
Hjärnvägar i förskolan
Forskning pågår!



Dagens innehåll

●Att göra en interventionsstudie i 

förskolan

●Språk och exekutiva funktioner 

Resultat från pilotstudie
neuromyter
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Hjärnvägar i förskolan
Hur? 
RCT-studie

Fråga/hypotes

Deltagare
• INFORMATION!!
• Barn
• Pedagoger
• Föräldrar

LOTTNING
• SEMLA
• DIL
• Kontrollgrupp



Hjärnvägar i förskolan
Vad?

●Språk

●Exekutiva funktioner

●Uppmärksamhet

● (Matematik)

● (Socioemotionell förmåga)



RCT-studie forts.

Pretest, 
utbildning

• På förskolorna

Intervention
(6 veckor)

• SEMLA
• DIL
• Kontroll

Posttest, 
fokusgrupper

• Barn
• Pedagoger



Lärstilar?

• Multisensorisk input är bra!
• Höra/se/känna/röra sig ≠ förstå
• Tolkning och bearbetning behövs, 

oavsett sinnesintryck



Interventionerna



SEMLA

Socioemotionellt och materiellt lärande i barns 
individuella och kollaborativa lärprocesser

● Gemensamt förhandlad övergripande problemställning 
/ ”tema”

● Fokus på några av läroplanens målsättningar

● Barnens egna dokumentationer viktiga!

(Lenz Taguchi & Palmer)



DIL för kropp och knopp

Tidiga matematiska begrepp, adaptiv app, 
individuell träning

Gruppaktiviteter, koncentrationsträning



Den viktiga kontrollgruppen!

● Avgörande för studiens kvalitet

● Jämförelsegrupp



Exekutiva 
Funktioner (EF)

Arbetsminne

Kognitiv flexibilitet

Impulskontroll 

(Miyake & Friedman)





Kognitiv flexibilitet



Grunden för EF – uppmärksamhet?

(Garon, Bryson & Smith)



Exekutiva svårigheter är 
vanliga vid bland annat…

● Språkstörning
● Autismspektrumtillstånd
● ADHD
● Tourettes syndrom

● Depression
● Förvärvad hjärnskada
● Utmattningssyndrom



Testa exekutiva funktioner

● Täcka in de tre komponenterna

● Flera olika typer av uppgifter för ökad 
reliabilitet

● Sifferrepetition, Dimensional Change 
Card Sort Test, Flanker test, Huvud-
axlar-knä-och-tå



Träna exekutiva funktioner

(Diamond & Ling)



Språk och exekutiva funktioner

● EF och språk går hand i hand!

● Tidiga språkinsatser kan gynna EF. 

● Flerspråkighet kan gynna EF (dock 
omdebatterat).

● Berättarförmåga och EF verkar stötta 
varandra vid olika tidpunkter i 
utvecklingen.

(Gooch et al., Friend & Bates)



Språk, exekutiva funktioner och Theory
of Mind

● Både språk och EF predicerar Theory of
Mind (false belief-uppgifter)

● Barns tidiga interaktion med vårdgivare 
och syskon bidrar till individuella 
skillnader i  förståelse av false belief

● Samspel mellan språk, EF, ToM och social 
miljö!

● Förskolans roll??

(Devine & Hughes; Farrar & Maag)



Prata med grannen, helst någon 
från ett annat arbetslag!

Vad gör ni på språkförskolan för att minska kraven 
på EF?

Har ni erfarenhet av aktiviteter som verkar förbättra 
barnens EF?

EF nämns inte explicit i Läroplanen, men kan ni 
fundera över mål som kräver god EF?



Vad pratade vi om?



Något att prova och fundera vidare 
kring?

● Tweaka till lekar, ändra reglerna 
lite, öka svårighetsgraden, öva den 
kognitiva flexibiliteten?

● Balansen mellan anpassning och 
att även träna förmågor?



Pilotstudien

Kompletta data från 49 barn från tre olika förskolor.

Stor variation i språklig förmåga och i EF!
● T ex Bussagan: större standardavvikelse än i 

normering 

Få signifikanta korrelationer med ålder och kön!

Föräldrar rapporterar större ordförråd ju tidigare 
barnen börjat på förskola. 



Korrelationer språkmått (N=49)

Information Syntaktisk 
komplexitet

Textlängd Ordförståelse

Information 
(Bussagan)

1 0,726**
p < .001

0,772**
p < .001

0,445**
p= .001

Syntaktisk
komplexitet
(Bussagan)

0,726**
p < .001

1 0,754**
p< .001

0,380*
p= .007

Textlängd
(Bussagan)

0,772**
p < .001

0,754**
p< .001

1 0,245
EJ SIGNIFIKANT

Ordförståelse 
(PPVT)

0,445**
p= .001

0,380*
p= .007

0,245
EJ SIGNIFIKANT

1



Korrelationer språk och EF

Informationspoäng och syntaktisk komplexitet 
korrelerade med alla EF-tester.

Textlängd korrelerade med de flesta EF-tester.



”Vi använder bara 10 % av 
hjärnan”

• Vi använder det mesta av 
våra hjärnor hela tiden 

• Inga vetenskapliga bevis för 
10 %-myten

• Evolutionen har sett till att 
hjärnan är effektiv!



Kontakt

● Mail: signe.toner@ling.su.se

● Jobbsida
● Blogg

● Twitter: @signeton

mailto:signe.toner@ling.su.se
http://www.su.se/profiles/sito2453-1.244498
https://signetoner.wordpress.com/
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Filmmaterial

● Att spela in hjärnvågor

● SEMLA – ett arbetssätt i förskolan

● Vetenskapens värld: Bästa skolan

https://www.youtube.com/watch?v=MGxnXfZJz1U&t=124s
https://urskola.se/Produkter/202185-UR-Samtiden-Forskolesummit-2017-SEMLA-ett-arbetssatt-for-forskolan
https://www.svtplay.se/video/14875860/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-27-avsnitt-1?start=auto&tab=senaste


Huvud-axlar-knä-och-tå-test

https://www.youtube.com/watch?v=CVT6FQ9czoc
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