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Inbjudan till seminariet Neurovetenskap och pedagogik på Kungl. 
Vetenskapsakademien 17 april 2018 
 
År 2011 tillsatte Kungl. Vetenskapsakademien en arbetsgrupp, Framtidens skola, med uppdrag 
att belysa skolfrågor med utgångspunkt i aktuella forskningsresultat, både i svenskt och 
internationellt perspektiv. Arbetsgruppen består av akademiledamöter med engagemang i och 
erfarenhet av skolfrågor samt personer med särskild kompetens inom utbildningsvetenskap. 
Sedan våren 2012 har arbetsgruppen anordnat både nationella seminarier och internationella 
symposier, se vidare arbetsgruppens hemsida: http://www.kva.se/sv/Skola/Framtidens-skola/  
 
Neurovetenskapliga perspektiv har under det senaste decenniet kommit allt mer i fokus i 
diskussioner om skola och lärande. Allt mer avancerad och lättillgänglig teknik har gjort det 
möjligt för forskare inom olika neurovetenskapliga fält att studera frågor om t ex grundläggande 
matematiklärande, språk och läsning men också om uppmärksamhet, minne och 
impulskontroll.  Forskningen om olika former av inlärningssvårigheter, som t ex dyslexi och 
dyskalkyli, har också förts framåt genom anknytning till kognitivt neurovetenskapliga teorier 
och metoder. Trots de många beröringspunkterna mellan kognitiv neurovetenskap och 
pedagogik framstår dock utbytet mellan fälten som begränsat. Lärarutbildningen tar endast i 
liten utsträckning upp neurovetenskapliga perspektiv på lärande, och forskningsprojekt där 
neurovetenskapliga och pedagogiska perspektiv kombineras är sällsynta.  Det framstår därför 
som angeläget att kunskaps- och erfarenhetsutbytet förstärks mellan neurovetenskaplig 
forskning å ena sidan och pedagogisk forskning och praktik å den andra.  
 
Du inbjuds härmed att delta i ett seminarium på Kungl. Vetenskapsakademien tisdagen den 
17/4 klockan 9.00-16.30 kring relationer mellan neurovetenskap och pedagogik.  
 
Vid seminariet kommer forskare från de nordiska länderna som har arbetat i gränslandet mellan 
kognitiv neurovetenskap och pedagogik att presentera översikter över aktuell neurovetenskaplig 
forskning med potentiell relevans för undervisning och lärande. Dessa exempel kommer sedan 
att vara utgångspunkt för diskussioner med företrädare för lärarutbildning och lärarfortbildning 
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kring möjliga tillämpningar och utvecklingar av forskningen. Vi hoppas att du vill bidra med 
dina kunskaper och erfarenheter till en diskussion kring dessa viktiga frågor.   
 
Plats: Kungl. Vetenskapsakademien (Lilla Frescativägen 4A, Stockholm), Linnésalen. 
Vi bjuder på lunch och fika. Seminariet omfattar endast personligt inbjudna deltagare.  
 
Anmälan om deltagande i seminariet görs snarast till:  
Sara Tyskeng, Kungl. Vetenskapsakademien på e-postadressen: 
framtidensskolasymposium@kva.se 
Ange namn, affiliering samt meddela ev matallergier/specialkost. 
 
OBS! Antalet platser är begränsat varför vi tyvärr måste tillämpa principen "först 
till kvarn". 
 
Välkommen! 
Jan-Eric Gustafsson, ordf i arbetsgruppen Framtidens skola 
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Preliminärt program 
 
09.00-09.20  Registrering, fika serveras 
 

09.20-09.30  Välkomnande från Framtidens skola och Vetenskapsakademiens 
kommitté för skolfrågor 
 

09.30-12.10 Neurovetenskapliga forskningsresultat och möjliga implikationer 
för lärande och undervisning 

MinnaHuotilainen, Professor, University of Helsinki- Arts, music and design - 
How findings from neuroscience could influence teaching and learning? 

Carola Wiklund-Hörnqvist, Universitetslektor, Umeå universitet - Testeffekten - 
vad är det och vilka är de underliggande neurokognitiva processerna? 

Agneta Gulz, Professor, Lunds universitet- Är kognitiv neurovetenskap relevant 
för lärare och är det relevant för att förstå lärande? 

Torkel Klingberg, Professor, Karolinska institutet- Matematikträning och 
arbetsminne - Hur kan kognitiv neurovetenskap influera lärande och 
undervisning.   
 

12.10-13.10  Lunch i Klubbvillan 
 

13.10-14.30 Neurovetenskaplig forskning kring svårigheter med matematik och 
läsning 

Pirjo Aunio, Professor, University of Helsinki - Matematiksvårigheter - Vad 
kan den kognitiva neurovetenkapen bidra med.  

Ulrika Wolff, Professor, Göteborgs universitet- Läs- och skrivsvårigheter. Vad 
kan den kognitiva neurovetenskapen bidra med.  
 

14.30-15.00  Kaffe 
 

15.00-16.30  Paneldebatt 
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Arbetsgruppen Framtidens skola 
  

Ledamöter i Vetenskapsakademien: 
Bengt Gustafsson, klassen för astronomi och rymdvetenskap 
Jan-Eric Gustafsson (ordf), klassen för samhällsvetenskaper 
Peter Gärdenfors, klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap 
Sven-Olof Holmgren, klassen för fysik 
Lena Kjellén, klassen för biologi 
Dan Larhammar, klassen för biologi 
 
Övriga ledamöter i arbetsgruppen: 
Ola Helenius, NCM, Göteborgs universitet 
Per Kornhall, oberoende skolstrateg 
Britt Lindahl, Högskolan Kristianstad 
Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad 
 


