between neuroscience and pedagogy is still wide and need to be bridged with cognitive models 
from psychology.   
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1. Inledning 

Följande citat anger inriktningen på vårt examensarbete: 

”I skollagen anges att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Innebörden i den 
formuleringen har potential att stärka såväl kvalitet i utbildningen som hela lärarprofessionen och framför allt 
kan den förbättra förutsättningar för barn och elever genom att undervisningen och utbildningen utvecklas i 
skolans alla miljöer” (Skolverket, 2020, s.5).  

Detta innebär att man ska ta hänsyn till alla forskningsfält som kan stärka lärandet och under-
visningen. Det finns fakta och forskning som tydligt visar hur lärande går till. Vetenskapliga 
fält såsom educational psychology, educational neuroscience och kognitionsvetenskap har 
under lång tid, med ett flertal vetenskapliga studier, belagt hur dessa kunskaper kan förstärka 
lärandet.  

I artikeln ”Why Students Don´t Like School” (Willingham, 2009) beskriver författaren hur man 
som lärare riskerar att tappa bort elever om man inte tar hänsyn till kunskaper om kognitiv 
belastning1, hur arbetsminnet2 fungerar och hur detta påverkar förmågan att tänka. Tillgången 
till dessa grundläggande kunskaper om hjärnan skulle frigöra en mängd outnyttjad potential hos 
lärare, lärarstudenter och framför allt hos eleverna. Citatet från Aadu Ott (professor i 
ämnesdidaktik) förstärker problematiken: 

 ”Är det inte knepigt att vi fortfarande undervisar om lärande inom lärarutbildningen som om vi inte hade 
någon hjärna? Rimligen måste vi skapa en alternativ grund för undervisningen i skolan” (Thomas, 2020, s.141). 

Det finns en kedja från Politik è	Forskning è	Lärarutbildning è	Klassrummet, där skollagen 
anger den politiska riktningen om att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Det finns nu dessutom en promemoria på Regeringskansliet som 
förtydligar att studierna på lärarhögskolan ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv som 
inbegriper kognitionsvetenskap. Det innefattar även en översyn av litteraturlistorna för att 
säkerställa att böcker om kognitionsvetenskap finns med på lärarutbildningen 
(Regeringskansliet, 2021). Behovet av denna översyn förstärks av nedanstående citat: 

”Det finns fynd med starka vetenskapliga evidens som inte används systematiskt och som inte lärs ut på 
lärarutbildningar. Jag har tex noterat att det jag pratar om nu, testbaserat lärande3, där det i dagsläget finns 
”ish” 600 studier sedan 2010 är ju tämligen obekant på de allra flesta lärarutbildningar” (Jonsson, 2021). 

	

1	Kognitiv belastning -”Vår kognitiva uppbyggnad har begränsningar. Vi kan bara minnas ett visst antal saker samtidigt, vi kan endast ägna 
en viss mängd kognitiv bearbetningskraft till lärande och till att lösa dilemman, Vi bygger upp föreställningar eller scheman av en högre 
dignitet för att hjälpa oss att bevara mer i minnet vid en viss tidpunkt och lär oss olika strategier som hjälper till i inlärningsprocessen. Dessa 
begränsningar hänger samman med begreppet kognitiv belastning” (Hattie, 2014, s. 56). 

2	Arbetsminne - ”Det vid en given tidpunkt aktiva minnet där information bearbetas mot bakgrund av personlig kunskap och 
sinnesintryck……arbetsminnet är den del av minnet som behandlar inkomna sinnesdata med hänsyn till att de möjligtvis kan lagras i en form 
av långtidsminne” (Schilhab & Steffensen, 2009, s. 246). 
3	Testbaserat lärande –	inkludera test som sätter i gång en upprepad framplockning av information (Jonsson & Nyberg, 2020).	
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Vad gäller forskning, som är en viktig del i kedjan, kan man konstatera att det finns några 
kunskapsöar där man redan idag arbetar tvärvetenskapligt inom disciplinerna pedagogik, 
neurovetenskap och psykologi.  

Exempel på detta är AMBLE4 i Göteborg och utvecklingsprojektet ”Minne och lärande” med 
fokus på testbaserat lärande, vid Umeå Universitet. Dock finns det ett brott i kedjan då 
kunskapen från forskningen inte blir tillgänglig för lärarstudenterna och därmed inte heller 
kommer till användning i klassrummet. Vi vill undersöka varför det är ett brott i kedjan och 
analysera om det är möjligt att etablera ett kollaborativt forskningsfält som utnyttjar och frigör 
den potential som finns inom fälten neurovetenskap, psykologi och pedagogik. Ett fält som 
benämns Educational Neuroscience eller på svenska pedagogisk neurovetenskap. Se figur 1.  

 

Figur 1. Figuren illustrerar skärningspunkterna mellan de olika disciplinerna och hur de samverkar. Källa: 
Tolkning av Tokuhama-Espinosa´s tvärvetenskapliga fält av Nakagawa (2008), omritad av Bramwell 2010 i artikel 
Why Mind, Brain and Education Science is the “New” Brain-Based Education. 

1.1 Syfte och frågeställning  

1.1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och analysera möjligheten att etablera ett kollaborativt 
forskningsfält mellan pedagogik, neurovetenskap och psykologi för att utveckla kunskapen om 
lärandet och därmed också lärandet i sig. Det som benämns pedagogisk neurovetenskap. 

1.1.2 Frågeställningar 

• Vad skulle nyttan vara med att etablera ett kollaborativt forskningsfält inom pedagogik, 
neurovetenskap och psykologi?   

• Vad finns det för hinder och barriärer mot att etablera ett kollaborativt forskningsfält 
inom pedagogik, neurovetenskap och psykologi? 

	

4	AMBLE	–	Arena	for	Mind,	Brain,	Learning	and	Environment	vid	Göteborgs	Universitet	
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2. Viktiga begrepp och definitioner 

För att underlätta för läsaren har vi valt att beskriva viktiga begrepp som har betydelse för vår 
studie och de diskussioner vi för (se tabell 1). 

Begrepp Definition 

Educational Neuroscience Är ett ämne där resultat från hjärnforskningen berikar peda-
gogiken och undervisningen. Ett alternativt namn på svenska är 
pedagogisk neurovetenskap (Thomas (red), 2020, s. 137). 

Kognitionsvetenskap Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde 
där forskare från så olika fält som filosofi, psykologi, neuro-
vetenskap, datavetenskap, lingvistik och socialantropologi 
studerar det mänskliga tänkandets natur (”Kognitions-
vetenskap”, 2021). 

Neurovetenskap Neurovetenskap är en sedan 1970-talet använd samlings-
benämning för all vetenskap som sysslar med nervsystemets 
uppbyggnad och funktioner. Neuroforskare och neurologer 
studerar neurovetenskap (”Neurovetenskap”, 2021). 

Kognitiv neurovetenskap Är läran om hur hjärnan möjliggör psykologiska fenomen eller 
mentala processer, det vill säga perception, tankar, beteenden 
och känslor samtidigt som man mäter hjärnan. (Kognitiv 
neurovetenskap”, 2021). 

Learning science Lärande vetenskap är ett tvärvetenskapligt område som arbetar 
för att främja vetenskaplig, humanistisk och kritisk teoretisk 
förståelse av lärande samt att engagera sig i design och 
implementering av lärande innovationer och förbättring av 
undervisningsmetoder (”Learning science”, 2021). 

Educational psychology Är en del av psykologin som ägnar sig åt att vetenskapligt 
studera hur människor lär sig. Man studerar lärandeprocesser, 
från både kognitiva och beteendemässiga perspektiv, vilket 
möjliggör för forskare att förstå individuella skillnader i 
intelligens, kognitiv utveckling, känslor, motivation, själv-
reglering och självkoncept, såväl som dess roll vid inlärning. 
Educational psychology arbetar främst med kvantitativa 
metoder som inkluderar testning och mätning, för att förstärka 
utbildningsinsatser kopplat till lektionsdesign, klassrums-
ledarskap och bedömning. Syftet är att underlätta lärande-
processer i olika undervisningssituationer (”Educational 
psychology”, 2021). 

Tabell 1. Tabellen beskriver för studien viktiga begrepp och definitioner  
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3. Tidigare forskning 

Under detta avsnitt presenteras några utvalda forskningsartiklar som har relevans för 
forskningsområdet och som kan belysa både nyttan med att etablera ett kollaborativt 
forskningsfält och visa på olika hinder och barriärer för att ett sådant forskningsfält ska bli 
framgångsrikt. Först undersöktes dock tvärvetenskapligt samarbete på en mer generell basis för 
att få fram vad tidigare forskning säger om det, vilket är intressant att jämföra med. 

Merparten av den tidigare forskning som finns är internationell. Det antyder att samarbetet 
mellan neurovetenskap, pedagogik och psykologi har kommit längre i andra länder än i Sverige. 
I vissa länder finns till och med educational neuroscience som ett eget vetenskapligt fält och 
forskningstjänster är etablerade.  

Syftet med vår studie är att undersöka vad nyttan med etablerandet av ett liknande gemensamt 
forskningsfält skulle vara i en svensk kontext samt vilka hinder och barriärer det kan finnas för 
detta. Eftersom forskningsfälten pedagogik och psykologi gick isär på 70-talet är det uppenbart 
att samarbetet mellan de fälten är mindre än i många andra länder där fältet educational 
psychology är stort.  

3.1 Tvärvetenskapligt samarbete 

I artikeln ” Defining and evaluating the impact of cross-disciplinary conservation research” 
(Evely et al, 2010) så tar man upp att tvärvetenskaplig forskning ökar i omfattning men att dessa 
studier ofta misslyckas med att integrera disciplinära metoder på djupet och har liten påverkan 
på deltagare utanför akademin. För att utvärdera tvärvetenskapligt samarbeten och dess 
inverkan på forskarkollegor och utövare så delas det upp i dimensionerna anpassning, mellan 
discipliner, och i hur hög grad de olika parterna kan påverka varandra. När de klassificerade 
studierna utifrån ovan dimensioner så hade de studier där utövarna var delaktiga i att sätta mål 
och utforma metoder av själva forskningen störst inverkan på utövarna. I de studier som inte 
var tvärvetenskapliga och där utövare inte var delaktiga i att sätt mål och utforma metoder så 
hade dessa studier störst genomslag på forskarkollegor.  

Artikeln ”The Challenges of Cross-disciplinary Research” (Aagaard-Hansen, 2007) lyfter fram 
behovet att studera de generiska metoderna och dess utmaningar för ett framgångsrikt 
tvärvetenskapligt samarbete. Artikeln utforskar en mängd potentiella hinder för ett sådant 
tvärvetenskapligt samarbete i form av skillnader av metodik och kunskapsteorier. För att 
komma över dessa hinder så betonas vikten av att ha gemensam kunskapsplattform, avsätta 
tillräckligt med tid och att man har en främjande forskningsledning: 

Kvantitativa vs kvalitativa metoder  
I processen med att forma ett tvärvetenskapligt team så är det nödvändigt att man har en samsyn 
över att det är undersökningens karaktär som avgör vilken metod man använder för data-
insamling och att ingen metod anses vara bättre än någon annan i förväg. Om tiden och medlen 
tillåter så är det möjligt att man uppnår bästa resultatet genom att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa datainsamlingsmetoder. 
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Stängd vs öppen hållning 
Man behöver vara mer sluten om man vill nå en koncis mätpunkt som beskriver en viss 
förekomst. Vill man tolka ett fenomen genom en individs observation så är en mer öppen 
hållning tillämplig. 
 
Objektivitet vs subjektivitet 
Målet är inte att eliminera subjektivitet utan snarare att tolka graden av subjektivitet som 
förekommer vid framtagande av all data där två subjekt är involverade och ta hänsyn till det när 
man tolkar sitt undersökningsresultat. 
 
Kausalitet vs beskrivning 
Detta är ett tydligt exempel på där två olika forskningsdiskurser skiljer sig åt. Det ena fältet vill 
hitta kausala samband medan för det andra fältet är hela idén att göra en mer beskrivande 
undersökning. 
 
Text vs sammanhang  
Här skiljer man på till exempel uppkomsten av ett fenomen och ta hänsyn till miljön som 
omgärdar fenomenet. De som bara vill studera fenomenet i sig vill kontrollera miljön medan 
till exempel för antropologer så är miljön i sig ett föremål för en undersökning. 
 
Absolut vs relativt perspektiv 
Här skiljer sig diskursen utifrån målet med undersökningen. Vissa forskare söker ”sanningen” 
och vill komma så nära som möjligt genom att säkerställa god forskningsmetodik. För en 
antropolog som vill studera en miljö genom en viss grupps synvinkel, så är det inte huruvida 
det är rätt eller inte som är målet, utan snarare att beskriva undersökningsgruppens syn på ett 
så rättvist sätt som möjligt. 

3.2 Educational neuroscience  

I artikeln ”Education and the Brain: A Bridge Too Far” (Bruer, 1997) så konstateras att 
vetenskap om hjärnan fascinerar alla inte minst lärare och utbildare. Bruer kritiserar hur resultat, 
tolkningar och slutsatser från neurovetenskap gör anspråk på att kunna ha direkt inverkan på 
hur man ska undervisa i ett klassrum. Bruer påpekar att vi vet för lite om hjärnans utveckling 
och neurala funktioner för att det ska gå att länka neurovetenskap till undervisning på ett 
försvarbart och meningsfullt sätt. Han framhåller att avståndet är för långt och inte kan 
överbryggas med den kunskap som finns tillgänglig.  

Han lyfter dock fram att det finns två framkomliga broar som är kortare för att indirekt länka 
hur hjärnan fungerar till undervisning. Det finns sedan länge en väletablerad koppling mellan 
undervisning och kognitiv psykologi. En ny bro är den mellan kognitiv psykologi och 
neurovetenskap. Med denna bro kan vi se hur mentala funktioner avbildas i hjärnan. Denna bro 
är en förutsättning för att neurovetenskapen ska kunna ge användbara insikter som lärare kan 
använda i undervisningen. Kognitiv psykologi bistår med en fast grund för att förankra dessa 
två broar och är en förutsättning för forskning om hjärnan ska bidra till undervisningen. 



	

	

6	

I artikeln “Three problems in the marriage of neuroscience and education” (Willingham, 2009) 
beskriver författaren tre utmaningar med att försöka koppla ihop neurovetenskap med 
utbildning. Vilket kan försvåra möjligheterna med att etablera ett kollaborativt forskningsfält 
inom pedagogisk neurovetenskap. De tre problemen är:  
 

• Neurovetenskap och utbildning har olika mål. Neurovetenskapen kommer inte att kunna 
lösa problem inom skolans värld om de ligger utanför dess räckvidd. 

• Inom utbildning studerar man mer komplexa samband som ingår i en kontext. Det kan 
vara undervisningssituationer i ett klassrum. Inom neurovetenskapen studerar man vad 
som händer i hjärnan vilket är långt ifrån det en lärare är intresserad av. 

• Det krävs översättning av vad som ingår i de olika fälten. Utbildningsteori är 
beteendeinriktad medan data från neurovetenskapen tar många olika uttryck då den 
beskriver nervsystemet. Det skapar missförstånd som ibland är svåra att överbrygga.  
 

Författaren menar att förväntningarna måste vara realistiska för att ett samarbete mellan fälten 
ska bli framgångsrikt. Främst kan neurovetenskapen vara behjälplig om den får riktade frågor 
kring hur elever läser, lär sig och hur uppmärksamheten påverkas i olika situationer. Men bara 
om det integreras med en välutvecklad beteendeteori som överbryggar avståndet mellan neuro-
vetenskapen och pedagogiken (Willingham, 2009). 
 
Artikeln ”Scientific and pragmatic challenges for bridging education and neuroscience” (Varma 
et al, 2008) beskriver att problemen med att koppla ihop pedagogik och neurovetenskap ligger 
både på en vetenskaplig och pragmatisk nivå. På den vetenskapliga nivån kan man identifiera 
flera utmaningar som behöver överbryggas för att samarbetet mellan fälten ska bli 
framgångsrikt. Neurovetenskapen ger inte tillgång till utbildningsmässiga variabler som 
kontext. Att identifiera och koppla kognitiva aspekter till vissa delar av hjärnan hjälper inte 
lärare och pedagoger. Utbildning beskriver fenomen som är beteendemässiga (psykologiska 
och sociala) medan neurovetenskapen är biologisk i sin karaktär och beskriver fysiska fenomen.  

På den pragmatiska sidan finns utmaningen med att neurovetenskapliga metoder är kostsamma 
och ofta för dyra för att kunna adressera pedagogiska forskningsfrågor. Även om fältet 
utvecklats snabbt vet vi fortfarande inte tillräckligt om hjärnan för att direkt kunna förbättra 
undervisningen. En del resultat från neurovetenskapen har förvandlats till neuromyter (Varma 
et al, 2008).  

Författarna till artikeln menar dock att dessa utmaningar kan vändas till möjligheter och att 
fälten då kan komplettera varandra. Genom att neurovetenskapen tar fram innovativa metoder 
kan man visa på nya perspektiv hur barn utvecklas i olika stadier, vilket kan förbättra 
undervisningen.  

Neurovetenskapen kan medverka till att utveckla nya kognitiva modeller som kan ge nya sätt 
att undervisa på. Neurovetenskapen kan också hjälpa till med att beskriva vissa fenomen inom 
utbildningen på ett nytt sätt och därmed öka kunskapen hos de som undervisar.  
Några framgångsfaktorer identifieras av författarna. De är i korthet:  
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• Förbättra kommunikationen mellan pedagogiska forskare och neurovetare. 
• Fokusera på de problem som ska lösas och inte på vilken disciplin man tillhör. 
• Samarbete i stället för att konkurrera. 
• Ha en försiktig optimistisk syn på möjligheterna. Var medveten om utmaningarna och 

att tvärvetenskaplig forskning är svårt. Oavsett vilka discipliner som är involverade 
(Varma et al, 2008). 

I artikeln ” Bridging neuroscience and education: A two-way path is possible ” (Mason, 2009) 
så introduceras en ny tanke för att överbrygga neurovetenskap till undervisning. 
Utgångspunkten är att educational psychology är bryggan för att länka samman neurovetenskap 
och pedagogik. Det som är nytt är att se det som en tvåvägsväg där resultat från neurovetenskap 
har inflytande på undervisning ur ett teoretiskt perspektiv. Samtidigt så har pedagogiken 
inflytande på neurovetenskapen genom att det är de som föreslår uppgifterna som ska 
undersökas samt vilka teorier eller metoder som ska testas. För att pedagogisk praktik och 
neurovetenskaplig forskning ska bidra till varandra. Så behöver educational psychologists 
skapa ett solid grund att stå på mellan dessa discipliner. Educational neuroscience är ett område 
som kan bidra till att överbrygga dessa discipliner under förutsättning att rollen som brobyggare 
innehas av en forskare som också är expert inom undervisning och lärande. 

En ytterligare artikel lyfter fram att det är både kortsiktigt och orealistiskt att tro att det är enkelt 
att applicera empiriska forskningsresultat från hjärnforskningen på undervisningsmässiga 
problem. Det som krävs, enligt författarna, är att man skapar en tvärvetenskaplig infrastruktur 
för utbildning, finansiering och forskningsprogram, där förutsättningar skapas för en gemensam 
arena. En arena där kognitiva neurovetare, utbildare och forskare inom pedagogik och 
utbildning kan växa (Ansari et al, 2011). 

4. Metod och material 

Empiriskt material till undersökningen har samlats in genom litteraturstudier av relevant 
tidigare forskning och genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en fenomenologisk 
infallsvinkel. Fenomenologi används när man vill få fram människors uppfattningar, åsikter, 
attityder och känslor och då oftast i samband med intervjuer. Fokus ligger på att få fram de 
erfarenheter som de intervjuade personerna har (Denscombe, 2018), vilket är ändamålsenligt i 
detta sammanhang då målet med studien är att ta del av den expertis och kunskap deltagarna i 
studien besitter.  
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4.1 Litteraturstudie tidigare forskning 

Litteraturstudien inom tidigare forskning har främst innefattat publicerade och vetenskapliga 
artiklar inom forskningsområdet. Mycket av tidigare forskning är internationell vilket man får 
ta hänsyn till när man sätter den i en svensk kontext.  

Följande nyckelord har använts vid sökningen för att hitta relevant tidigare forskning: 
pedagogisk neurovetenskap, tvärvetenskaplig forskning, educational neuroscience och inter-
disciplinary research. 

4.2 Urval 

För studien gjordes ett subjektivt och målstyrt urval. Syftet var att få deltagare med relevans för 
ämnet. Ett subjektivt urval kan med fördel även användas när man vill ha ett brett tvärsnitt av 
deltagare, för att i viss mån efterlikna ett representativt urval (Denscombe, 2018). 
 
Urvalet till studien baserades på följande kriterier: 
 

• Forskare inom ett av de utvalda forskningsfälten pedagogik, neurovetenskap och 
pedagogik. 

• Etablerade forskare med anknytning till ett överbryggande och tvärvetenskapligt arbete. 
• Etablerade författare som skrivit artiklar, böcker eller på annat sätt deltagit i att 

utveckla forskningsområdet. 
 

Anledningen till avgränsningen var att undersökningens fokus ligger på att studera hur och inte 
om det går att etablera ett kollaborativt forskningsområde inom pedagogisk neurovetenskap. 
Tanken var att få ta del av erfarenheter från forskare som varit inblandade i olika tvär-
vetenskapliga projekt och därmed kunnat identifiera nyttan med det och även eventuella hinder 
som kan uppstå.  
 
Ett brev formulerades där förfrågan om deltagande ställdes (bilaga 3) och syftet med studien 
förklarades för att uppnå största möjliga förståelse för undersökningens syfte. Det slutliga 
urvalet blev åtta forskare där två kom från det pedagogiska forskningsfältet, två från det 
neurovetenskapliga fältet och fyra från det psykologiska/kognitionsvetenskapliga fältet. Ett 
subjektivt och målstyrt urval ger en stor möjlighet till en explorativ ansats då deltagarna väljs 
ut för att de har expertis och därmed kan ge kvalitativ information och värdefulla insikter i 
forskningsämnet (Denscombe, 2018).  
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4.3 Utformning av intervjufrågor och studie 

Intervjuerna genomfördes enligt en semistrukturerad och explorativ struktur. Alternativa 
metoder såsom diskursanalys eller en kvantitativ surveyundersökning diskuterades initialt. 
Slutsatsen var att en kvalitativ, semistrukturerad intervjumetod lämpade sig bäst då den ger 
större möjligheter att på ett djuplodande sätt ta del av respondenternas erfarenheter, tankar och 
expertis inom området.  

En intervjuguide användes (se bilaga 1) där frågorna delades in i olika ämnen som baserades 
på studiens syfte och de valda forskningsfrågorna. Flexibilitet och möjlighet för de intervjuade 
att utveckla sina synpunkter var i fokus. Intervjuguiden utvecklades och förfinades genom en 
pilotintervju som spelades in och analyserades i syfte att säkerställa att frågorna gav svar på 
studiens frågeställningar. Längden på intervjuerna varierade mellan 45–90 minuter och 
samtliga intervjuer, utom en, spelades in efter godkännande från den intervjuade. Intervjun som 
inte spelades in dokumenterades genom anteckningar. Intervjuerna gjordes på distans via 
Zoom. 

4.4 Analysmetod 

Innehållsanalys som metod kan tillämpas för att ”kvantifiera” innehållet i en text (Denscombe, 
2018). Den metodiken fungerade bra i vår studie för att få fram vilka citat och uttalanden som 
var vanligast och som förstärkte varandra.  
 
Följande arbetssätt användes vid analysen av den insamlade datan; 
1. Först transkriberades det inspelade materialet för att säkerställa tillförlitlighet och möjlighet 

att förstå och tolka respondenternas svar på bästa sätt.  Med fokus på att få fram den faktiska 
information som intervjuerna innehöll. 

2. Sedan analyserades de utskrivna transkriptionerna och sorterades under olika teman och 
begrepp.  

3. Därefter valdes illustrativa citat ut för att förtydliga, för studien, viktiga poänger och 
slutsatser. Forskningsfrågorna har varit utgångpunkten i den sorteringen. Citaten redovisas 
dels i tabell 2 och under respektive begrepp i resultatdelen. Samtliga transkriberade och 
utvalda citat har samlats i bilaga 5.  

4.5 Etiska överväganden 

Studien följer de forskningsetiska huvudprinciperna. Deltagarnas intressen skyddas genom 
konfidentialitet och anonymitet. Frivillighet garanteras och är baserat på ett informerat 
samtycke, där deltagarna kan dra sig ur studien om de så önskar. Förutsättningarna för 
intervjuerna delgavs respondenterna vid förfrågan om deltagande (Se bilaga 3 och 4). Alla 
deltagare utom en godkände att vi spelade in intervjun. I det fallet gjorde vi i stället 
minnesanteckningar. Deltagarna har informerats om forskningens syfte. Vetenskaplig integritet 
kommer att beaktas och all tolkning och analys kommer att genomföra på ett så rättvist och 
objektivt sätt som möjligt.  
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5. Resultatredovisning och analys 

Nedan redovisar och analyserar vi de resultat vi fått fram från våra intervjuer. Vi har sorterat 
resultaten utifrån de teman vi använde i vår intervjuguide och har utifrån detta identifierat 
mönster som vi har samlat under olika begrepp. Vi redovisar även illustrativa citat från 
respondenterna för att förtydliga dessa mönster. Som vi tidigare nämnt valde vi att intervjua 
ledande forskare från olika forskningsdiscipliner för att få en så bred bild som möjligt av vilka 
hinder och barriärer som kan finnas i att etablera ett kollaborativt forskningsfält och vilken nytta 
ett sådant samarbete skulle ge för ett bättre lärande och bättre undervisning. Inledningsvis 
beskriver vi hur de tre olika fälten hänger ihop eftersom det var utgångspunkten i det vi ville 
analysera i vår studie. Figuren nedan illustrerar detta och vilka skärningspunkterna är.  
 
 

 
 
 
Figur 1. Figuren illustrerar skärningspunkterna mellan de olika disciplinerna och hur de samverkar. Källa: 
Tolkning av Tokuhama-Espinosa´s tvärvetenskapliga fält av Nakagawa (2008), omritad av Bramwell 2010 i artikel 
Why Mind, Brain and Education Science is the “New” Brain-Based Education. 
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5.1 Översiktstabell illustrativa citat 

Begrepp/Disciplin Pedagogerna Psykologerna Neurovetarna 

Forskningstradition ”Viktigaste enskilda faktorn som 
hindrar att föra in empirisk forskning i 
skolans värld är att man måste hitta 
strategier för att få med skolorna och 
lärarna på att göra randomisering och 
fördelning så att man får jämförbara 
grupper”. 

”Vissa inom det pedagogiska 
fältet anser att det är bara de 
som ägnar sig åt den riktiga 
forskningen dvs att -studera 
villkoren för lärande – de enda 
som gör det” 

”Politikerna tycker de var duktiga 
när de fick in vetenskaplig grund – 
men det är olika åsikter om vad 
forskning egentligen består av och 
därmed också vad man lägger i 
begreppet. Gör forskning på olika 
sätt”  

Ideologi ”Ett av de svåraste hindren med att göra 
praktiknära forskning randomiserade 
urval och kontrollgrupper – finns ett 
enormt stort motstånd i skolans värld 
mot att inte alla ska få göra samma eller 
få tillgång till samma – det är oetiskt 
tycker man. Finns ingen möjlighet att nå 
stabila resultat om man inte gör det” 

”Man ska alltid förhålla sig 
etiskt – kan lika gärna vända på 
det, är det etiskt försvarbart att 
ha en kunskap som skulle kunna 
rädda en hel generation skolbarn 
– men du använder den inte för 
du säger att det inte är etiskt att 
mäta”. 

 

”Ja, allt det man har lyckats 
åstadkomma genom ett sådant 
givande och tagande mellan 
experimentell psykologi och 
hjärnforskning skulle man ju kunna 
utvidga till tre poler - experimentell 
psykologi, hjärnforskning och 
pedagogik och du kan hitta hypoteser 
inom ett fält som kan testas i det 
tredje och vice versa. Alla 
pedagogiska teorier bör ju gå att 
förena med vad vi vet inom psykologi 
och hjärnforskning och vice versa” 

Syn på lärande ”Undervisningens kvalitet är det viktiga, 
det fundamentala – att lärare och de 
som arrangerar utbildningen får till 
stånd en utbildning som är av hög 
kvalitet. Hur mixen mellan gammalt och 
nytt ser ut är inte det viktiga utan att 
kvalitet är i fokus. Undervisningskvalitet 
handlar om elevernas utveckling – du 
kan bara bedöma undervisningskvalitet 
genom att titta på hur eleverna lär sig 
och hur de utvecklas – det finns inga 
andra kriterier som är relevanta att dra 
in i det sammanhanget”. 

” You would not go to a garage 
if they did not know anything 
about the engine, but you send 
your children to schools where 
they do not know anything about 
the brain” 

”Konsekvenserna kan bli försämrat 
lärande. Problem based learning – 
där man bara slänger ut eleverna och 
att de ska lära sig själva har testats 
och motbevisats i flera artiklar – 
leder till försämrat lärande – behöver 
först instruktioner, någon som kan 
det hela, som introducerar eleven och 
förklarar innan” 

Kunskap om pedagogisk 
neurovetenskap 

”ett sätt skulle kunna vara att plocka 
fram fler genuina texter som verkligen 
är skrivna för lärarna, där man inte 
säger att det är så viktigt med 
neurovetenskap utan förklarar - här är 
kunskaps-läget- detta vet vi– på ett 
pedagogiskt sätt. Så att det blir mer 
relevant” 

”Om fler lärare hade 
grundläggande kunskaper om 
kognitionsvetenskapen hade det 
gynnat framför allt de 
lågpresterande. Socio-
ekonomiska förutsättningar i 
kombination med sämre 
kognitiva förmågor – då får man 
problem – detta hade kunnat 
kompenserats med större 
kunskap hos läraren” 

”Det skulle vara en självklarhet att 
forskningen om testeffekten finns med 
i lärarutbildningen som 
grundläggande och glömskekurvan 
osv, att det inte finns med är ju bara 
sorgligt.” 

Styrning & organisation ”Det finns neurovetenskapliga enheter 
inom utbildnings-vetenskapliga 
fakulteten. Det finns mycket material, 
många böcker men hur väl det speglar 
vad som finns på litteratur-listorna på 
lärarhögskolan är oklart” 

”1. Finansiering är alltid en 
viktig fråga, 2. Hitta rätt team, 
individer som brinner för detta 
och 3. man får inte heller vara 
naiv – det tar tid – 
tvärvetenskapligt samarbete är 
inte lätt” 

”Hur vi bygger team, sätta ihop 
individer från de olika fälten när det 
gynnar projekt. Kräver respekt och 
lyhördhet från de olika fälten – ingen 
ska få tolkningsföreträde. Tar lite tid 
att sätta ihop för att få till dynamiken.  

Brobyggande ”Det finns paradigm som ger riktning 
om vad som är implementerbart det 
behövs paradigm - gör att man har 
något att följa – mer sådant behövs för 
att ett forskningsfält ska kunna utvecklas 
– framgång föder framgång –ser att det 
finns exempel på detta” 

”Seminarier är ett bra sätt att få 
ut kunskap. Man behöver skapa 
en arena för kunskapsutbyte. 
Samlas under en domän där har 
man har en delad begreppsvärld 
tex Learning Science skulle vara 
en stor hjälp” 

”Man behöver etablera ett 
gemensamt fält och släppa sina 
institutionstillhörigheter för att kunna 
uppnå detta. Så mycket outnyttjad 
potential som går till spillo! Skolan 
behöver bli bättre! 

	

Tabell 2. Visar begrepp och utvalda illustrativa citat från de genomförda intervjuerna 
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5.2 Intervjuresultat 

Nedan följer ett urval av respondenternas svar uppdelat på de sex identifierade begreppen. En 
fullständig lista med uttalanden och svar finns i bilaga 5. Tolkning och analys av resultaten 
redovisas parallellt för att leda in slutdiskussionen. 

5.3 Forskningstradition 

Vid en analys av respondenterna svar framträder en skillnad i hur man genomför forskningen, 
vilken vetenskaplig tradition man har och huruvida man ser ett behov av att arbeta kvantitativt 
eller om det räcker med kvalitativ ansats.  

Från respondenterna: 

I04 – Skillnad i vetenskaplig tradition, kvantitativ och kvalitativ forskningstradition – pedagogiska mer åt det 
kvalitativa, stor skillnad i vetenskaplig tradition på de olika fälten. Stuprör - psykologi och pedagogik var i 
stort samma ämne förr, pedagogiken skärmade sig från psykologin – pedagogiken talar hellre om andra 
perspektiv, sociokulturella aspekter – Kulturkrock mellan fälten. 

I05 – För mig med bakgrund i experimentell psykologi – hade inte föresvävat mig att någon inte skulle förstå 
varför man behöver en kontrollgrupp, finns en hel forskningstradition som inte alls ägnar sig åt att jämföra 
eller att mäta utan att beskriva, analysera, fånga upp hur man pratar om saker i stället för att följa upp resultat 
– vilka metoder man använder – ett hinder att man inte delar tillräckligt. 

I05 – Om man jämför med medicin – ingen skulle ta medicin som ingen testat. Det gör man i skolan – tar in 
utan att veta om det fungerar. Vi kan inte predicera allt på individnivå och vi har inte total kunskap om fältet – 
med en evidensbaserad grund med kontrollgrupper hade vi kunnat använda data på gruppnivå – på samma sätt 
som inom medicinsk forskning. 

I den fortsatta analysen framkommer olika skäl till varför klassrumsnära undersökningar och 
mätningar genomförs i mindre omfattning. Det beror, enligt respondenterna, både på kom-
plexitet och olika val av undersökningsmetod. 

I08 – Olika syn på vad praktiknära forskning är – en del anser att det är praktiknära att intervjua tre lärare vilket 
inte riktigt är vad andra fält skulle se som praktiknära eller klassrumsnära.  

I08 – Pedagogerna är sällan i klassrummet utan studerar mer utifrån ett hermeneutiskt och fenomenologiskt 
perspektiv. De anser att det viktigaste är att förstå den pedagogiska diskursen.  

I02 – Ekologiska perspektivet – hur tar du det du gör i ett labb in i ett klassrum och en faktisk undervisnings-
situation? Inte så enkelt. Det är otroligt komplicerat, dyrt och omständligt att göra ordentliga tester på 
interventioner och utbildningsvetenskaplig forskning är komplicerad på det sättet.  
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5.4 Ideologi 

Här visar vi på faktorer som respondenterna menar har att göra med ideologiska uppfattningar 
och att vissa tillhör ett etablissemang som har stor påverkan på forskningsinriktningen och 
kunskapsinnehållet på lärarhögskolan. 

Från respondenterna: 

Analysen och tolkningen av respondenternas svar antyder att forskningsfältens olika ideo-
logiska synsätt, i form av kunskap, inriktning och vilja att ta in nya perspektiv, försvårar 
kunskapsutbytet. 

I01 – Anledningen till att lärarstudenter inte får ta del av kognitionsvetenskapen – var att psykologi och 
pedagogik gick isär i början på 70-talet. Ingens fel, gått i två olika inriktningar, psykologin mer individinriktade 
tittar på individens förutsättningar, pedagogik tittar mer på undervisningens förutsättningar, ansågs i många år 
”fult” att mäta elever, man ska inte mäta dem, inte titta på vad de har för kognitiv förmåga, det här kvantitativa 
var ganska fult ett tag.  

I04 – Måste finnas en mottaglighet genom den utbildning du har – du får inte bakgrunden inom neuro och 
kognition, där brister det inom lärarutbildningen, det tror jag de flesta skulle säga– skulle kunna vara en roll 
som skolforskningsinstitutet tog på sig – att sammanfatta ny forskning. Man får inte bakgrunden inom den 
pedagogiska teoribildningen. Tyvärr ligger Skolverket mycket nära den pedagogiska teoribildningen (vissa 
personer). 

I08 – På strukturell nivå – pengar alltid viktigt – även när man söker forskningspengar från Vetenskapsrådet 
finns det en viss skepsis om det inte finns med en professor i pedagogik i ansökan.  

I08 – Det finns ideologiska spänningar – kan upplevas som ett hot när det kommer något annorlunda, historiskt 
sett domineras fältet av en samhällsvetenskaplig, sociologiskt, filosofisk inriktning. Man frågar sig därför inte 
var är vi nu – utan man säger att det är fullt. Många är också beroende av den stora lärarutbildningen och att 
då ta in något nytt innebär att de måste ta bort något. Vilket kan hota deras egen anställning.  

I01 – Stort intresse ute på fältet bland aktiva lärare, bland skolledare – ute på akademin både intresse och både 
ett motstånd, komma ihåg – revirpinkeri, ska man ta in något nytt måste man ta bort något annat. Finns kvar 
det här ideologiska, vi ska inte titta på individuella prestationer, mäta. Detta gör man ända – som till exempel 
standardiserade läsförståelsetest.  
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5.5 Syn på lärande 

Respondenterna visar enighet, oavsett fält, om att evidensbaserade metoder om kognition inte 
används i tillräcklig omfattning i den direkta undervisningen. Dessutom ser vi en samsyn kring 
hur lärande går till och hur elever når kunskap.  

I07 – They have also been indoctrinated in a certain way of thinking:  that it is a criminal offence to teach a 
child something that they do not want to learn; that it is a criminal offence to reprimand a child; that it is a 
criminal offence to have children memorize something – that it kills their creativity – it is hard to change, it 
becomes a dogma –wrote an article about that when a paradigm becomes a paradogma. 

I07 – Nobody learns well from the start – but the people from highly educated parents - their parents teach 
instead of the teacher, worse off are the people from low socioeconomic surroundings.  The get worse results 
from this modern school – but also good students. Discovery learning5 widens the gap and explicit instruction6 
closes the gap. Good teachers are good for everyone – especially for the weaker students. 

I05 – Man kan inte uppnå metakognition utan kognition eller gå från okunskap direkt till expertkunskap. Du 
måste ha kunskap först. Lära	dig	att	först	fokusera	på	en	sak,	innan	du	kan	fokusera	på	flera	saker. Inte 
så dåligt att ha utantillkunskaper då det frigör mentala resurser.  

I06 – Motivation och intresse är viktigt och en stark drivkraft – svårt att utveckla kunnande utan det – den 
starkaste determinanten för nytt lärande är dock vad man redan kan. Kunskapsbyggande är en kumulativ 
verksamhet och har du ingen stabil grund att stå på måste du lägga den först.  

I08 – Det här med generella kompetenser är fel och detta vet vi nu – det går inte att analysera eller vara kritiskt 
tänkande utan att kunna stoffet. Minneskunskaper är ju extremt viktiga. Måste verkligen kunna saker – ha det 
i minnet först.  

De intervjuade uttrycker också en farhåga och en oro över att den totala elevpopulationen 
påverkas negativt och att de som påverkas mest är de resurssvaga.  

I08 – De lågpresterande skulle gynnas mest, ingen skulle missgynnas. De högpresterande klarar sig ändå, de 
har sina strategier och kan vara flexibla. Vi har dock elever som borde vara högpresterande som inte blir det, 
för de får aldrig nyckeln till hur de ska lära sig mer och bättre.  

I02 – Finns mycket större vinster att göra som vi kan hämta hem väldigt snart på lågpresterande – med 
lågpresterare har vi problem dag efter dag, efter dag - varje lite uns av extra förståelse vi kan få för det 
problemet skulle kunna leda till bättre undervisning i längden och bättre sätt att förstå. Skulle också vara 
intressant att veta varför högpresterare presterar. 

I04 – Mycket av forskningen har riktats mot de som har problem – de lågpresterande – där finns det mycket 
mer att hämta än för de högpresterande – finns underlag att använda – Båda populationerna drabbas – alla som 
skiljer sig från medel kommer att drabbas om man inte använder befintlig kunskap som stärker lärandet. 

	

5	Discovery learning – utredningsbaserat eller problembaserat lärande.	(”Discovery	learning”,	2021)	

6	Explicit instruction – direct instruction (DI)– en beskrivning av lärarledda lektioner där man använder specifika  metoder för att undervisa 
och demonstrera material/kunskapsstoff för eleverna	
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I07 – Effort decreases when you have the feeling that it does not lead to anything. If you see that effort helps 
you to success in smaller steps – you continue to learn. If you have a feeling that effort is worthless, a good 
instructor can help you. A good instructor helps the effort to lead into success.  

I01 – Sett på studier att ansträngningskomponenten är viktig – finns ingen enkel väg till att lära sig – allt lärande 
är inte roligt – ibland är det bara att bita ihop – tror man att man ska förmedla att allt ska vara roligt – lärande 
ska vara lustfyllt men faller på sin egen orimlighet – det måste man förmedla – bita ihop, tycker det är onödigt 
lära sig utantill – det där att man inte behöver faktakunskaper - det är bara trams.	 

5.6 Kunskap om pedagogisk neurovetenskap 

Analys och tolkning av respondenternas svar visar här att potential skulle kunna frigöras om 
fler lärare och lärarstudenter hade grundläggande kunskaper om hur hjärnan fungerar.  
 

I08 – Ser 3 saker: 

1. Genom att man har en bas inom ”educational neuroscience” kan man skilja på vad som är vetenskapligt 
belagt och vad som är neuromyter – stor hjälp för lärare att kunna sortera. 

2. Uppmärksamhet – vi dundrar in i det digitala och då måste man veta hur det påverkar 
koncentrationsförmågan hos eleverna, försvagar förmågan att fokusera. Skapar elever som är konstant 
distraherade – inte åsikter utan ”hard facts”, alla lärare borde få den kunskapen och veta när man ska 
använda skärm – träffar lärare som blir glada över att få belägg för det som de har en känsla för redan. 

3. Kunskapen om hjärnans utveckling och mognad, svårt att ställa rimliga krav annars, vad är barn mottagliga 
för i olika åldrar.  

I08 – Det skulle vara välgörande att få ett educational neuroscience-perspektiv på lärarhögskolan med fokus 
på det vi redan vet som kan förklara lärande mer. 

I05 – Under de få lektioner jag har fått hålla om kognitionsvetenskap märker jag att området ofta är okänt för 
studenterna, samtidigt som det är väldigt relevant för deras verksamhet som lärare. Här finns alltså en lucka 
att fylla. Många har inte ens tänkt kring detta.  

Två av respondenterna framhåller att neurovetenskapen ligger relativt långt ifrån klassrummet 
och att psykologin då kan vara en brygga för att förbättra pedagogik och undervisning. 

I04 – Börja med lägst hängande frukterna först, neurovetenskapen ligger antagligen för långt ifrån klassrummet 
– det man bäst kan applicera kommer från educational psychology-fältet – sådana saker som testeffekten7 och 
repetitionseffekten8. Neurovetenskapen kan dock förklara mycket av vad problemen vid inlärningen består av.  

I02 – Det mesta från beteendepsykologin kan bidra, så det handlar mer om vilka frågor neurovetenskapen 
skulle kunna bidra med. Specifikt är det vad den utöver beteendepsykologin kan tillföra - det kan generera 
bättre hypoteser med kunskap från neurovetenskapen för att förstå - ytterligare en pusselbit. Först när man har 
djupa kunskaper inom sitt ämne som man också kan förstå vad neurovetenskapen kan hjälpa till att förklara. 
Vissa saker är väldigt svårt att förstå psykologiskt men neurovetenskapen har hjälpt till att förklara. 

	

7	Testeffekten – Skillnaden mellan proportionerna rätta svar när du lärt in via testbaserat lärande och proportionen rätta svar när du lärt in 
något via andra metoder (Jonsson & Nyberg, 2020).	

8	Repetitionseffekten – repetition har betydelse. Hur en viss tidsmängd ägnad åt inlärning fördelas har betydelse för slutresultatet (Jonsson & 
Nyberg, 2020).	
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I01 – Överraskande – när man undervisar psykologistudenter och kognitionsvetare är det väldigt mycket om 
minnets funktioner, hur det fungerar, har man problem med någon del, hur påverkar det? Det får lärarstudenter 
nästan inte lära sig något alls om, vilket är ytterst märkligt, borde egentligen vara tvärtom om det ska i någon 
riktning. 

I01 – Om fler lärare hade grundläggande kunskaper om kognitionsvetenskapen hade det gynnat framför allt de 
lågpresterande. Socioekonomiska förutsättningar i kombination med sämre kognitiva förmågor – då får man 
problem – detta hade kunnat kompenseras med större kunskap hos lärarna. 

En respondent lyfter här en intressant aspekt. Att det inte är frågan om ny kunskap, utan om 
gamla självklarheter som av olika anledningar inte längre används.  

I03 – Öka den kunskapsbas som praktiker kan bygga i utformandet av god undervisning. Ämneskunskap och 
pedagogik finns men det saknas grundläggande kunskaper i hur hjärnan fungerar. Det som var självklarheter 
förr har nu fallit i glömska – det finns redan men används inte.  

5.7 Styrning och organisation 

Analysen visar vilka förutsättningar som krävs enligt respondenterna för att nå framgång med 
ett kollaborativt forskningsfält. De resonerar kring flera av delarna i kedjan som vi också 
beskriver i vår inledning.  Politik è Forskning è Lärarutbildning è Klassrummet. 

Respondenternas svar: 

I04 – Först måste politikerna bestämma vem som ska få ansvar för att organisera lärarutbildningen – ska det 
fortfarande vara så att pedagogerna har monopol på att sätta agendan. 

I08 – Få in en bas av kognitionsvetenskap, Nu har man skrivit en proposition som säger att det ska in, kan man 
få det i den vetenskapliga kärnan vore det bra.  

I03 – Bra med riktade satsningar till exempel att Vetenskapsrådet ger konkreta pengar vilket blir ett signalvärde 
när det flaggar upp ett visst område. 

I08 – Det viktigaste enligt mig är: 

1. Finansiering är alltid en viktig fråga,  
2. Hitta rätt team, individer som brinner för detta och 
3. Man får inte heller vara naiv – det tar tid – tvärvetenskapligt samarbete är inte lätt. 

I03 – Hur vi bygger team, sätta ihop individer från de olika fälten när det gynnar projekt. Kräver respekt och 
lyhördhet från de olika fälten – ingen ska få tolkningsföreträde. Tar lite tid att sätta ihop för att få till dynamiken.  

I07 – I would suggest the following: 

1. Change the curriculums, teaching training colleges, learning academies, you change that – make it 
compulsory that teacher learn how teaching works.  

2. After your diploma – you should be required to do a continuous education.  
3. Having external accreditation of teachers – a stamp of approval – you should have an accreditation practice 

for teachers – you don´t have that. – we get completely different teachers – no national coordination– all 
teachers should have to take at least: cognitive psychology, classroom management – depending on which 
university you have attended your education is very different - we allow it. No one takes the profession of 
teaching very serious. 



	

	

17	

5.8 Brobyggande 

De första fyra citaten nedan visar på en samsyn där flera av respondenterna menar att ett hinder 
är att man lägger olika betydelse i vad ett gemensamt forskningsfält innebär.  

I04 – Fältet pedagogik har kommit att starkt förknippas med den kvalitativa forskningen – utbildningsinriktad 
neurovetenskap är ett bättre ord än pedagogisk neurovetenskap. Det tar tid att samarbeta – utmaning att korsa 
fälten pga. olika ingångar. 

I02 – Pedagogisk neurovetenskap är inte en så lyckad översättning av educational neuroscience, som mer tittar 
på det som har relevans för pedagogiska/utbildningsmässiga frågor.  Educational Psychology – inriktad på att 
hitta saker som kan förbättra utbildningen, förstå hur det går till och i andra hand ta fram psykologiska program 
som stöttar under-visningen. Väldigt långt steg att utbildningen skulle vara designad med neurovetenskapliga 
principer – det är för många andra saker som spelar in.  

I06 – Finns en begreppsförvirring – hade varit intressant att göra en begreppsutredning för att reda ut och hitta 
samsyn. 

I02 – Inte enats om vad fältet ska innehålla, pedagoger kan känna sig hotade eftersom det är ett annat 
forskningsparadigm – en del motarbetar och anser inte att de resultat man får fram är viktiga och användbara 
eller intressanta.  

Dock menar man också, trots skillnader i synsätt mellan de olika forskningsfälten, att man kan 
komplettera varandra. 

I06 – finns skillnader i synsätt mellan disciplinerna – tycker inte det är någon nackdel utan en fördel – här kan 
man komplementera varandra – en grundförutsättning är att man har respekt och förståelse för varandra. 

I01 – Pedagogiken måste lyfta de frågeställningar som de tycker är intressanta – ”detta vill vi mäta”. I ett 
samarbetsprojekt kom det från ämnesdidaktik från början – vad kan vi ha för kognitiv modell för att lyfta in 
det i neurovetenskapen – resulterade i hjärnavbildningsstudie som ledde till att man förstod bättre hur man ska 
lära ut matematik.  

Ovan uttalande från respondent I01 stämmer väl med tidigare forskning. Att en förutsättning 
för att den pedagogiska neurovetenskapen ska komplettera undervisningen är att den 
överbryggas av en välutvecklad beteendeteori (Willingham, 2009).  

I08 – De från educational psychology säger ibland att de redan vet det som neurovetarna får fram. Via sina 
beteendedata. Men ibland är neurodata bra för att förklara extra svar och skillnader. Det kan hjälpa lärare att 
förstå, en pusselbit till kring lärande. Neurovetarna har sitt område, men det räcker inte för att hjälpa till i 
klassrummet. Helt nödvändigt att föra in kunskaperna om de kognitiva modellerna som en brygga in i 
klassrummet och undervisningen.  

I01 – Finns saker som måste överbryggas – där tror jag att den kognitiva utvecklingspsykologin kan ge trådar 
in från neurovetenskapen till pedagogiken och undervisningen. 

I02 – Bra när det kommer input från båda håll där man vill få svar på lite olika frågeställningar. Från både 
pedagogik och neurovetenskap – det gör att man får ett bredare svar.  

I08 – Det tar tid, måste ha en gemensam begreppsförståelse, samma bevekelsegrunder, vad vill man kartlägga, 
tips från våra internationella kollegor som arbetar tvärvetenskapligt är att man måste hitta en gemensam fråga 
– en som alla vill lösa tillsammans. Det tar tid och det måste man ha respekt för.  
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I08 – Learning science – där ligger alla vetenskaper/fält som kan bidra med att förbättra undervisningen och 
lärandet - det är ett bredare begrepp än enbart educational neuroscience. Det fältet ligger som en brygga till 
cognitive neuroscience och neuroscience. 

6. Sammanfattande slutsatser och diskussion 

6.1 Inledning 

Syftet med studien var att undersöka och analysera möjligheten att etablera ett kollaborativt 
forskningsfält mellan pedagogisk forskning, neurovetenskap, och psykologi för att utveckla 
kunskapen om lärandet och därmed också lärandet i sig.  

Det har varit oerhört lärorikt och givande att genomföra vår studie. Vi har haft förmånen att 
intervjua några av Sveriges ledande forskare inom neurovetenskap, pedagogik och psykologi. 
Forskare som alla på olika sätt varit inblandade i att samarbeta tvärvetenskapligt. Forskare som 
också på olika sätt har arbetat för att stärka svenskt utbildningsväsende. Det vi har lärt oss under 
examensarbetet kommer vi ha stor personlig nytta av i vår framtida roll som lärare. Vår 
övertygelse är också att resultatet från vår studie kommer att gagna både lärare, lärarstudenter 
och elever.  
 
Vi är nöjda med vår förberedelse och de intervjuer vi har genomfört och det vi har fått fram 
genom datainsamlingen. Vi har varit noga med att skapa en stor förståelse kring ämnet genom 
att först studera olika populärvetenskapliga böcker och därefter mer djuplodande vetenskapliga 
forskningsartiklar. Vår förberedelse har hjälpt oss både med att välja ut relevanta respondenter 
och relevant tidigare forskning.  

6.1.1 Begränsningar 

Varje vetenskaplig studie har sina begränsningar. Tillräckligt med tid påverkar alltid möjlig-
heten i hur mycket man kan fördjupa sig i tidigare forskning och hur många personer man kan 
intervjua. Med tanke på det anser vi att vi har fått fram en bra och solid empiri att grunda vår 
analys på. Att genomföra en studie innebär också att man behöver göra val, man behöver 
begränsa sig och välja bort. Vi gjorde ett medvetet urval av intervjupersoner då vi fokuserade 
på forskare som redan i olika utsträckning arbetar tvärvetenskapligt i sina forskningsprojekt. 
Detta då vi ville få fram vilka fördelar de sett och vilka problem det eventuellt stött på, vilket 
gav oss svar på våra två frågeställningar.  
 
Andra forskare hade kanske svarat på ett annat sätt men vi anser inte att vårt målstyrda urval 
minskar tillförlitligheten utan tvärtom förstärker möjligheten att dra välgrundade slutsatser från 
resultatet. En annan begränsning i en studie är tolkning och urval av respondenternas svar. Det 
ligger i den kvalitativa forskningens natur. Genom att spela in, transkribera, göra en 
innehållsanalys för att få fram teman, mönster och begrepp anser vi att vi har ökat möjligheten 
att verkligen få fram det som respondenterna har uttryckt under intervjuerna.  
 



	

	

19	

6.2 Nytta 

Vår första forskningsfråga är; vad skulle nyttan vara med att etablera ett kollaborativt 
forskningsfält inom pedagogik, neurovetenskap och psykologi? Detta är en mycket viktig 
frågeställning. Om vi inte kan konstatera att det finns en eller flera nyttor till följd av en sådan 
etablering så är värdet att arbeta vidare mot ett samarbete mellan de olika forsknings-
disciplinerna både fruktlöst och saknar förutsättningar för att lyckas.  
 
Som vi tidigare nämnt så finns det ett brott i kedjan, Politik è	Forskning è	Lärarutbildning 
è	 Klassrummet och då mellan forskning och lärarutbildningen men även mellan lärar-
utbildningen och klassrummet. Även om det inte skulle finnas brott i kedjan så kan även ett gap 
i kedjan få en mycket negativ inverkan på synergier mellan de olika leden. För att lyfta fram 
olika nyttor som vi har identifierat så använder vi oss av kedjan punkt för punkt; 

Politik: Skolverket (2020) tar i sin rapport, ”Att ställa frågor och söka svar”, upp det faktum 
att det på vägen mot målet att all utbildning ska vila på̊ vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet så finns det många viktiga steg att ta och de uppmanar alla skolans professioner till 
att vilja, våga och ta steg framåt. Ett steg framåt är promemorian på Regeringskansliet som vi 
nämnde inledningsvis och där det obligatoriska inslaget av kognitionsvetenskap är med och 
som inte har mottagits väl av alla lärosäten. Det finns starka reaktioner på denna mer direkta 
styrning.  

Etablering av ett kollaborativt forskningsfält inom pedagogik, neurovetenskap och psykologi 
skulle kunna bistå politiken och olika myndigheter med resultat från forskning som är relevant 
för att utveckla och förbättra undervisningen i skolorna. En forskning som då skulle bygga på 
något detta nya forskningsfält skapat tillsammans. Här ser vi en direkt nytta med att politiken 
dels får bättre kunskap och styrmedel och som dessutom ökar förutsättningarna för acceptans 
när politiken använder underlaget från denna gemensamma forskning som styrmedel.  

I08 – Få in en bas av kognitionsvetenskap, Nu har man skrivit en proposition som säger att det ska in, kan man 
få det i den vetenskapliga kärnan vore det bra.  

Forskningen: Vi har tidigare nämnt att educational neuroscience som fält på är på stark 
frammarsch i flera länder och att educational psychology är ett stort väletablerat fält utomlands. 
I Sverige så har skilsmässan mellan pedagogiken och psykologin medfört att utbildnings-
forskningen har identifierat sig med de didaktiska och pedagogiska teorierna där individens 
lärande behandlas som sociala och kulturella effekter.  

Fokus på individuellt lärande utifrån kognitiva förutsättningar är som vi konstaterat under 
resultatdelen obefintliga. Detta fortgår pga. av det är ett flertal faktorer som samverkar såsom, 
olika forskningstraditioner, ideologi och bristfällig kunskap om pedagogisk neurovetenskap. 
Det finns forskare, utbildare på lärarhögskolor, lärarstudenter och befintliga lärare som vill vara 
delaktiga i framväxten av ett nytt forskningsfält inom utbildning och undervisning eller 
åtminstone ta dela av dess frukter.  
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En lyckad etablering skulle skapa förutsättningar för en långsiktighet vad gäller resurser, 
deltagare, utveckling och spridande av forskningsresultat. Det skapar även förutsättningar för 
ett större utbyte med andra länder då forskningsinriktningarna skulle sammanfalla i en större 
utsträckning än vad det gör idag. Nya relevanta forskningsresultat har en potential att påverka 
hela vår kedja och är dess motor. Citatet nedan beskriver vikten av att initiativen kommer från 
olika håll. 

I01 – Pedagogiken måste lyfta de frågeställningar som de tycker är intressanta – ”detta vill vi mäta”. I ett 
samarbetsprojekt kom det från ämnesdidaktik från början – vad kan vi ha för kognitiv modell för att lyfta in 
det i neurovetenskapen – resulterade i hjärnavbildningsstudie som ledde till att man förstod bättre hur man ska 
lära ut matematik.  

Vilket också förstärks i artikeln ” Scientific and pragmatic challenges for bridging education 
and neuroscience” (Varma et al, 2008), där man säger att det pedagogiska forskningsfältet 
behöver hålla i taktpinnen och påverka hur forskningen utformas. Författarna menar att man 
inte ska fråga vad neurovetenskapen kan göra för undervisningen utan vad undervisningen och 
det pedagogiska fältet kan göra för neurovetenskapen. 

Lärarutbildningen: Det finns flera nyttor med att en etablering av ett nytt kollaborativt 
forskningsfält kommer till stånd. Kunskapen inom pedagogisk neurovetenskap skulle öka hos 
utbildare på lärarutbildningarna. Det skulle finnas bättre förutsättningar för ett få till tydliga 
inslag av pedagogisk neurovetenskap och kognitionsvetenskap på lärarutbildningen. Nya 
lärarstudenter skulle få en bredare repertoar av teorier kring lärande än bara från de pedagogiska 
och didaktiska som det är i nuläget. Detta skulle öka deras förmåga att reflektera över olika 
undervisningsmetoder och ge en bättre förståelse över vad som händer i klassrummet samt hur 
olika elever lär sig. Det skulle även i en förlängning kunna öka lärarutbildningens attraktivitet. 
En respondent uttrycker det på följande sätt. 
 

I01 – Överraskande – när man undervisar psykologistudenter och kognitionsvetare är det väldigt mycket om 
minnets funktioner, hur det fungerar, har man problem med någon del, hur påverkar det? Det får lärarstudenter 
nästan inte lära sig något alls om, vilket är ytterst märkligt, borde egentligen vara tvärtom om det ska i någon 
riktning. 

Klassrummet: Finns det en outnyttjad potential på sättet vi bedriver vår undervisning i 
Sverige? Undervisning ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. Enligt skol-
lagen, 1 kap. 3 §, definieras undervisning enligt följande; ”sådana målstyrda processer som 
under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande 
och utvecklande av kunskaper och värden” (Skollagen 2010). 
 
Vi refererar återigen till Skolverket (2020) som lyfter fram att skolverksamheten kan förbättras, 
genom att forskningsresultat och beprövad erfarenhet kan bidra till och befrukta varandra. Det 
är även värt att notera att deras ambition är att inspirera till att förskolan och skolan ska agera 
proaktivt med att bygga vidare på den egna kunskapen samt aktivt söka efter aktuell forskning.  
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Med en lyckad etablering av det nya forskningsfältet pedagogisk neurovetenskap kan 
Skolverkets ambitioner lättare infrias. Nyutbildade lärare skulle snabbt kunna bidra med ny 
kunskap till kollegiet och inte minst till klassrummet med sin egen undervisning. 

En förhoppning är att detta även skulle kunna inspirera etablerade lärare att fortbilda sig vilket 
skulle ha en stor potential att ge goda effekter på utvecklingen av undervisningen i Sveriges 
skolor. En förändrad undervisning som i större utsträckning tar hänsyn till elevers kognitiva 
förutsättningar och förmågor skulle bidra till att förbättra elevers lärande. Uppmärksamhet och 
koncentration är avgörande faktorer för att tillgodogöra sig undervisning och på så sätt öka sitt 
lärande och sin kunskap. Följande citat belyser detta faktum;  

 
I08 – ”uppmärksamhet – vi dundrar in i det digitala och då måste man veta hur det påverkar 
koncentrationsförmågan hos eleverna, försvagar förmågan att fokusera. -skapar elever som är konstant 
distraherade – inte åsikter utan ”hard facts”. 

I02 – utifrån det man vet om arbetsminne och koncentrationsförmåga är det viktigt att ha mindre distraktioner 
– det kunde man börja med. Även om man vill ha ett mysigt klassrum.  

När man diskuterar den totala elevpopulationen så delar man ofta upp eleverna i lågpresterande 
och högpresterande. Det är tydligt att en nytta med att lärare får en grundläggande kunskap vad 
gäller kognitionsvetenskap skulle gynna alla elever, men framför allt de som är lågpresterande, 
vilket ett flertal av våra respondenter betonar. 

I01 – Om fler lärare hade grundläggande kunskaper om kognitionsvetenskapen hade det gynnat framför allt de 
lågpresterande. Socioekonomiska förutsättningar i kombination med sämre kognitiva förmågor – då får man 
problem – detta hade kunnat kompenseras med större kunskap hos lärarna. 

En intressant aspekt är att det finns elever som borde vara högpresterande men som inte är det. 
En stor nytta skulle vara att frigöra potentialen hos både de lågpresterande och de som borde 
vara högpresterande.  

I08 – De lågpresterande skulle gynnas mest, ingen skulle missgynnas. De högpresterande klarar sig ändå, de 
har sina strategier och kan vara flexibla. Vi har dock elever som borde vara högpresterande som inte blir det, 
för de får aldrig nyckeln till hur de ska lära sig mer och bättre.  

Ytterligare en respondent förstärker ovan uppfattningar men lyfter även in en aspekt som ett 
ökat forskningsunderlag skulle kunna bidra med och det är att söka svar på varför de hög-
presterande presterar så bra. 

I02 – Finns mycket större vinster att göra som vi kan hämta hem väldigt snart på lågpresterande – med 
lågpresterare har vi problem dag efter dag, efter dag – varje lite uns av extra förståelse vi kan få för det 
problemet skulle kunna leda till bättre undervisning i längden och bättre sätt att förstå. Skulle också vara 
intressant att veta varför högpresterare presterar. 
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6.3 Hinder 

Ett avgörande hinder som framkommit i studien är att det finns en stor skillnad i den 
vetenskapliga traditionen mellan fälten neurovetenskap, pedagogik och psykologi, vilket 
nedanstående citat illustrerar.  

I04 – Skillnad i vetenskaplig tradition, kvantitativ och kvalitativ forskningstradition – pedagogiska mer åt det 
kvalitativa, stor skillnad i vetenskaplig tradition på de olika fälten, Stuprör - psykologi och pedagogik var i 
stort samma ämne förr, pedagogiken skärmade sig från psykologin – pedagogiken talar hellre om andra 
perspektiv, sociokulturella aspekter – Kulturkrock mellan fälten. 

Varma et al (2008) beskriver att hindren ligger på en vetenskaplig nivå (metoder, data, teori 
och filosofi) där språkbruket är inkompatibelt. Dessutom menar man att det finns flera praktiska 
problem att överbrygga då neurovetenskapliga metoder ofta är dyra, kunskapen om hjärnan är 
ännu inte tillräckligt stor och i flera fall har det skapats seglivade neuromyter som oseriösa 
aktörer marknadsför som en universallösning på skolans problem. En lösning på detta kan vara 
följande citat från en av respondenterna: 
 

I08 – Det tar tid, måste ha en gemensam begreppsförståelse, samma bevekelsegrunder, vad vill man kartlägga, 
tips från våra internationella kollegor som arbetar tvärvetenskapligt är att man måste hitta en gemensam fråga 
– en som alla vill lösa tillsammans. Det tar tid och det måste man ha respekt för.  

Varma et al, (2008) föreslår några liknande lösningar på det hindret. Fokusera på de problem 
man ska lösa, inte på vilken disciplin man tillhör; samarbeta i stället för att konkurrera och 
förbättra kommunikationen mellan pedagogiska forskare och neurovetare. 
 
Ett annat hinder är att avståndet mellan neurovetenskapen och klassrummet fortfarande är för 
stort. Det uttrycker en av respondenterna så här: 

I04 – Börja med lägst hängande frukterna först, neurovetenskapen ligger antagligen för långt ifrån 
klassrummet– det man bäst kan applicera kommer från educational psychology-fältet – sådana saker som 
testeffekten och repetitionseffekten. Neurovetenskapen kan dock förklara mycket av vad problemen vid 
inlärningen består av.  

Mason (2009) lyfter också fram att educational psychology är bryggan som kan minska 
avståndet, vilket Willingham (2008) förstärker i sin artikel där han menar att kunskapen om de 
kognitiva modellerna är det som kan överbrygga avståndet. Vår egen reflektion är att detta tyder 
på att det finns ett stort behov av ett ökat samarbete mellan fälten och att fördelarna med det är 
stora.  
 
Det avslutande hindret vi därför lyfter i slutdiskussionen är avsaknaden av ett gemensamt 
forskningsfält. Ansari et al, (2011) menar att det som krävs är att man skapar en 
tvärvetenskaplig infrastruktur för utbildning, finansiering och forskningsprogram, där 
förutsättningar skapas för en gemensam arena. En arena där kognitiva neurovetare, utbildare 
och forskare inom pedagogik och utbildning kan växa. Vad ett lämpligt namn på det fältet ska 
vara råder det delade meningar om. Pedagogisk neurovetenskap är ett begrepp som används.  
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I02 – Pedagogisk neurovetenskap är inte en så lyckad översättning av educational neuroscience, som mer tittar 
på det som har relevans för pedagogiska/utbildningsmässiga frågor.  Educational Psychology – inriktad på att 
hitta saker som kan förbättra utbildningen, förstå hur det går till och i andra hand ta fram psykologiska program 
som stöttar under-visningen. Väldigt långt steg att utbildningen skulle vara designad med neurovetenskapliga 
principer – det är för många andra saker som spelar in.  

Det råder en viss begreppsförvirring som först man behöver reda ut. Lösningen kan ligga i 
nedanstående citat och figur 2, som kan göra att man lyfter blicken. 

I08 – Learning science – där ligger alla vetenskaper/fält som kan bidra med att förbättra undervisningen och 
lärandet - det är ett bredare begrepp än enbart educational neuroscience. Det fältet ligger som en brygga till 
cognitive neuroscience och neuroscience 

 

Figur 2: Beskriver fältet learning science och hur det täcker in flera andra forskningsfält som kan främja lärandet 
(figuren används med tillstånd av upphovsmannen). 

6.4 Slutord 

Studien har svarat på vilken nyttan skulle vara med att etablera ett kollaborativt forskningsfält 
mellan neurovetenskap, psykologi och pedagogik. Den har också utkristalliserat vilka hinder 
man behöver överbrygga för att det ska bli verklighet. Att lyckas med det kräver tid och 
engagemang men det skulle kunna skapa positiva synergier om man låter flera forskningsfält 
stärka den allmänvetenskapliga forskningen. Framför allt skulle det kunna frigöra potential hos 
lärare, lärarstudenter och elever.  

7 Vidare forskning  

Under studien har flera olika frågeställningar kommit upp. Ett område som hade varit intressant 
att undersöka är samtliga lärarhögskolors litteraturlistor, för att på det sättet få en bild av hur 
tillgången till litteratur som berör det som handlar om pedagogisk neurovetenskap och 
kognitionsvetenskap.  Detta är något som redan föreslagits i den promemoria vi tidigare nämnt.  

En av respondenterna föreslog att det borde göras en begreppsutredning kring pedagogisk 
neurovetenskap och de närliggande forskningsfälten med syftet att skapa en bättre samsyn kring 
vad som ingår eller inte ingår. En uppfattning som vi också delar.  
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Genom studien har det kommit fram att det behövs mer praktiknära forskning med en 
kvantitativ ansats. Först kan det behövas en klargörande undersökning som förtydligar vad man 
menar med praktiknära forskning och därefter kan det finnas behov av att initiera mer 
praktiknära forskning. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledning: Tack för att du tagit dig tid att vara med i vår studie 

Vi tänkte börja med en kort introduktion, därefter går vi igenom de frågor vi har för att sedan 
avsluta och summera upp intervjun. 

Vi beräknar att intervjun tar max 60 minuter (hoppas det är ok?) Vi vill också påminna om att 
intervjun bandas, all data behandlas konfidentiellt och du kan närsomhelst avbryta ditt 
deltagande i studien. Hoppas att du känner dig bekväm med de förutsättningarna. (Be om 
bekräftelse JA i chatten utöver muntligt Ja). 

Vi har för enkelhetens skull delat in våra frågor i olika teman. 

Samarbete 

1. Om man vill utveckla ett kollaborativt forskningsfält i gränssnittet mellan 
neurovetenskap/psykologi/pedagogik? Educational neuroscience/Educational 
Psychology/kognitionsvetenskap. Pedagogisk neurovetenskap. Vad anser du att det 
finns för svårigheter och utmaningar för att uppnå detta? 

a. Om man vill motivera utvecklandet av pedagogiska teorier om lärande, anser du 
då att det är möjligt att överföra forskning från en disciplin till en annan? 

b. Om Ja – hur gör man det bäst? 
c. Om Nej – vad hindrar eller vad kan utmaningen vara? 

2. Vad anser du att den största nyttan skulle vara med att utveckla ett kollaborativt 
forskningsfält inom nämnda område. Vad skulle fördelarna vara med det?  

3. Finns det något hinder redan kring begreppsförvirring kognitionsvetenskap/pedagogisk 
neurovetenskap som kan försvåra? 

4. Med utgångspunkt att man vill utveckla den praktiska pedagogiken - Är problemet OM, 
man ska använda kunskap från neurovetenskaplig forskning eller HUR man faktiskt ska 
använda den? (d.v.s. hur man implementerar den?) 

Forskning 

5. Vilka hinder finns det idag för att få till mer/ytterligare forskning inom fältet pedagogisk 
neurovetenskap? 

Tillgänglighet 

6. Vad hindrar, enligt dig, tillgänglig forskning (inom pedagogisk neurovetenskap?) från 
att nå ut till lärarhögskolor, skolledning, huvudmän och lärarprofessionen?  

7. Hur kan lärare ute i skolorna få tillgång till den forskning som finns inom pedagogisk 
neurovetenskap? 
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8. Vad tror du är anledningen till att man inte använder tillgänglig forskning inom 
pedagogisk neurovetenskap i större utsträckning? (Inom skolans värld). 

a. Finns det en risk att man övervärderar man vad man faktiskt vet inom 
neurovetenskap och vad det kan innebära för pedagogisk 
utveckling/undervisning? 

b. Finns det en risk att man övervärderar enkelheten i vad man omedelbart kan 
använda? 

c. Finns det någon annan form av motstånd? 

Implementering 

9. Om man vill få ut kunskap och forskning från pedagogisk neurovetenskap till 
lärarkåren, vilka skulle de viktigaste åtgärderna vara enligt dig? 

10. Kan du nämna något projekt där man lyckats med att implementera pedagogisk 
neurovetenskap ute på en skola eller ett lärosäte? 

11. Kan ett skäl till att man inte implementerar pedagogisk neurovetenskap vara att man 
anser att det saknas praktiska studier kring nyttan/värdet av att använda sig av 
pedagogisk neurovetenskap? 

a. Behöver man påvisa ett slutligt resultat (effekt) där implementeringen av 
lärdomar från fältet visas, för att det skall implementeras? 

12. Med utgångspunkt från att vi vet att pedagogisk neurovetenskap kan främja inlärning 
hos studenter/elever, hur kan man då säkerställa att den kunskapen blir en naturlig del i 
undervisningsinnehållet på våra lärosäten/lärarhögskolor? (Kurslitteratur, praktisk 
tillämpning, VFU).  

13. Om du var tvungen att prioritera mellan olika lärdomar som den pedagogiska 
neurovetenskapen har gett oss.  Vad skulle du i så fall börja med för att förbättra 
undervisning och lärande? 

Kunskap 

14. Vilken/vilka forskningsartiklar skulle du vilja att alla lärarhögskolor/utbildare/lärare 
fick tillgång till för att höja kompetens och kunskap inom pedagogisk neurovetenskap? 

Elevpopulation 

15. På vilket sätt kan avsaknaden av tillgång till forskning och kunskap om pedagogisk 
neurovetenskap påverka en elevpopulation? Från lågpresterande till högpresterande? 

Framgångsfaktorer 

16. Om vi skulle summera - Vilka är då de mest kritiska framgångsfaktorerna för att 
utveckla ett kollaborativt forskningsfält inom pedagogisk neurovetenskap? 
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9.2 Bilaga 2 Interview guide 

Introduction: Thanks for taking your time to participate in our study 

We will start with a short presentation, then we walk through the questions and finally we 
conclude and summarize the interview. 

Estimated time for the interview is 60 minutes (I hope that is still ok with you?) We also would 
like to remind you that the interview will be recorded, all data will be treated with 
confidentiality and you can interrupt your participation in the study at any given time.  

We hope that you are comfortable with these conditions.  

Out of simplicity we have divided our questions into different themes. They are: Collaboration, 
Research, Availability, Implementation, Success Factors and Knowledge.  

Collaboration 

1. What might be the obstacles and barriers with developing a collaborative field of 
research between neuroscience, psychology and pedagogy? (Also known as Educational 
Neuroscience).  

a. Do you think it is possible/feasible to transfer research from one field of research 
to another to motivate a development of pedagogical theories about learning?  

b. If Yes – what would be the best way to do it? 
c. If No – what are the most important challenges? 

2. What would be the main advantage (value) in establishing/developing a collaborative 
field of research within educational neuroscience?  

3. Is the problem IF, you should use knowledge from neuroscentific research or HOW you 
actually use it? (How do you implement it?) 

Research 

4. What are the obstacles today in getting or research done within the field of educational 
neuroscience? 

Availability 

5. What is stopping, according to you, available research (within educational 
neuroscience) to reach Institutes of Education, School management, Principals and the 
Teacher Professionals?  

6. How can school teachers get hold of the available research within educational 
neuroscience? 

7. Why, according to you, is the available research within educational neuroscience, not 
used more than it is? (Within the educational system). 

a. Are the findings from neuroscience overrated (and what it could mean for 
educational development? 

b. Do they overestimate the simplicity in what you immediately can use? 
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c. Are there any other forms of resistance in using the available research? 

Implementation 

8. What would be the most important measures if you wanted to spread the knowledge and 
research from educational neuroscience to the teachers? 

9. Can you mention a project where they have successfully implemented educational 
neuroscience in a School or at a University? 

10. Can one reason for not implementing it be that there is a lack of practical studies where 
the value of using educational neuroscience is proven? 

a. Is it necessary to show a final result (effect) where the implementation of 
findings are shown, to implement it? 

11. Starting from that we know that educational neuroscience can enhance learning, how 
can you then make sure that this knowledge becomes a natural part of the curriculum in 
our schools and universities? (Books, best practice etc.)  

12. If you had to prioritize from different findings from the educational neuroscience. What 
would you start with to improve teaching and learning? 

Success factors 

13. To summarize – What are the most critical success factors in developing a collaborative 
research field within educational neuroscience? 

Student or pupil population 

14. If you look at an entire population of students (from low performers to high performers), 
how can the lack of using and implementing the scientific findings from educational 
neuroscience affect them? 

Knowledge 

15. Can you mention any important research articles that you would advise all institutes of 
education/educators/teachers to read to increase the competence and knowledge from 
educational neuroscience? 
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9.3 Bilaga 3 Förfrågan om deltagande 

Förfrågan om deltagande i en studie vid Göteborgs universitet 

Vi	 studerar	 till	 lärare	 vid	 Institutionen didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs 
Universitet.  Som en avslutande del utbildningen ingår att genomföra en studie som kommer 
att presenteras i en skriftlig rapport vid universitetet.  

Studiens syfte är att undersöka och analysera möjligheten att få till ett kollaborativt	
forskningsfält mellan pedagogik, neurovetenskap och psykologi. För att på längre sikt utveckla 
kunskapen om lärandet och därmed också lärandet i sig.  

Vår huvudsakliga forskningsfråga är följande:  

• Vad finns det för hinder och barriärer mot att etablera ett kollaborativt forskningsfält 
inom pedagogik, neurovetenskap och psykologi? 

Deltagande i studien innebär att en intervju kommer att genomföras via Zoom. Intervjun 
beräknas ta ca 45–60 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in på band.  Intervjuerna 
kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att intervjuerna kommer att avidentifieras 
och behandlas i enlighet med bestämmelser i Sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas.   

Om du accepterar att medverka i studien kommer du att kontaktas per telefon eller mail för att 
bestämma en tid för sammanträffande och genomförande av intervjun.  

Med vänliga hälsningar, 

Henrik von Mentzer/Anders Lidvall  Handledare: Simon Skau 
Institutionen didaktik och pedagogisk profession  Sektionen för klinisk neurovetenskap 
Göteborgs Universitet   MedTech West, Röda stråket 10B 
Box 100    Sahlgrenska universitetssjukhuset 
405 30 Göteborg   413 45 Göteborg 
0732309200/0727216969   simon.skau@gu.se  
henrik.vonmentzer@gmail.com 
anders.lidvall@gmail.com  
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9.4 Bilaga 4 Request to participate 

Request to participate in a scientific study at the University of Gothenburg 

We are students at the Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, 
University of Gothenburg. As a concluding part of our studies we are conducting a study that 
will be presented in a written report at the faculty. 
 
The purpose of the study is to investigate and analyze the possibilities to establish a 
collaborative field of research between pedagogy, neuroscience, and psychology. Where the 
different fields of research interact in a fruitful manner and thus develop the knowledge about 
learning and how this knowledge can improve learning itself. 

We would like to investigate the following research question: 

• What might be the obstacles and barriers in establishing a collaborative field of research 
between pedagogy, neuroscience, and psychology? 

 
Participation in the study will include an interview over Zoom or Google Meet. The interview 
is estimated to last between 45-60 minutes. The entire interview will be recorded. The results 
from the interview will be treated with confidentiality, meaning that they will be fully 
anonymized and treated according to the terms in “Sekretesslagen”. Your participation is 
voluntary and can be interrupted at any time.  

If you choose to accept to participate in the study, you will be contacted by telephone or mail 
to decide time and conditions for the interview.  

Yours sincerely, 

Henrik von Mentzer/Anders Lidvall  Thesis supervisor: Simon Skau 
Department of Pedagogical, Curricular and Department of Clinical Neuroscience 
Professional Studies,   MedTech West, Röda stråket 10B 
University of Gothenburg   Sahlgrenska universitetssjukhuset 
Box 100    413 45 Göteborg 
405 30 Göteborg   simon.skau@gu.se  
0732309200/0727216969    
henrik.vonmentzer@gmail.com 
anders.lidvall@gmail.com  
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9.5 Bilaga 5 Illustrativa citat 

Forskningstradition 

Från respondenterna: 

I02 – Ekologiska perspektivet – hur tar du det du gör i ett labb in i ett klassrum och en faktisk 
undervisningssituation? Inte så enkelt. Det är otroligt komplicerat, dyrt och omständligt att göra 
ordentliga tester på interventioner och utbildningsvetenskaplig forskning är komplicerad på det 
sättet.  

I02 – Behövs avancerad apparatur – dyrt och komplicerat att använda t.ex. MR-kameror. Långt 
från klassrumspraktiken. Bättre med enklare apparatur som du lättare kan använda i klass-
rummet.  

I04 – Politikerna tycker de var duktiga när de fick in vetenskaplig grund – men det är olika 
åsikter om vad forskning egentligen består av och därmed också vad man lägger i begreppet. 
Gör forskning på olika sätt.  

I04 – Skillnad i vetenskaplig tradition, kvantitativ och kvalitativ forskningstradition – 
pedagogiska mer åt det kvalitativa, stor skillnad i vetenskaplig tradition på de olika fälten, 
Stuprör - psykologi och pedagogik var i stort samma ämne förr, pedagogiken skärmade sig från 
psykologin – pedagogiken talar hellre om andra perspektiv, sociokulturella aspekter – 
Kulturkrock mellan fälten. 

I04 – Största nyttan – mellan psykologisk forskning och kognitiv neurovetenskap finns ett 
gemensamt synsätt kring mätning (kombination av experimentell psykologi och kognitiv 
neurovetenskap) kunde gå samman då man har samma synsätt inom hur man forskar, 
Fortfarande anses kontroversiellt inom pedagogiken att mäta. 

I05 – Om man jämför med medicin – ingen skulle ta medicin som ingen testat. Det gör man i 
skolan – tar in utan att veta om det fungerar. Vi kan inte predicera allt på individnivå och vi har 
inte total kunskap om fältet – med en evidensbaserad grund med kontrollgrupper hade vi kunnat 
använda data på gruppnivå – på samma sätt som inom medicinsk forskning. 

I05 – Men stor skillnad på forskningstraditioner-. Själv suttit på seminarier där en professor i 
pedagogik frågar – varför behöver vi en kontrollgrupp – blev så häpen av den frågan. För mig 
med bakgrund i experimentell psykologi – hade inte föresvävat mig att någon inte skulle förstå 
varför man behöver en kontrollgrupp, finns en hel forskningstradition som inte alls ägnar sig åt 
att jämföra eller att mäta utan att beskriva, analysera, fånga upp hur man pratar om saker i stället 
för att följa upp resultat – vilka metoder man använder – ett hinder att man inte delar tillräckligt. 
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I06 – Viktigaste enskilda faktorn som hindrar att föra in empirisk forskning i skolans värld är 
att man måste hitta strategier för att få med skolorna och lärarna på att göra randomisering och 
fördelning så att man får jämförbara grupper. Det mest oetiska du kan ägna dig åt – gör du fel 
när du designar en studie hamnar du ofelbart i att du gör dålig forskning, då är du inte speciellt 
etiskt fulländad.  

I06 – Använda dagens teknik på ett bra sätt i interventionsstudier ger bra möjligheter i att samla 
in data på ett enklare sätt – gör det lättare att följa processen – dock resurskrävande 

I06 – Mångfacetterat – inte försöka peka ut framtiden – ha tillit till grundforskning är viktigt – 
inte peka med hela handen utan behöver ge forskarna förutsättningar och frihet att själva 
utforma sina idéer och metoder och hitta sina resultat.  

I06 – Interventionsstudier, experiment, komparativa studier där man utnyttjar till exempel 
”appar” börjar bli populärt trots tidigare motstånd och skepsis. Ger bra resultat till exempel ett 
projekt – läsförståelse – barn i åk 2 – undersökt hur deras vokabulärutveckling sett ut och hur 
de utvecklat strategier för att lära sig ord.  

I08 – vissa inom det pedagogiska fältet anser att det är bara de som ägnar sig åt den riktiga 
forskningen d.v.s. att ”studera villkoren för lärande” – de enda som gör det.  

I08 – man vill inte värdera och jämföra, förstår inte vitsen med att ha kontrollgrupper  

I08 – pedagogerna är sällan i klassrummet utan studerar mer utifrån ett hermeneutiskt och 
fenomenologiskt perspektiv. De anser att det viktigaste är att förstå den pedagogiska diskursen.  

I08 – Ska man över tid långsiktigt på allvar studera något tvärvetenskapligt måste man 
kvantifiera för att få fatt på de stora dragen – annars väldigt svårt att veta. Vid interventioner 
måste man jämföra för att få fram skillnader, man behöver göra både och. Om man bara arbetar 
kvalitativt då kan man visa det man vill, alltid vara positiv, det händer spännande saker – det är 
mer oetiskt än att mäta ordentligt. Det är därför man använder vissa undervisningsmetoder vad 
gäller läsande som inte alls är vetenskapligt bevisade eller evidensbelagda. 

I08 – om man kan ta hål på vissa föreställningar om att det är antingen eller (vad gäller kontext, 
individ-gruppnivå, att det är för komplext – går inte att mäta, effekt kontra effektivitet) – då 
kanske man kan komma vidare och förbättra samarbetet. 

I08 – olika syn på vad praktiknära forskning är – en del anser att det är praktiknära att intervjua 
tre lärare vilket inte riktigt är vad andra fält skulle se som praktiknära eller klassrumsnära.  
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Ideologi/Etablissemang  

Här visar vi på faktorer som respondenterna menar har att göra med ideologiska uppfattningar 
och att vissa tillhör ett etablissemang som har stor påverkan på forskningsinriktningen och 
kunskapsinnehållet på lärarhögskolan. 

Från respondenterna: 

I01 – Anledningen till att lärarstudenter inte får ta del av kognitionsvetenskapen – var att 
psykologi och pedagogik gick isär i början på 70-talet. Ingens fel, gått i två olika inriktningar, 
psykologin mer individinriktade tittar på individens förutsättningar, pedagogik tittar mer på 
undervisningens förutsättningar, ansågs i många år ”fult” att mäta elever, man ska inte mäta 
dem, inte titta på vad de har för kognitiv förmåga, det här kvantitativa var ganska fult ett tag.  

I01 – Personlig uppfattning -. stort intresse ute på fältet bland aktiva lärare, bland skolledare – 
ute på akademin både intresse och både ett motstånd, komma ihåg – revirpinkeri, ska man ta in 
något nytt måste man ta bort något annat. Finns kvar det här ideologiska, vi ska inte titta på 
individuella prestationer, mäta Detta gör man ända – standardiserade läsförståelsetest. Upplevt 
att det saknas på lärarutbildningarna. Testbaserat lärande – inget nytt, känt till i 100 år, ändå 
inte något man får ta del av. Stort intresse men finns inbyggt – dilemmat om det ska in-ska 
något bort.  

I04 – Pedagogerna bestämmer vad man ska läsa – anledningen till att man inte får läsa det är 
att pedagogerna bestämmer innehållet. 

I04 – Måste finnas en mottaglighet genom den utbildning du har – du får inte bakgrunden inom 
neuro och kognition, där brister det inom lärarutbildningen det tror jag de flesta skulle säga– 
skulle kunna vara en roll som skolforskningsinstitutet tog på sig – att sammanfatta ny forskning. 
Man får inte bakgrunden inom. Den pedagogiska teoribildningen. Tyvärr ligger Skolverket 
mycket nära den pedagogiska teoribildningen (vissa personer). 

I04 – Ett speciellt projekt – ett exempel på hur en hypotes som föddes ur kognitiv neuro-
vetenskap som sedan testades i skolor och experiment. Vi ville göra det som ett randomiserat 
kontrollerat försök – så som man gör inom medicinsk forskning – för att testa att verktyget 
fungerade – när vi ansökte om tillstånd fick vi först nej – barn bör inte få feedback som säger 
att de gjort fel – den som satt i etiska kommittén som expert ville förbjuda vår forskning. 
Ideologi kom in i diskussionen. Initiativet kom från psykologin och neurohållet och testades i 
den pedagogiska miljön.  

I04 – Hela betygssystemet – med de här A-F och kunskapskriterier och kategorier är baserad 
på ideologisk – det testades aldrig – designades för formativ bedömning Stor sorg till alla dessa 
gymnasielever som inte blir korrekt bedömda. 
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I05 – man ska alltid förhålla sig etiskt – kan lika gärna vända på det, är det etiskt försvarbart 
att ha en kunskap som skulle kunna rädda en hel generation skolbarn – men du använder den 
inte för du säger att det inte är etiskt att mäta – kommer att tänka på diskussionen om IQ-
mätning eller inte – vill inte sätta etikett – men utvecklades som ett sätt att hjälpa dem som 
inte lyckades i skolan 

I06 – Ett av de svåraste hindren med att göra praktiknära forskning randomiserade urval och 
kontrollgrupper – finns ett enormt stort motstånd i skolans värld mot att inte alla ska få göra 
samma eller få tillgång till samma – det är oetiskt tycker man. Finns ingen möjlighet att nå 
stabila resultat om man inte gör det. 

I07 – Reason is possibly – 1950-1960 – education radical shift – from a knowledge-based 
curricula – to an elaborative and enquiry-based way of working/studying (discovery, problem 
solving). 

I08 – Det finns ideologiska spänningar – kan upplevas som ett hot när det kommer något 
annorlunda, historiskt sett domineras fältet av en samhällsvetenskaplig, sociologiskt, filosofisk 
inriktning. Man frågar sig därför inte var är vi nu – utan man säger att det är fullt. Många är 
också beroende av den stora lärarutbildningen och att då ta in något nytt innebär att de måste ta 
bort något. Vilket kan hota deras egen anställning.  

I08 – På strukturell nivå – pengar alltid viktigt – även när man söker forskningspengar från 
Vetenskapsrådet finns det en viss skepsis om det inte finns med en professor i pedagogik i 
ansökan.  

Syn på lärande/Kunskap om pedagogisk neurovetenskap 

Här visar vi på mönster som har att göra med vilken kunskap som finns inom de olika 
forskningsfälten och hur de intervjuade anser att det kan hindra ett tvärvetenskapligt samarbete.  

I01 - Delvis en okunskap, till exempel tester vanligt och standardiserat, känns stigmatiserande, 
men vissa använder man – någon form av motstånd finns. Men kan inte bara testa – måste finnas 
en tanke bakom – vill man screena elever. testa nonsensord – avkoda dem, kan också titta på 
tex kognitiva förutsättningar, de med svagt arbetsminne är överrepresenterade bland de som har 
problem i skolan, finns pedagogisk litteratur om det där - hur man kan arbeta med dem – men 
det används inte – vet inte egentligen varför? 

I01 - Delvis en okunskap, till exempel tester vanligt och standardiserat, känns stigmatiserande, 
men vissa använder man – någon form av motstånd finns. Men kan inte bara testa – måste finnas 
en tanke bakom – vill man screena elever. testa nonsensord – avkoda dem, kan också titta på 
tex kognitiva förutsättningar, de med svagt arbetsminne är överrepresenterade bland de som har 
problem i skolan, finns pedagogisk litteratur om det där - hur man kan arbeta med dem – men 
det används inte – vet inte egentligen varför? sett på studier – ansträngningskomponenten viktig 
– finns ingen enkel väg till att lära sig – allt lärande är inte roligt – ibland är det bara att bita 
ihop – tror man att man ska förmedla att allt ska vara roligt – lärande ska vara lustfyllt men 
faller på sin egen orimlighet – det måste man förmedla – bita ihop, tycker det är onödigt lära 
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sig utantill – det där att man inte behöver faktakunskaper - det är bara trams – fakta behöver 
man – tittar på Spåret – alla är intresserade och imponerade av de som kan mycket. Argumentet 
att man inte behöver – ta till sig kunskap –när det sitter där (manifesterat) som 
multiplikationstabellen, frigör kognitiva resurser från något annat – om du måste räkna ut finns 
det inte kvar någon muskelkraft – allt som är automatiserat frigör kraft till något annat. Av den 
anledningen bra att lära sig vissa saker innantill. Finns en uppfattning att det är fult eller onödigt. 

I01 – Om fler lärare hade grundläggande kunskaper om kognitionsvetenskapen hade det gynnat 
framför allt de lågpresterande. Socioekonomiska förutsättningar i kombination med sämre 
kognitiva förmågor – då får man problem – detta hade kunnat kompenseras med större kunskap 
hos lärarna. 

I01 – Med tanke på att det är på lärarutbildningen – att förstå den kognitiva utvecklingen oerhört 
central (från förskoleklass och uppåt) – hur hjärnan utvecklas – över tid – förstå hela den 
processen, förskolebarn -. Det är grunddelen. Helt obegripligt att det inte finns med på 
lärarhögskolan. 

I01 – Det finns inget om minnets funktioner på lärarutbildningen – överraskande att På 
lärarutbildningen finns i stort sett ingenting om minnets funktioner. ”det är inget hårt påstående 
att det är bra att man kommer ihåg det man lärt sig ” Överraskande – när man undervisar 
psykologistudenter och kognitionsvetare är det väldigt mycket om minnets funktioner, hur det 
fungerar, har man problem med någon del, hur påverkar det? Det får lärarstudenter nästan inte 
lära sig något alls om, vilket är ytterst märkligt, borde egentligen vara tvärtom om det ska i 
någon riktning. 

I01 – Viktigt att klargöra vad neuro kan och inte kan göra. En sak som är värdefull, kan validera 
redan befintliga modeller, validera effekterna av den här interventionen, effekten skiljer sig åt 
mellan de som är kognitivt svagare eller starkare – det fungerar på samma sätt, hjärnan reagerar 
på samma sätt – aktiverar samma hjärnområden, skulle kunna titta på tex dyslexi eller inte 
dyslexi – med hjärnavbildning kan man titta på det man inte ser genom beteendedata. Att det 
funkar på samma sätt oavsett om begåvad eller mindre begåvad. Ha i åtanke – tittar man på 
hjärnavbildning – långt steg från att ligga i en MR-kamera och att vara i klassrummet – inte 
alltid – måste också ta upp svagheter. Finns båda delarna – en övertro vad neuro kan göra och 
också en misstänksamhet. 

I01 – När man tittar på hur man lär sig och hur hjärnan arbetar använder man de kognitiva 
modellerna från psykologin och kan förstärka dem med belägg från neurovetenskapen. 

I02 – Ett sätt skulle kunna vara att plocka fram fler genuina texter som verkligen är skrivna för 
lärarna, där man inte säger att det är så viktigt med neurovetenskap utan förklarar - här är 
kunskapsläget- detta vet vi– på ett pedagogiskt sätt. Så att det blir mer relevant.  

I02 – Bäst att ha riktigt bra populärvetenskapliga föreläsningar, ett verktyg som tagits fram, 
skulle kunna designa ett läromedel som i större utsträckning tar hänsyn till de kunskaper man 
har från neurovetenskap och kognitionsvetenskap.  
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I02 – Ett intressant projekt med att generera hypoteser mha. neurovetenskap kring 
grundläggande frågor om hur man lär sig, där man kan göra mycket mer. Resultaten skulle 
kunna påverka hur man på sikt designar läromedel 

I02 – Arbetsminne har blivit ett Buzz Word – olika fälten försöker ibland använda det i 
ideologiskt syfte exempelvis en lärare som har ett klassrum där man inte upplever problem med 
uppmärksamhet så kommer en neurovetare/psykolog och säger att man ska tänka på 
arbetsminnet och föreslår förändringar. Vissa drar för stora växlar på innebörden av vissa 
uttryck. Behöver kunna sortera, inte så många som har tillräcklig kunskap inom området för att 
kunna göra det.  

I02 – Det mesta från beteendepsykologin kan bidra så det handlar mer om vilka frågor 
neurovetenskapen skulle kunna bidra med specifikt är det den utöver beteendepsykologin kan 
tillföra, kan generera bättre hypoteser mha. kunskap från neurovetenskapen för att förstå, 
ytterligare en pusselbit, först när man har t.ex. djupa kunskaper inom sitt ämne som man också 
kan förstå vad neurovetenskapen kan hjälpa till att förklara (exempelvis matematik). Vissa 
saker är väldigt svårt att förstå psykologiskt men neurovetenskapen har hjälpt till att förklara  

I02 – Utifrån det man vet om arbetsminne och koncentrationsförmåga är det viktigt att ha 
mindre distraktioner – det kunde man börja med. Även om man vill ha ett mysigt klassrum.  

I02 – Makt och inflytande påverkar, det går dock bättre att förklara vissa saker om man har 
grundläggande kunskaper om hur hjärnan fungerar, vilket gör att man skulle kunna lägga upp 
en didaktisk utbildning för lärare på ett bättre sätt. 

I02 – Finns mycket större vinster att göra som vi kan hämta hem väldigt snart på lågpresterande 
– med lågpresterare har vi problem dag efter dag, efter dag - varje lite uns av extra förståelse vi 
kan få för det problemet skulle kunna leda till bättre undervisning i längden och bättre sätt att 
förstå. Skulle också vara intressant att veta varför högpresterare presterar. 

I02 – Lågpresterare har funnits länge/jämt – skulle hoppas att den nya kunskapen skulle 
generera idéer som gör att man kan komma vidare. Flera som börjar tänka i andra banor – det 
är en känsla att det är på gång att hända saker. 

I03 – Viktigt att ha förståelse för barns kognitiva utveckling – stora skillnader – en som är 8 år 
kan ha kapacitet som en 10-åring eller en 6-åring. Här kan testbaserat lärande vara ett verktyg 
som stärker undervisningen och att utlärandet utvecklas, vilket gagnar både lärare och elever.  

I03 – Om man bara använder pedagogiska knep som gynnar de som redan kan skjuter man över 
målet. Det finns basala metoder och knep som gynnar alla.  

I03 – En solid grundbok är Alan Baddeleys Human Memory som ger en bra grund med brett 
perspektiv på arbetsminne och praktiska tillämpningar. Skulle slå an och väcka mer tankar än 
rena forskningsartiklar.  
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I03 – Öka den kunskapsbas som praktiker kan bygga i utformandet av god undervisning. 
Ämneskunskap och pedagogik finns men det saknas grundläggande kunskaper i hur hjärnan 
fungerar. Det som var självklarheter förr har nu fallit i glömska – det finns redan men används 
inte.  

I04 – Det skulle vara en självklarhet att forskningen om testeffekten finns med i lärar-
utbildningen som grundläggande och glömskekurvan osv, att det inte finns med är ju bara 
sorgligt. 

I04 – Mycket av forskningen har riktats mot de som har problem – de lågpresterande – där finns 
det mycket mer att hämta än för de högpresterande – finns underlag att använda – Båda 
populationerna drabbas – alla som skiljer sig från medel kommer att drabbas om man inte 
använder befintlig kunskap som stärker lärandet. 

I04 – Konsekvenserna kan bli försämrat lärande Problem based learning – där man bara slänger 
ut eleverna och att de ska lära sig själva har testats och motbevisats i flera artiklar – leder till 
försämrat lärande – behöver först instruktioner, någon som kan det hela, som introducerar 
eleven och förklarar innan. 

I04 – Lägst hängande frukterna från neurovetenskapen ligger antagligen för långt ifrån – det 
man bäst kan applicera kommer från educational psychology-fältet – sådana saker som 
testeffekten och repetitionseffekten. Neurovetenskapen kan förklara mycket av vad problemen 
vid inlärningen består av.  

I04 – För att ta till sig nya forskningsresultat måste man ha en bas – annars väldigt svårt att 
sålla och ta till sig. Jämför med läkare – behöver ha en skolning för att kritiskt utvärdera 
forskningsstudier och statistik. 

I05 – Under de få lektioner jag har fått hålla om kognitionsvetenskap märker jag att området är 
helt nytt och det är oroande. Många har inte ens tänkt kring detta.  

I05 – Man kan inte uppnå metakognition utan kognition eller gå från okunskap direkt till 
expertkunskap. Du måste ha kunskap först. Lära	dig	att	först	fokusera	på	en	sak,	innan	du	
kan	 fokusera	 på	 flera	 saker. Inte så dåligt att ha utantillkunskaper då det frigör mentala 
resurser.  

I06 – Det är en evolution – att större och större grupper nås av bättre insikter. Undervisningens 
kvalitet är det viktiga, det fundamentala – att lärare och de som arrangerar utbildningen får till 
stånd en utbildning som är av hög kvalitet. Hur mixen mellan gammalt och nytt ser är inte det 
viktiga utan att kvalitet är i fokus. Undervisningskvalitet handlar om elevernas utveckling – du 
kan bara bedöma undervisningskvalitet genom att titta på hur eleverna lär sig och hur de 
utvecklas – det finns inga andra kriterier som är relevanta att dra in i det sammanhanget.  

I06 – Motivation och intresse är viktigt och en stark drivkraft – svårt att utveckla kunnande utan 
det – den starkaste determinanten för nytt lärande är dock vad man redan kan. 
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Kunskapsbyggande är en kumulativ verksamhet och har du ingen stabil grund att stå på måste 
du lägga den först.  

I06 – Ett problem är läromedel – att skriva läromedel tar tid och är inte så enkelt 

I06 – Förutsättningar för de med ett begränsat arbetsminne att förbättra sitt lärande genom 
träning. Där finns potential som ännu inte är fullt utnyttjad. Särskilt med fokus på de som har 
ADHD 

I06 – Sprida kunskaper genom seminarieserier är ett bra sätt. Ta fram en lärobok hade varit 
intressant – vi vet nog ganska väl vad som skulle kunna vara med i en sådan.  

I06 – Uppmärksamhetens stora betydelse för utvecklingen av kunskaper och färdigheter är 
intressant, tecknande och musik kan hjälpa till med återhämtning  

I07 – For me – effort decreases when you have the feeling that you do not lead to anything. If 
you see that effort helps you to success in smaller steps – you continue to learn. If you have a 
feeling that effort is worthless, good instructor can help you. Example tennis – you get 
motivated. The effort leads to success. A good instructor helps the effort to lead into success? 
Intrinsically motivated – they should do it by themselves – not by definition good or bad. The 
function of schools is to give them a foundation of knowledge – not what they are intrinsically 
motivated to do. Teachers should get them what they need to function. Motivating them by let 
them experience success. Best way of experiencing success is to be taught properly.  

I07 – You have generations, upon generations – were not schooled in the fundamentals, cannot 
expect them to know, or teach their students fundamentals 

I07 – Strangely, they think that teachers do not need to know how people learn, they think that 
if you create a good climate and you are friendly, and you motivate them, if you listen to their 
curiosity and their enquiries. 

I07 – You would not go to a garage if they did not know anything about the engine, but you 
send your children to schools where they do not know anything about the brain 

I07 – If you are a teacher that do not know how people learn, child centered has also become a 
dogma, - child centered, the most child centered – is to give them the foundations first 

I07 – Yes – also been indoctrinated in a certain way of thinking, that it is a criminal offence to 
teach a child something that they do not want to learn, it is a criminal offence to reprimand a 
child, a criminal offence to have children memorize something – it kills their creativity – it is 
hard to change, it becomes a dogma –wrote an article about that when a paradigm becomes a 
paradogma 

I07 – The thinking – we should educate people in what they like, it is the same way dietist, an 
incredible amount of ignorance – when it comes to school – they think because they went to 
school they know about how people learn, they want to change what they did not like about 
school, they did not enjoy drilling, let´s take it out, they don´t understand that they reached 
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where they are today because of the drilling, Call that the butterfly that forgot that it once was 
a caterpillar 

I07 – Nobody learns well from the start – but the people from highly educate parents teach, 
instead of the teacher, worse off is the, people from low socioeconomic surrounding. Worse 
result from this modern school – good students. But discovery learning widens the gap and 
explicit instruction closes the gap. Good teachers is good for everyone – especially for the 
weaker students 

I07 – Dewey was never valid – he was a philosopher – you can also follow Rousseau – gave all 
his children away, Piaget was a cognitive psychologist – studied how learning changes, 
different stages, concrete operational phase, when you reach the stage when you can do abstract 
thinking – making strange use of the knowledge, like you do not need the steps before when 
you come to a new step. Like tennis – you need to get back to the fundamentals, when learning 
new things. It is not that it was wrong with Piaget, Vygotsky – used it in the wrong way – you 
can use of that in good teaching, been used and misused by people for their own reasons. You 
can find good things – relate it what we know about how people learn.  

I07 – Look at the PISA results – explicit learning leads to positive outcome and enquiry learning 
leads to negative results. It would be nice if Andreas Schleicher studied his own results. 

I08 – Ser 3 saker  

1. genom att man har en bas inom ”educational neuroscience” kan man skilja på vad som 
är vetenskapligt belagt och vad som är neuromyter –stor hjälp för lärare att kunna sortera 

2. uppmärksamhet – vi dundrar in i det digitala och då måste man veta hur det påverkar 
koncentrationsförmågan hos eleverna, försvagar förmågan att fokusera. -skapar elever 
som är konstant distraherade – inte åsikter utan HARD FACTS, alla lärare ska få den 
kunskapen och veta när man ska skärm – träffar lärare som blir glada över att få belägg 
det som de har en känsla för redan  

3. kunskapen om hjärnans utveckling och mognad, svårt att ställa rimliga krav annars, vad 
är barn mottagliga för i olika åldrar.  

I08 – Det skulle vara välgörande att få ett educational neuroscienceperspektiv på lärarhögskolan 
med fokus på det vi redan vet som kan förklara lärande mer 

I08 – Det finns bra böcker inom learning science, tex Willingham och Kirschner, vissa är redan 
översatta eller kommer nog att bli det. Men det räcker inte med böcker, det behövs föreläsare – 
folk som kan prata om detta.  

I08 – Finns några bra studier kring hur lågpresterande ökar sitt lärande genom att få mer 
kunskaper om ansträngning, hur fånga upp matematik i tidiga år för att tidigt hjälpa dem. En 
annan studie som de gjorde på Stanford var när de undersökte effekten av att kombinera 
lärarledd undervisning med att elever får prova själv och utforska – det var väldigt kraftfullt. 
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I08 – Det här med generella kompetenser är fel och detta vet vi nu – det går inte att analysera 
eller vara kritiskt tänkande utan att kunna stoffet. Minneskunskaper är ju extremt viktiga. Måste 
verkligen kunna saker – ha det i minnet först.  

I08 – De lågpresterande skulle gynnas mest, ingen skulle missgynnas. De högpresterande klarar 
sig ändå, de har sina strategier och kan vara flexibla. Vi har dock elever som borde vara 
högpresterande som inte blir det, för de får aldrig nyckeln till hur de ska lära sig mer och bättre.  

I08 – Det finns så mycket kunskap i hur man kan påverka dem i rätt riktning, det går att träna, 
kan lära sig, de resursvaga har inte detta. Stor potentiell kraft att frigöra hos de som är 
lågpresterande och resurssvaga 

Resurser/Styrning/Organisation 

I02 – Olika mål med forskningen veta något om vad hjärnan kan säga, om människors tänkande 
och det tredje är förbättra undervisningen eller undersöka hur man lär sig– stora överlapp på 
ytan men menar ofta väldigt olika saker. Många neurovetare och psykologer tänker sig att de 
undersöker lärandet men kanske inte samma mening som man tänker på det som lärare själv 
kanske. Behöver klargöra så att man använder samma ord. Olika svårt att få forskningsmedel, 
även svårt att verkligen samverka genuint, man vill publicera inom sitt fält, olika drivkrafter,  

I02 – Det är så mycket annat som inte fungerar – kan upplevas som att det då blir på marginalen, 
ta fram ett pedagogiskt program där detta kan testas kanske inte prioriteras även om det hade 
hjälpt. 

I03 – När det gäller att utbilda lärare borde frågan komma från pedagogiken. De äger 
grundfrågan.  

I03 – Hur vi bygger team, sätta ihop individer från de olika fälten när det gynnar projekt. Kräver 
respekt och lyhördhet från de olika fälten – ingen ska få tolkningsföreträde. Tar lite tid att sätta 
ihop för att få till dynamiken.  

I03 – Bra med riktade satsningar tex att Vetenskapsrådet ger konkreta pengar vilket blir ett 
signalvärde när det flaggar upp ett visst område. 

I03 – Man arbetar ofta i stuprör inom de olika forskningsområdena vilket leder till minskat 
samarbete. 

I04 – Först måste politikerna bestämma vem som ska få ansvar för att organisera 
lärarutbildningen – ska det fortfarande vara så att pedagogerna har monopol på att sätta 
agendan. 

I06 – Mer en fråga om hur – det finns neurovetenskapliga enheter inom utbildningsveten-
skapliga fakulteten. Det finns mycket material, många böcker men hur väl det speglar vad som 
finns på litteraturlistorna på lärarhögskolan är oklart 
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I06 – Många personer som har sina tjänster på neurovetenskapliga institutioner arbetar på 
lärarutbildningen. 

I06 – Finansiering är en viktig del, tekniken kan hjälpa till att göra forskningen mer tillgänglig 
och lättare att genomföra. 

I07 – I would suggest the following: 

1. Change the curriculums, teaching training colleges, learning academies, you change that – 
make it compulsory that teacher learn how teaching works.  

2. After your diploma – you should be required to do a continuous education.  
3. Having external accreditation of teachers – a stamp of approval – you should have an 

accreditation practice for teachers – you don´t have that. – we get completely different 
teachers – no national coordination– all teachers should have to take at least: cognitive 
psychology, classroom management – depending on which university you have attended 
your education is very different - we allow it. No one takes the profession of teaching very 
serious. 

I08 – Det viktigaste enligt mig är: 

4. Finansiering är alltid en viktig fråga,  
5. Hitta rätt team, individer som brinner för detta och 
6. Man får inte heller vara naiv – det tar tid – tvärvetenskapligt samarbete är inte lätt. 

I08 – Ser 3 saker 

1. Finansiering är alltid en viktig fråga,  
2. Hitta rätt team, individer som brinner för detta och  
3. man får inte heller vara naiv – det tar tid – tvärvetenskapligt samarbete är inte lätt. 

I08 – Få in en bas av kognitionsvetenskap, nu har man skrivit en proposition som säger att det 
ska in, kan man få det i den vetenskapliga kärnan vore det bra.  

Brobyggande 

I01 – Pedagogiken måste lyfta de frågeställningar som de tycker är intressanta – detta vill vi 
mäta. I ett samarbetsprojekt kom det från ämnesdidaktik från början – vad kan vi ha för kognitiv 
modell för att lyfta in det i neurovetenskapen – resulterade i hjärnavbildningsstudie som ledde 
till att man förstod bättre hur man ska lära ut matematik.  

I01 – Finns saker som måste överbryggas – där tror jag att den kognitiva utvecklingspsykologin 
kan ge trådar in från neurovetenskapen till pedagogiken och undervisningen 

I02 – Inte enats om vad fältet ska innehålla, pedagoger kan känna sig hotade eftersom det är ett 
annat forskningsparadigm – en del motarbetar och anser inte att de resultat man får fram är 
viktiga och användbara eller intressanta. Är man redan i gång har man bestämt sig för att det är 
intressant.  
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I02 – Bra när det kommer input från båda håll där man vill få svar på lite olika frågeställningar. 
Från både pedagogik och neurovetenskap – det gör att man får ett bredare svar.  

I02 – Det måste finnas individer som är intresserade av varandra, skulle inte hjälpa med mer 
pengar bara, måste vara intresserade av de olika fälten och se på det tvärvetenskapligt,  

I02 – Pedagogisk neurovetenskap är inte en så lyckad översättning av educational neuroscience, 
som mer tittar på det som har relevans för pedagogiska/utbildningsmässiga frågor.  Educational 
Psychology – inriktad på att hitta saker som kan förbättra utbildningen, förstå hur det går till 
och i andra hand ta fram psykologiska program som stöttar under-visningen. Väldigt långt steg 
att utbildningen skulle vara designad med neurovetenskapliga principer – det är för många 
andra saker som spelar in.  

I04 – Alla pedagogiska teorier bör gå att förena med vad vi vet inom hjärnforskning och 
psykologi, borde kunna vara tre poler (experimentell psykologi, hjärnforskning och pedagogik) 

I04 – Fältet pedagogik har kommit att starkt förknippas med den kvalitativa forskningen – 
utbildningsinriktad neurovetenskap är ett bättre ord än pedagogisk neurovetenskap. Det tar tid 
att samarbeta – utmaning att korsa fälten pga. olika ingångar 

I04 – Man behöver etablera ett gemensamt fält och släppa sina institutionstillhörigheter för att 
kunna uppnå detta. Så mycket outnyttjad potential som går till spillo! Skolan behöver bli bättre! 

I05 – Seminarier är ett bra sätt att få ut kunskap. Man behöver skapa en arena för kunskaps-
utbyte. Samlas under en domän där har man har en delad begreppsvärld tex Learning Science 
skulle vara en stor hjälp. 

I06 – Finns skillnader i synsätt mellan disciplinerna – tycker inte det är någon nackdel utan en 
fördel – här kan man komplimentera varandra – en grundförutsättning är att man har respekt 
och förståelse för varandra 

I06 – Varit oväntat lätt att komma i gång, fruktade att det skulle vara svårt att ett nytt fält. Men 
vi fick forskningspengar trots att det var ett outforskat fält, det tvärvetenskapliga arbetet har 
kommit i gång – fått bra medvind också i popularisering av resultaten genom olika konferenser 
och känt att det har tagits emot väldigt positivt 

I06 – Nyttan är det fria kunskapssökandet, inga avkastningskrav utan har lärt sig från de andra 
disciplinerna – vilket har varit drivkraften och ledstjärnan i samarbetet. Ger nya tankesprång. 

I06 – Inte alltid så lätt att få till komplementaritet – kan finnas spänningar och man förstår 
varandra inte helt enkelt 

I06 – Det finns paradigm som ger riktning om vad som är implementerbart det behövs paradigm 
gör att man har något att följa – mer sådant behövs för att ett forskningsfält ska kunna utvecklas 
– framgång föder framgång – ser att det finns exempel på detta.  
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I06 – Finns en begreppsförvirring – hade varit intressant att göra en begreppsutredning för att 
reda ut och hitta samsyn 

I06 – Ett problem är läromedel – blivit uppmanade att skriva läroböcker tar tid och där har det 
stupat. Försökt brygga över avståndet mellan disciplinerna genom att lära känna varandra. 
Samarbeta med olika lärosäten genom att hålla seminarier är ett sätt att överbrygga avstånd.  

I08 – De från educational psychology säger ibland att de redan vet det som neurovetarna får 
fram. Via sina beteendedata. Men ibland är neurodata bra för att förklara extra svar och 
skillnader. Det kan hjälpa lärare att förstå, en pusselbit till kring lärande. Neurovetarna har sitt 
område, men det räcker inte för att hjälpa till i klassrummet. Helt nödvändigt att föra in 
kunskaperna om de kognitiva modellerna som en brygga in i klassrummet och undervisningen.  

I08 – Learning science – där ligger alla vetenskaper/fält som kan bidra med att förbättra 
undervisningen och lärandet (se bild) - det är ett bredare begrepp än enbart educational 
neuroscience. Det fältet ligger som en brygga till cognitive neuroscience och neuroscience 

I08 – Det tar tid, måste ha en gemensam begreppsförståelse, samma bevekelsegrunder, vad vill 
man kartlägga, tips från våra internationella kollegor som arbetar tvärvetenskapligt är att man 
måste hitta en gemensam fråga – en som alla vill lösa tillsammans. Det tar tid och det måste 
man ha respekt för.  

I08 – Är inte alltid att man ens är på samma nivå att man ser vad som är bra undervisning, inte 
alltid så intresserade, kan vara bra att vara med i ett tvärvetenskapligt projekt, neurovetare kan 
brinna för helt andra saker	

 


