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Vårt övergripande syfte med undersökningen var att undersöka om kunskap om 
neuroutvecklingssystemen kan vara till hjälp att förstå barns olikheter och därmed ge ett 
gott bemötande och rätt stöd. Metoden vi använde var en kvalitativ intervju med semi-
strukturerad uppläggning. Genom intervjuerna fick vi ta del av hur man praktiskt kan 
tillämpa Mel Levines teorier i vardagsarbetet med elever. Resultatet visade att samtliga 
intervjuade tyckte att teorierna har kompletterat och vidgat deras syn på elevers olikheter. 
Frågeformulären har gett dem ett strukturerat pedagogiskt verktyg som är till god hjälp 
för att hitta rätt undervisningsnivå. 
Såväl våra egna erfarenheter som vår studie bekräftar att kunskap om 
neuroutvecklingssystemen ger större förståelse för elevers olikheter samt underlättar att 
upptäcka mönster i svårigheterna och komma på idéer om hur man skall lägga upp 
undervisningen. 
Utifrån resultatet är vi övertygade om att den praktiska tillämpningen av teorierna kan 
vara ett underlag för det diagnostiserande/kartläggande arbetssättet i skolan. 
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Inledning 
Vi har arbetat i skolan sedan mitten på 70-talet och mött barns olikheter i många 
varierande lärmiljöer. Stora klasser, små undervisningsgrupper (elever med olika 
diagnoser), svenska för invandrare, klasser för gravt rörelsehindrade och klasser 
inom särskolan. 
Lärare är generellt mycket skickliga och snabba på att upptäcka att barnen är olika 
och att de har olika behov, men det är inte lika lätt att veta hur man ska bemöta 
med rätt strategier för att eleverna ska lyckas i skolan.  
Vi har själva saknat kunskap om de olika förmågor som är involverade i 
inlärningsprocessen, eftersom detta inte ingår i en traditionell lärarutbildning.  
Sedan 1984 har vi haft förmånen att arbeta tillsammans i skolan och vi har haft 
många samtal om hur man ska få elever att lyckas och trivas i skolan. Alla 
pedagoger vet att det är oerhört viktigt att eleverna känner sig trygga i skolan, har 
en positiv självbild, är sedda och utvecklas efter sina förutsättningar.  
Vi funderade ofta över följande: 
Det ska vara inbjudande och roligt att gå till skolan! Vad är kunskap för livet? Hur 
ska vår lärmiljö se ut och hur kan vi påverka den tillsammans med eleverna? Vad 
kan vi göra för att våra elever ska känna sig delaktiga? Kan vi lärare lära oss någon 
bra kartläggningsmodell för att se vad eleverna är bra och mindre bra på? Hur 
länge ska vi träna elevens svaga förmågor? Har eleven hinder som de inte kommer 
över, trots att de tränar och tränar? Lär eleven sig tillräckligt om vi i skolan 
kompenserar med hjälpmedel av olika slag? 
Under en påbyggnadsutbildning på Göteborgs universitet kom vi i kontakt med 
professor Mel Levines böcker, Educational Care, Keeping a head in school och All 
kinds of minds. Mel Levine är pediatriker och verksam vid Clinical Center for the 
Study of Development and Learning, University of North Carolina, Medical 
School, Chapel Hill.  
Han är en av grundarna av institutet All Kinds of Minds. I Levines koncept ingår 
bl.a. forskning, utbildning, utredning och litteratur. Tillsammans med pedagoger, 
psykologer, logopeder och kuratorer utvecklar han produkter och 
utbildningsprogram. Syftet är att hjälpa föräldrar, lärare, läkare och barn att få 
kunskap om inlärningsprocessen. Hans omfattande forskning och författarskap 
kring inlärningsprocesser har gjort honom känd över hela världen.  
Han anser att det är angeläget att komma ifrån idén om att elever med 
inlärningsproblem måste ha specifika diagnoser för att få extra stöd i skolan. Det 
viktiga är att ha en kunskap och förståelse för barns starka respektive svaga 
förmågor. Detta gäller såväl lärare, elev som förälder. I hans koncept ingår ett 
frågebatteri som är riktat till dessa tre grupper. Det är enkla frågor som framför allt 
rör elevernas vardag i skolan. 
Sedan 1997 har vi inhämtat kunskap inom neuroutvecklingsområdet genom 
litteraturstudier och ett flertal utbildningstillfällen i Danmark och USA. Kursen 
Schools Attuned riktade sig enbart till pedagoger medan de andra utbildningarna 
riktade sig till olika professioner. 
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I Levines teorier fann vi den struktur som vi saknat för att sätta ord på starka/svaga 
förmågor som vi intuitivt känt och sett hos våra elever. Litteraturen beskrev också 
ett humanistiskt förhållningssätt där man ser eleven med det ”friska” ögat och tror 
på elevens möjligheter att utvecklas trots olika svårigheter. 
I dialog med barnet, föräldrar och skola kan man nå fram till strategier som passar 
var och en.  
I vårt nuvarande arbete som rådgivare inom Specialpedagogiska institutet har vi 
haft stor nytta av de olika utbildningarna. Denna uppsats vill bidra med kunskap 
om neuroutvecklingssystemen och dess funktioner. 
 
 
Bakgrund 
 
 ”Alla har rätt till utbildning av hög kvalitet. Alla ska ges likvärdiga 
 förutsättningar för att  nå de nationella målen för skolan. Staten och 
 kommunerna har ett gemensamt ansvar för den svenska skolan. Staten, 
 genom att ange nationella och övergripande mål och se till att de 
 uppnås. Kommunerna, genom att driva skolverksamheten så att den 
 når de nationella och övergripande mål som staten angett i skollag, 
 läroplaner och kursplaner.” 
  (Specialpedagogiska institutet, Lika värde. Lika möjligheter) 
 
I en skola för alla ska kommunerna ge alla elever möjligheter och likvärdiga 
förutsättningar till utbildning. Elevers lärande är beroende av att de har inflytande 
över sin egen kunskapsprocess. 
I Lpo 94 framgår klart och tydligt att ”läraren ska se till att alla elever, oavsett 
kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt/verkligt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll”. Läraren ska också planera 
och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna. 
Om det eleverna arbetar med i skolan ska kunna införlivas som verklig kunskap 
förbunden med deras tidigare erfarenheter och kunskaper, då krävs det att de är 
djupt delaktiga. Det kan man inte vara om det är någon annan som tar hela ansvaret 
för vad och hur man ska lära sig och om man själv känner sig utanför. (SOU 
1996:22) 
Det är helt avgörande att eleven själv är en del av inlärningsprocessen dvs att de 
har en insikt om på vilket sätt de lär sig bäst men också förstår sina svårigheter och 
kan sätta ord på dem. Denna process kallar Levine för avmystifiering. 
En medvetenhet om sina förutsättningar och en tro på att lyckas skapar motivation, 
som är grunden till god inlärning. Att få utveckla sina starka förmågor stärker 
självförtroendet och gör det lättare att möta och arbeta med sina svårigheter. 
Alla elever kan hamna i svårigheter och det kan antingen bero på hur skolan är 
organiserad, arbetssättet eller att eleven har särskilda behov.  
”Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet”. (SFS 
1985:1100) 
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Det står klart uttryckt i styrdokumenten Lpfö 98 och Lpo 94 att skolan ska arbeta 
för att motverka att elever kommer i svårigheter. Lärarna måste på ett annat sätt 
förberedas för att kunna hantera och förstå barns olikheter. 
 
 ”Det är inte eleven som ska anpassas till skolan utan det är skolan som 
 ska anpassas till elevens behov. Vad krävs det för att ett sådant synsätt 
 ska bli en realitet? En ny historia måste bli skriven genom att vi som är 
 engagerade i barns och ungdomars utveckling och utbildning arbetar 
 aktivt och reflekterande. Detta ställer krav på alla delar av utbildnings-
 väsendet och inte minst på lärarutbildningen”. (Persson, 2001) 
 
Alla elever borde ha rätt till pedagoger med hög kompetens som arbetar 
reflekterande och där målet är att alla elever ska få uppleva framgång och 
delaktighet. Många pedagoger uttrycker att de saknar kompetens om hjärnans 
funktioner och vilka sinnen som är involverade i inlärningsprocessen. Kunskap om 
neuroutvecklingssystemen och hur dessa samverkar skulle kunna ge pedagoger en 
bättre beredskap att möta elevers olikheter inom klassens ram. En sådan kunskap 
skulle minska behovet av diagnoser gällande olika typer av inlärningssvårigheter 
(dyslexi och dyskalkyli). Ett pedagogiskt verktyg som hjälp att hitta elevens starka 
respektive svaga förmågor kan vara ett bra komplement till den kunskap som 
läraren redan har om eleven. Ett sådant verktyg kan bestå av frågor till eleven, 
lärare och föräldrar där svaren kan vara vägledande i arbetet med den individuella 
utvecklingsplanen.  
Det är svårt att ge rätt stöd och anpassning om man inte vet vad som ska stödjas 
eller anpassas. Alltför många elever får extra stöd i skolan utan att de upplever 
framgång. 
En av de stora utmaningarna är att få skolans pedagoger och ledning att diskutera 
innebörden av de nationellt skrivna målen och anpassningen av dessa. De lokala 
betygskriterierna måste skrivas utifrån de elever som undervisas. Kanske måste 
skolan bli lite mer självkritisk. En utmaning blir att skapa delaktighet och 
tillgänglighet för alla. Att anpassa till våra elevers behov inom klassens ram har 
inte slagit igenom, trots att det står så tydligt i våra styrdokument, 
grundskoleförordningen 5 kap. 5§. ( SFS 2000:1108) 
Hur ska vi bära oss åt för att nå dit? Ett sätt att förebygga är att inom 
lärarutbildningen ännu mera fokusera på att det är naturligt att barn lär sig på olika 
sätt. För att möta de pedagoger som redan är aktiva är det nödvändigt med 
kompetenshöjande insatser. Ett exempel på en sådan insats är statens 5-åriga 
satsning på läs- och skrivutveckling med början 2006. Myndigheten för 
skolutveckling i samverkan med Specialpedagogiska institutet och berörda 
lärarutbildningar har fått uppdraget att utforma ett utbud av utbildningar för lärare 
som undervisar i de lägre åldrarna. 
Inlärning för vuxna syftar alltid till att förändra och förbättra något. Om en 
kompetenshöjande insats ska vara värd att genomföras måste lärarna och ledningen 
vara säkra på att den kommer att leda till förbättringar (Rogers, 2003). En sådan 
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kompetensutveckling måste vara teoriförankrad och ha klart formulerade mål. Utan 
detta är det lätt att utbildningsinsatsen upplevs som flummig. En fortbildning måste 
ta till vara deltagarnas erfarenheter och de nya kunskaperna som man får måste 
kunna omsättas i vardagsarbetet. 
Lärare kan känna sig inkompetenta och maktlösa när de ser hur dåligt en elev mår 
när denne inte har förmåga att möta omgivningens förväntningar. En elev kan ha 
en profil som inte svarar upp mot de krav som ställs på honom. Profilen är inte 
statisk utan man har möjlighet att förändra sina starka och svaga sidor. Givetvis 
finns det gränser för hur mycket man kan förbättra sina svagheter. Krafter som 
samverkar för att skapa en neuroutvecklingsprofil åskådliggörs i figur 1. 
 
 
Terminologi 
Neuroutvecklingssystem: Levine har satt samman en modell för lärandet. Den 
består av åtta system. Dessa är uppbyggda av ett oändligt antal funktioner som är 
beroende av varandra och som måste samarbeta om lärandet ska fungera. 
 
Neuroutvecklingsfunktion: En grundläggande process i hjärnan som behövs vid 
inlärning. Det kan vara en komponent i minnet som t ex förmågan att kunna erinra 
sig saker som man sett innan (dvs. visuellt minne), eller medvetenheten om var i 
bokstaven G ens penna befinner sig i varje ögonblick då man formar just den 
bokstaven. (Levine,2002) 
 
Avmystifiering : Att hjälpa barn att förstå sig själva och att det är naturligt att man 
har  olika sätt att lära in på. De är en stor fördel att tydligt förstå orsakerna till sina 
svårigheter och att det går att göra något åt dem. Det underlättar och stärker om 
elever får reda på de rätta orden som beskriver deras tillgångar och brister. 
Avmystifiering kan antingen utföras enskilt eller i mindre grupper och sker alltid i 
en positiv anda. Det är inte eleven som skall bära skulden för sina svårigheter. 
 
Profil: Formas av många olika krafter som samverkar för att fastställa en elevs 
starka respektive svaga sidor. Profilen är inte statisk utan de flesta krafter kan 
påverkas. 
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Figur 1. Illustrationen visar de krafter som samverkar för att skapa en 
neuroutvecklingsprofil (bearbetad efter Levine,  2004). 
 
 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Vi utgår ifrån Mel Levines teorier i den här uppsatsen. Det är vår förhoppning att 
innehållet i uppsatsen ska kunna vara till hjälp i bemötandet av barns olikheter. 
Levine fokuserar på att hitta barns styrkor samtidigt som man hjälper barnen att 
förbättra sina svaga förmågor. Barnet är i centrum och alltid delaktig i 
diskussionerna mellan skola och hem.  
Levine säger att om inte barnet förstår hur de lär sig saker då är det svårt för dem 
att ändra inlärningsstrategi. 
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka om kunskap om 
neuroutvecklingssystemen kan vara till hjälp att förstå barns olikheter och därmed 
ge ett gott bemötande och rätt stöd. 
 
Frågeställningarna i undersökningen är: 
• Hur kan pedagogens kunskap om neuroutvecklingssystemen ge bättre förståelse                

för barns starka respektive svaga förmågor? 
• Hur tycker pedagogen att de kan omsätta sina förvärvade teori- och 

sakkunskaper i arbetet med eleverna? 
 
 
 

 
En neuroutvecklings-  
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  ”Det som är viktigt här i livet är hur du tar till 
                                                                                                                            vara dina intressen och talanger, inte hur 
                                                                                                                          stora dina svagheter är” (Levine, 1999) 

Teorianknytning 
 
Levine har haft en målsättning som barnläkare att hjälpa barn att finna sin väg till 
framgång. Han har under åren mött många förtvivlade elever som gjort sina lärare, 
familjer och sig själva besvikna. Barn som inte lyckas möta förväntningar mår 
väldigt dåligt och självkänslan kränks. Många blir missförstådda, ytligt bedömda 
och illa behandlade av vuxenvärlden. Ofta får eleven höra ”du kan bättre, du har 
fel inställning”. Eleven får bära all skuld till sin oförmåga. De som möter eleven 
måste förstå honom bättre och hjälpa honom framåt.  
 
 ”Alla kan bli hjälpta när vi väl har kartlagt deras starka sidor såväl 
 som fallgroparna som står i vägen för framgång och skicklighet ”. 
 (Levine, 2004) 
 
Bengt Persson (2001) beskriver två perspektiv som utgör helt olika sätt att förstå 
elevers svårigheter i skolan. De två perspektiven ska förstås som mentala 
konstruktioner som visar skillnaden mellan det ideala och verkligheten. 
Utifrån det relationella perspektivet blir det viktigaste vad som sker i förhållandet 
och interaktionen mellan olika aktörer. Konsekvenserna av detta perspektiv blir att 
förändringar i elevens miljö påverkar hans möjligheter att nå skolans mål. 
Mot detta perspektiv ställs det kategoriska perspektivet. Ytterligheten av detta 
perspektiv blir att den enskilda individen bär ansvaret för sina svårigheter. 
Enligt Persson kan de båda perspektiven verka parallellt.  
Moira von Wright (2000) diskuterar också dessa två perspektiv. Hon uttrycker 
betydelsen av att eleven i skolan blir bemött som ”vem” och inte som ”vad”. I det 
punktuella perspektivet möter vi varandra som objekt, ett vad, men om mötet sker 
utifrån det relationella perspektivet framstår vi som ett ”vem” för varandra, blir ett 
subjekt. 
Levines teori är fenomenologisk (Levine, 1997). Detta innebär att 
neuroutvecklingsfunktioner kan observeras som fenomen i skolan eller i hemmet.  
Levine är noga med att man inte etiketterar barnet utan sätter etikett på fenomenet 
istället. Det handlar inte om att hela individen är svag utan att det är en viss 
förmåga eller några förmågor som behöver stärkas t ex när vi benämner eleven 
som svag i svenska men där det rör sig om att avkodningsförmågan inte är 
automatiserad. I skolverkets utbildningsinspektion 2004 framkom att många elever 
inte når målen i  skolan. I Lpo 94 påpekas vikten av att ta hänsyn till elevers olika 
förutsättningar och behov.  Detta innebär bl a att man aldrig kan utforma 
undervisningen lika för alla. 
Tester kan fastställa en persons framtida öde trots att de inte säger så mycket om 
hans styrkor eller svagheter (Levine, 2004).  
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För att kunna tillrättalägga miljön så att elever blir delaktiga i sitt lärande måste 
pedagogerna ha kunskap om elevens individuella förutsättningar och intressen.  
  
 ”Det som vi uppfattar som inlärningssvårigheter och som vi förlägger 
 till individer och deras förmåga att tillägna sig kunskap i olika 
 skolämnen, kan kanske bättre förstås om vi analyserar de regler och 
 traditioner för kommunikation som vuxit fram inom skolan, 
 och de svårigheter barn kan ha att identifiera och anpassa sig till dem. 
 Att undervisning föregår lärande är en bild av mänsklig kunskaps-
 bildning som skapats av skolan”. (Säljö, 2000)  

 
Levine skulle vilja att skolorna förändrades på det sätt att de bättre svarade upp 
mot alla de skillnader i lärandet som finns hos eleverna. Han önskar också att 
pedagogerna blev de främsta experterna på sinnets utveckling och lärandet hos de 
elever som de arbetar med. De bör också vara skickliga analytiker vilket betyder 
att de måste kunna granska vad de lär ut, men också på vilket sätt de lär ut. Levine 
benämner detta som en ”förväntansanalys”. Läraren analyserar sina metoder i 
undervisningen samt funderar på i vilken omfattning de olika sinnena inverkar på 
elevens förmåga att ta till sig vad som lärs ut på lektionen. Som exempel nämner 
han att om läraren känner till vilket slags minne och vilken spatial styrning som 
behövs för att tillgodogöra sig ett visst avsnitt i matematiken kan han avgöra om 
felen som eleven gör beror på svårigheter med att känna igen mönster, 
procedurminnet, det aktiva arbetsminnet eller automatiseringen.  
Det är också viktigt att läraren diskuterar med eleven så att denne kommer till 
insikt om varför vissa moment skapar svårigheter. Detta ger eleven inspiration till 
att arbeta med sina svaga sidor istället för att ge upp och tycka att han är 
”värdelös” i matte. Det finns i svensk skola en tradition att ge eleven skulden till 
sitt misslyckande. Man beskriver problemen som egenskaper hos eleven. Utgår 
man från det perspektivet blir planeringen av åtgärder begränsat. Gör man däremot 
ett perspektivbyte och ställer skolan i fokus och kopplar problemen till 
skolverksamheten får man en helt annan utgång som leder till andra åtgärder. Vi 
illustrerar med följande exempel: 
 
 ”Eleven uppvisar stora brister i läsning och skrivning, han uppträder 
 störande på lektionerna. Arbetar inte med sina skoluppgifter och 
 saknar arbetsmoral”.(Colnerud, Granström, 1996) 
 
Om vi byter perspektiv och sätter skolan i fokus skulle problemet kunna 
formuleras på följande sätt: 
  ”Skolan har hittills inte lyckats erbjuda eleven en studiemiljö som gjort 
 det möjligt för honom att tillägna sig fullgoda färdigheter i läsning och 
 skrivning. Studiemiljön har varit  sådan att han inte har kunnat 
 utveckla en god arbetsmoral, istället har lektionerna som  utformning 
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 varit sådan att de provocerat eleven som där vid visat så stor oro att 
 andra blivit störda”. (Colnerud, Granström, 1996)  
 

I en skola för alla blir varje enskild elev accepterad för den den är. Skolan har ett 
ansvar för att varje elev utvecklar en positiv självbild och ett gott självförtroende. 
För att detta ska bli verklighet måste såväl pedagog som elev förstå hur lärandet 
fungerar. 
Levine har satt samman en modell för lärandet. Modellen består av åtta 
neuroutvecklingssystem. Han betonar att det är fråga om teoretiska begrepp och 
han är inställd på att revidera sin modell om ny forskning tillför annan kunskap. De 
åtta systemen är uppbyggda av ett oändligt antal funktioner som är beroende av 
varandra och som måste samarbeta om lärandet ska fungera. Så här kan det 
fungera: minnet arbetar tillsammans med språket för att komma ihåg en sångtext 
och den grovmotoriska förmågan tillsammans med uppmärksamhetskontrollen 
hjälper dig att slå ett servess.  
” När vi ser våra barn växa och utvecklas under skoltiden, krävs det att vi tar fasta 
på hur de åtta systemen skrider framåt”. ( Levine, 2004) Prestationerna i och 
utanför skolan är beroende av funktionernas styrka och påverkar de olika 
systemens kapacitet. Det är av vikt att det finns vuxna som följer varje elevs 
utveckling så att eleven får de bästa möjligheterna till god inlärning. 
När pedagoger har övergripande kunskaper om neuroutvecklingssystemen kan de 
lättare förstå att elever har individuella sätt att lära sig och därmed få idéer om hur 
de ska undervisa.  
Levine har utarbetat frågeformulär till lärare, elev och föräldrar med vars hjälp 
man kan få en bild av elevens förmågor. Detta kan bli underlag för den individuella 
utvecklingsplanen (IUP), som är obligatorisk från 1/1 2006. Exempel på 
frågeformulär visas på sidorna 26-27. 
 
 
Presentationen av varje system inleds med ett elevfall. Dessa beskriver olika elever 
som vi har mött. Teorin är hämtad utifrån Levines litteratur, men är sammanfattad 
med tanke på uppsatsens omfång. Den är också anpassad i uttryck och 
beskrivningar till den svenska skolan.  
  
De åtta neuroutvecklingssystemen åskådliggörs i figur 2. 
 
 



 12

 
 
 
Figur 2. De åtta neuroutvecklingssystemen (bearbetad efter Levine, 2004). 
 
   
1. Kontrollsystemet för uppmärksamheten 
Man kan likna uppmärksamheten vid hjärnans administrativa kontor där ett team 
av hjärnfunktioner arbetar tillsammans. Härifrån kontrolleras lärandet och 
beteendet. Denna kontroll ser till att vår hjärna får den energi som vi behöver för 
att hålla oss alerta och för att avsluta ett arbete som är påbörjat. Den hjälper också 
till att anpassa vårt tänkande och handlande så att vi inte gör slarvfel eller handlar 
impulsivt. Uppmärksamheten styr även vår förmåga att fokusera. 
Tre olika typer av kontroller styr uppmärksamheten. Dessa är kontroll över den 
mentala energin, kontroll över vad som flödar in (information och en mängd andra 
intryck) och kontroll över vad som flödar ut (prestationer och uppförande). Detta 
illustreras i figur 3. 
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Figur 3. De tre uppmärksamhetskontrollerna (bearbetad efter Levine, 2004). 
 
 
Kontroll av mental energi 
 
Karin är 12 år gammal och kämpar med att hinna med i skolan. Hon är mycket 
kreativ och duktig på att komma på bra idéer. Hon har dock svårt för att följa med 
på lektionerna. Flickan gäspar och sträcker på sig och stirrar ut i intet. Vissa 
dagar arbetar hon väldigt bra andra dagar sitter hon bara och tittar ut genom 
fönstret och får ingenting gjort. Hennes föräldrar har berättat att hon har väldigt 
svårt för att somna på kvällarna. 
 
Elevens arbetsförmåga är beroende av att hon under dagen upprätthåller en jämn 
tillförsel av energi. För att klara av skolarbetet krävs det att eleven kan koncentrera 
sig och hålla fokus, kunna börja och avsluta en uppgift. 
 
 
Inflödeskontrollen 
 
Anna går första året i skolan. Hennes lärare berättar att hon är stökig och vill ha 
uppmärksamhet hela tiden. Det verkar som hon lättare hör ljuden ute i korridoren 
än det som sägs i klassrummet. Hon dagdrömmer ofta och lever i sin fantasivärld. 
Detta hindrar henne från att ta in det som sägs under lektionerna. 
Emellertid har dagdrömmandet och den rika fantasivärlden gjort att Anna är 
mycket påhittig i sitt tänkande och kan rita fantastiska bilder. 

 
Mentala 

energikontroller 

 
UPPMÄRKSAMHETS- 

KONTROLLERNA 

 
Inflödeskontroller 

 
Utflödeskontroller 



 14

 
I dagens samhälle utsätts vi för en oerhörd mängd information där det krävs att vi 
har en god sorteringsförmåga vilket betyder att man ska kunna fokusera på det som 
är viktigt och filtrera bort det oviktiga. Denna kontroll styr även förmågan att 
kunna koppla ny information till det som man redan vet/kan samt att den kan 
bearbetas på ett sådant sätt att den bibehålls. 
                         
 
Utflödeskontrollen 
 
Victor är 11 år och är alltid på språng. Han beskrivs som överaktiv. Tyvärr 
hamnar han ofta i bråk både i skolan och hemma. Detta beror på att han säger 
saker alltför fort utan att tänka på konsekvenserna. Om han inte hade hafsat och 
rusat igenom uppgifterna i skolan skulle han ha lyckats bra med sina uppgifter. Nu 
märker han inte sina misstag. Victor är ledsen över att han inte har någon bästis. 
Klasskamraterna vill inte vara med honom för att han irriterar dem. 
 
De tre uppmärksamhetskontrollerna är beroende av varandra och tillsammans är de 
viktiga för lärandet, beteendet och relationer till andra.  
Utflödeskontrollerna styr förmågan att förutse, planera och organisera sitt arbete 
samt att hitta det bästa arbetstempot så att man hinner med arbetsuppgiften. Annat 
som styrs av denna kontroll är förmågan till självreflektion. Om det finns brister i 
denna förmåga kan eleven inte dra lärdom av tidigare erfarenheter utan upprepar 
samma misstag gång på gång.  
 
2. Sekventiella styrsystemet 
Kalle är 11 år och går sitt fjärde år i skolan. Han trivs ganska bra med sina 
kamrater och lärare trots att de ofta blir irriterade på honom för att han kommer 
för sent. Pojken är mycket social och hans stora intresse är motorsporter.  
Kalle tycker om att läsa, men att skriva berättelser är inte hans starka sida. När 
det gäller att lära sig saker i en speciell ordning som multiplikationstabellen eller 
veckans dagar känner Kalle att han blir blockerad och då tappar han lusten att 
arbeta. Pojken har tränat på multiplikationstabellen varje dag i skolan och hemma 
under lång tid, men svårigheterna består. 
 
Inom det sekventiella styrsystemet hanteras information som kommer till oss och 
som vi ger ifrån oss i en speciell ordning.  
Mycket utav det arbete som utförs i skolan bygger på sekvenser. Det ställs krav på 
att eleven skall uppfatta och förstå en instruktion eller förklaring i flera led, att 
komma ihåg och återge fakta som måste läras in i en speciell ordning t ex årets 
månader och multiplikationstabellen. 
Den finmotoriska handlingen, att knyta ett skosnöre, utförs också i en bestämd 
sekvens. 
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För att förstå tidsrelationer och tidsbegrepp krävs ett utvecklat sekvenstänkande. I 
vardagen uppstår situationer där eleven förväntas kunna förstå tid, beräkna tid, 
fördela tid och också veta att tiden går. 

 
3. Spatiala styrsystemet 
Peter är 10 år. Han är en duktig läsare och har ett väl utvecklat språk. I matematik 
har man nu börjat med geometri och area vilket har visat sig vara svårt för Peter. 
Han säger själv att han inte får några bilder i huvudet av hur figurerna ser ut. 
Peter ägnar mycket av sin fritid till att träna löpning. Han är aktiv i en förening 
och ofta med på tävlingar. Detta vet man i skolan och idrottsläraren kan inte 
förstå varför pojken inte vill vara med på idrottslektionerna. De flesta eleverna 
tycker ju att det är kul med bollsporter och lagidrott. 
Under det senaste året har Peter fått hjälp av specialläraren att förbättra sin 
skrivning. Han skriver fortfarande ofta orden som de låter (fonologiskt) och inte 
som de bör stavas (ortografiskt). 
 
Det spatiala styrsystemet hanterar information som kommer till oss i en helhet, ett 
visuellt mönster eller en form. Exempel på detta är att vi ser ansikten, målningar, 
föremål och växter som helheter. 
En välfungerande spatial förmåga gör att vi kan hålla ordning på saker, att sätta 
samman delar till en helhet och att urskilja en figur mot en rörig bakgrund. Den 
hjälper oss även när vi skall tolka diagram, tabeller, geometriska figurer och kartor. 
 
Att förstå begrepp som över, mellan och under och att uppfatta lateralitet och 
riktning ställer också höga krav på den spatiala förmågan. 
 
4. Minnessystemet 
Vi har många olika minnen och vi kan inte säga att vi har ett perfekt minne eller på 
alla sätt ett dåligt minne.  
En viktig fråga är ”minne för vad då”?  
I varje inlärningssituation ställs det krav på vårt korttidsminne, arbetsminne och 
långtidsminne. Under skoltiden utsätts minnet för träning och en belastning som 
inte är jämförbar med någon annan period i livet. 
 
Korttidsminne 
 
Lärarna anser inte att Per i år 7 anstränger sig tillräckligt. Hans föräldrar är 
medvetna om hur frustrerad han blir då han skall lära sig nya saker. De lägger ner 
mycket tid hemma för att hjälpa honom framför allt med ordkunskap och stavning. 
Läraren berättar att det ser ut som om Per lyssnar på hennes instruktioner men 
sedan fullständigt struntar i dem. 
Det verkar som om Per har ett korttidsminne som ”läcker” eftersom han glömmer 
bort det som han precis har hört. 
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Korttidsminnet är huvudingången och kapaciteten är begränsad vilket innebär att 
endast ett fåtal saker kan hållas i minnet några sekunder. På grund av att vi måste 
ge plats för ny information som ständigt är på väg in är det bra att korttidsminnet är 
så kort.  Det krävs att vi är oerhört selektiva när vi beslutar oss för vad som skall 
registreras. Elever med ett väl fungerande korttidsminne kan följa instruktioner, 
skriva av längre stycken från tavlan utan att titta upp, sovra både när de läser och 
lyssnar och behöver inte så många repetitioner för att lära in.  
 
 
 
Det aktiva arbetsminnet 
 
Johan, 12 år, visar ojämna presentationer i skolan. Han är motiverad och vill 
gärna lära sig nya saker. Han får kämpa med både matematik, läsning och 
skrivning. Han glömmer t ex bort vad han skall göra när han är mitt i en 
räkneuppgift. När han skriver tappar han ofta den röda tråden eller glömmer vad 
han skall skriva då han koncentrerar sig på stavningen. När Johan läser verkar det 
som om han förstår innehållet men han kan inte summera eller återberätta det. 
När han skall uttrycka sina åsikter eller idéer gör han det med ett mycket bra 
ordförråd, flytande och genomtänkt. 
 
Det aktiva arbetsminnet är den plats där korttidsminnet och långtidsminnet arbetar 
tillsammans. 
Information kan hållas längre tid i det aktiva arbetsminnet än i korttidsminnet men 
inte lika lång tid som i långtidsminnet.  
Det aktiva arbetsminnets funktion är att hålla fast en idé i minnet tillräckligt länge 
för att utveckla och laborera med den så att aktiviteten kan slutföras, inhämta 
kunskap från långtidsminnet samtidigt som information från korttidsminnet hålls 
kvar.  
Man kan ha ett aktivt arbetsminne som fungerar väl i vissa situationer, men inte så 
bra i andra. En elev kan ha problem med att lösa en matteuppgift i flera steg, men 
har inga svårigheter med att hålla många tankar i huvudet när han läser en 
intressant bok. Motivation och/eller intresse spelar här en viktig roll. 
 
Långtidsminnet 
 
Jenny som är 14 år förstår innehållet och de stora dragen i alla sina ämnen men 
har mycket svårt för att komma ihåg fakta. Hon arbetar långsamt i matematik p g a  
att hon har svårt att minnas hur hon skall göra. Ingenting är automatiserat. När 
hon skriver kan hon inte komma ihåg stavning, grammatik och vokabulär 
samtidigt. Hon vill helst inte skriva alls. Jenny visar ofta att hon är väl insatt i en 
massa ämnen, men krävs det att hon snabbt skall minnas en specifik detalj 
misslyckas hon.  
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Långtidsminnet kallas också det permanenta minnet. Där skall det lagras 
information, fakta och färdigheter över mycket lång tid, helst för evigt. 
Arkivering och tillgång är de två processer som långtidsminnet består av. 
Fyra vanliga sätt att arkivera är att associera i par, i procedurer (hur man gör 
saker), i kategorier samt med hjälp av regler eller mönster som vi har tillägnat oss 
genom erfarenhet. 
För att få tillgång till långtidsminnet använder vi oss av erinring eller igenkänning. 
Kunskaper som finns lagrade i långtidsminnet är inte alltid lätt tillgängliga. Ibland 
behövs det en ledtråd för att hitta rätt svar. 
 
 
5. Språksystemet 
Linus är 10 år. Linus är ”expert” på småkryp. 
Han berättar gärna för sin lärare och sina klasskamrater om sina små djur. Linus 
har en stark visuell förmåga. Han har lätt för att se detaljer och helheter i sin 
omgivning och i böcker.  
Pojkens lärare ser att Linus har flera starka förmågor, men hon är liksom 
föräldrarna bekymrad över att läsningen går så trögt. Snart skall pojken börja sitt 
4:e skolår och han har inte släppt ljudningen. Det går så långsamt med att få ihop 
ljuden till ett helord, så Linus har ingen energi kvar till att förstå vad han läst. Han 
är på god väg att bli en läsundvikare. 
 
Språk kan indelas i två kategorier: 

• Impressivt språk- förstå det du hör och läser. 
• Expressivt språk- uttrycka i tal och skrift 

 
Ett väl fungerande språk är beroende av hur väl vi hanterar fonologi (språkljuden), 
morfologi (böjningsmönster), semantik (ordförråd, ordens betydelse), syntax 
(meningsbyggnad) och pragmatik (språkanvändning i socialt samspel) 
Artikulation är ytterligare en komponent när det gäller det expressiva språket i tal. 
 
Liksom tal är läsning en språklig funktion och en hög grad av språklig utveckling 
behövs för att lära sig att läsa.  
Läsning kan förenklat uttryckas som en matematisk formel:  
Läsning = avkodning x förståelse 
Både ordavkodning och förståelse måste fungera bra för att läsförståelsen skall bli 
god. 
Läsfärdighet blir produkten av de två faktorerna vilket betyder att om en av 
faktorerna är noll, blir produkten också noll. (Høien, Lundberg, 1999) 
 
Både läs- och skrivprocessen förutsätter att många olika förmågor kombineras. 
Språk, uppmärksamhet, minne och högre tänkande påverkar läsförmågan. 
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Skrivförmågan är beroende av hur språk, minne, uppmärksamhet, sekvensering, 
problemlösning, organisation och skrivmotorik kombineras. 
Kraven att uttrycka sig i skrift ökar ju äldre eleven blir. Det fordras kunskap om 
skrivregler, skiljetecken, stor bokstav, stavning och grammatik. 
Eleven måste kunna planera vad han skall skriva, skriva ned det, kontrollera och 
rätta till misstag. Det som skrivs måste vara förståeligt för mottagaren. 
 
6. Motoriska systemet 
Pelle är en mycket ambitiös elev. Han kunde läsa och skriva redan när han 
började skolan. Hans handstil är näst intill oläslig så för det mesta väljer han att 
skriva på datorn. Matematik är Pelles stora intresse. Han räknar och löser 
problemtal på högstadienivå trots att han bara går år 5. Pelles stora bekymmer är 
att han inte får vara med pojkarna i klassen och spela fotboll. Nästan alla killarna 
är med i fotbollslaget och ägnar sig nästan enbart åt detta på rasterna. Pelle är 
klumpig och har svårt för att koordinera sina rörelser och har svårt för gymnastik. 
Det är en plåga för honom när det blir rast eller en fysisk aktivitet. Han önskar att 
han skulle kunna få välja bort detta ämne.  
 
Det motoriska systemet består av grovmotorik, finmotorik, skrivmotorik.  
Grovmotoriken koordinerar de stora muskelgrupperna. 
Finmotoriken kontrollerar de små musklerna främst i vår hand. 
Skrivmotoriken skiljer sig från finmotoriken i det att den är mycket mer motoriskt 
specialiserad. Man kan ha en god finmotorik, men ändå ha svårt för att använda en 
penna. Speciella muskelgrupper blir aktiverade när vi skriver. 
 
7. Systemet för socialt tänkande 
Natalie är en 13-årig flicka som inte har några större svårigheter i skolan. Hon 
läser mycket och har stor omvärldskunskap. Natalies stora intresse är musik. Både 
hennes föräldrar och lärare är bekymrade över att hon inte har några vänner. De 
andra flickorna undviker henne. Natalie pratar ofta om saker som inte intresserar 
klasskamraterna. Hon avbryter dem, säger saker som inte passar in i 
sammanhanget och skryter en hel del. Flickan skall alltid vara först och kan inte 
dela med sig. Det verkar som hon inte kan sätta sig in i hur andra uppfattar henne. 

 
I vardagen spelar den sociala förmågan en stor roll. Man kan lyckas och glänsa i 
många ämnen, men saknas den sociala förmågan är det svårt att bli accepterad. 
Det ena perspektivet är att kunna använda och förstå ett socialt språk. Det innebär 
att man vet hur man ska uttrycka sig i olika sammanhang, man förstår också 
budskapet i det som sägs och är uppmärksam på kroppsspråket. 
Det andra perspektivet är att fungera i ett socialt umgänge vilket innebär att man 
kan inleda och bevara vänskap, kunna bekräfta andras åsikter, inte vara för snabb 
och framfusig i kontakter och att kompromissa. 
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8. Systemet för högre tänkande 
Henrik 14 år kämpar i vissa ämnen, speciellt i matematik och att göra skriftliga 
arbeten. Både matematikläraren och svenskläraren har lagt märke till att han inte 
visar någon flexibilitet i tänkandet. Om Henrik har bestämt sig för ett sätt att 
angripa uppgiften på, så ändrar han inte strategi även om det första sättet inte 
fungerar. Ofta sätter han igång med att skriva utan ha planerat en struktur. 
Läraren i svenska använder sig ofta av brainstorming. Henrik avskyr det. På dessa 
lektioner är han mycket störande och deltar aldrig aktivt. Han fungerar väl på 
lärarledda lektioner då han får exakta instruktioner om vad han skall göra och 
slipper komma med egna idéer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Fem former av det högre tänkandet (bearbetad efter Levine, 2004) 
 
 

Det högre tänkandet utvecklas från tidig ålder. Denna utveckling är en 
förutsättning för att barnet skall förvärva goda tankeförmågor. Det högre tänkandet 
utvecklas naturligt om det finns en medvetenhet hos de vuxna om barns 
tankeutveckling.  
Eleverna möter begrepp överallt, både i och utanför skolan. Om man ska kunna 
tänka i begrepp så måste man ha begripit dem. Här har skolan en viktig uppgift. Ett 
begrepp är en samling specifika egenskaper t ex begreppet demokrati. Förståelse 
av begrepp förenklar tankearbetet. Begreppen kan vara abstrakta, konkreta, verbala 
eller icke-verbala. Icke-verbala begrepp förstås bättre om de kompletteras visuellt  
t ex molekyl. I problemlösningstänkandet ligger förmågan att stanna upp och 
fundera när ett problem uppstår, att tänka logiskt, att tänka över olika strategier och 
välja den bästa och att kunna ändra strategi när den valda inte fungerar. För att 
utveckla det kritiska tänkandet behöver barn få ta del av de vuxnas resonerande 
kring idéer och företeelser. Skolan bör ge rika möjligheter till denna träning för att 
eleverna ska bli duktiga på att ifrågasätta och inte okritiskt ta till sig det de läser 
eller hör. 
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Skolan är fylld av regler såväl sådana som styr ordning och uppförande som de 
studiemässiga. En god förståelse för regler gör det lättare att hantera 
oregelbundenheter som man stöter på t ex grammatikregler. 
Genom att kläcka idéer kommer kreativiteten igång. Fantasi och motivation är 
drivkrafter som utvecklar det kreativa tänkandet. 
 
Metod 
 
Bakgrund till studiens genomförande 
Kriterier för vårt urval har varit fyra kommuner som kontaktat Specialpedagogiska 
institutet för råd och stöd kring elever med olika inlärningsproblematik . I 
samverkan med institutet har de önskat att få bredda sin kunskap om 
inlärningsprocesser samt få hjälp med att utveckla ett enkelt pedagogiskt verktyg 
för kartläggning som kan leda till bättre inlärningsstrategier. Vi har mött 
kommunerna var för sig i ett orienteringsmöte. De har representerats av rektorer, 
specialpedagoger och lärare. I dialogen framkom behovet av kompetensutveckling 
kring inlärningsproblematik. Eftersom behoven var likartade i de fyra kommunerna 
beslöt vi att erbjuda elva intresserade specialpedagoger och lärare en fortbildning i 
mindre grupper kring Levines teorier. Anledningen till att vi valde mindre grupper 
var att vi önskade få diskutera teorierna och relatera dem till vardagsarbetet i 
skolan.  
Utbildningen byggde på föreläsningar och diskussioner. Vi utgick från en 
PowerPoint presentation där vi inledde med att tala om olikheter, förhållningssätt 
och vikten av samsyn. Därefter presenterades de åtta neuroutvecklingssystemen 
med exempel från vardagen i skolan. Det praktiska verktyget är frågeformulär som 
bygger på de åtta systemen. Med hjälp av dessa frågor kan man ringa in elevens 
styrkor, intressen och svaga förmågor. Efter utbildningen har pedagogerna 
genomfört ett antal kartläggningar med hjälp av frågeformulären. Under denna tid 
har vi kontinuerligt gett dem handledning. I denna har ingått hjälp med 
analysarbetet med frågorna samt diskussion kring hur avmystifiering kan ske. 
Frågorna är till synes väldigt enkla och vardagligt ställda men för att kunna 
analysera svaren krävs en god kunskap om Levines teorier. Den färdiga analysen 
blir vägledande för de pedagogiska strategier som sedan prövas. 
Vidare gick vi igenom hur en hållbar struktur för kartläggning kan se ut. Se sidan 
27. 
 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjufrågor 
vilket gör intervjuprocessen mer flexibel. De är inte viktigt i vilken ordning 
frågorna ställs och respondenterna har stor frihet att utforma svaren som de önskar. 
(Bryman, 2002)  
Giltighet är ett mått på om en speciell fråga mäter eller beskriver det som man har 
haft för avsikt att den ska mäta eller beskriva. Med pålitlighet menas om det 
instrument eller tillvägagångssätt som man har använts sig av ger samma resultat 
vid olika tillfällen.(Bell, 1993) 
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För att säkra giltigheten av intervjufrågorna ville vi att de skulle besvaras både 
skriftligt och muntligt. Intervjufrågor bilaga 1. 
Vi bjöd även in de elva pedagogerna i studien till ett möte där vi hade tillfälle att 
vidareutveckla deras intervjusvar. Vid detta möte hade åtta personer möjlighet att 
närvara. De övriga träffade vi vid en annan tidpunkt.  Diskussionen valde vi att 
spela in för att försäkra oss om att ingen information skulle gå förlorad. Med detta 
arbetssätt anser vi att pålitligheten ökat.  
Den kvalitativa forskningen bygger på intervjuer och vi väljer att citera Kvales 
definition av kvalitativ forskningsintervju.” En intervju vars syfte är att erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening”. (1997)  
Under diskussionen fick intervjusvaren en djupare dimension. När vi pratar med 
varandra har vi möjlighet att uttrycka oss mer nyanserat. Vi fick en mer komplett 
bild av deltagarnas erfarenheter under diskussionen.  Det togs upp många konkreta 
och praktiska tips från deltagarnas vardag tillsammans med eleverna, t ex att utgå 
från bilder som konkretiserar de åtta neuroutvecklingssystemen i diskussion med 
yngre elever. De berättade också om föräldrareaktioner. ”Det känns äntligen som 
att mitt barn har blivit sett.” Det diskuterades livligt hur viktigt det gemensamma 
språkbruket är och att olika funktioner och begrepp benämns vid dess riktiga 
namn. Det var lätt för oss att ta till oss och förstå det deltagarna berättade om 
eftersom vi haft liknande upplevelser när vi arbetade som lärare. 
”Den kvalitativa forskningens syfte är att förstå världen ur de intervjuades  
synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 
livsvärld  före de vetenskapliga förklaringarna”.  (Kvale, 1997) Vi hade kunnat 
utgå ifrån den kvantitativa metoden med datainsamling från alla de pedagoger som 
vi har utbildat kring Levines teorier.  Men vi ville möta ett mindre antal för att 
kunna ta del av deras vardag på ett mer öppet, inkännande och engagerat sätt.  
När det gäller kvalitativa undersökningar har man möjlighet att göra löpande 
analyser, vilket är en fördel. Man har intervjun i färskt minne och kan komplettera 
under resans gång om nya idéer som dyker upp. ”Det är ofta praktiskt att göra 
löpande analyser när vi arbetar med en kvalitativ undersökning ”. (Patel, 
Davidson, 2003) Fördelen med ett sådant arbetssätt är att det kan ge idéer om hur 
man ska gå vidare. I diskussionen kan det dyka upp ny information som kan ge 
undersökningen ytterligare dimensioner. 
”I den kvalitativa metoden är det forskarens tolkningar av informationen som är 
det väsentligaste. ”Det är viktigt att så exakt som möjligt beskriva de mångtydiga 
och sinsemellan motsägelsefulla uppfattningar som den intervjuade ger uttryck 
för”.  (Kvale, 1997)  
Vid en kvalitativ undersökning är inte intervjupersonen anonym. Intervjun bör 
präglas av en närhet och det kan vara önskvärt att intervjuare och intervjuperson 
möts ansikte mot ansikte. Styrningen under ett sådant samtal är tydlig både när det 
gäller tema och tidpunkt. Ett bra sätt att samla information är att använda 
kassettbandspelare. Det är dock viktigt att intervjuaren lyssnar aktivt så att samtalet 
leder framåt. Eftersom vår diskussion spelades in kunde vi koncentrera oss på 
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detta. Under vårt analysarbete jämförde vi de skriftliga svaren med inspelningen. 
På detta sätt blir beskrivningen mer exakt men tidsåtgången mer omfattande. En 
kvalitativ undersökning är tids- och arbetskrävande. (Patel, Davidson, 2003)  
 
 
Vårt tillvägagångssätt 
Teoriutbildningen och det praktiska arbetet med frågeformulären har varit 
grundförutsättningarna för att kunna ge svar på våra intervjufrågor. 
Frågeformulären som vi har utarbetat bygger på Levines amerikanska formulär, 
men vi har översatt, omarbetat och anpassat dem till svenska förhållanden. Inom 
varje system har vi valt att ha 7-10 frågor. Det är viktigt att frågorna är tydliga och 
inte kan missuppfattas. På detta sätt beaktas giltigheten och pålitligheten i 
undersökningen.  
De amerikanska frågeformulären är fler till antalet eftersom det materialet är 
anpassat till olika åldersgrupper. Vi har valt ett elevformulär som kan användas till 
alla elever från ca 10 år. Formulären kan användas inom grundskola, grundsärskola 
och gymnasiesärskola nationellt program. En ytterligare skillnad är att vi använder 
samma formulär till lärarna som till eleverna. Frågeställningarna skiljer sig inte 
nämnvärt åt och därför är det inte nödvändigt med tre olika formulär. Föräldrar och 
lärare bör besvara frågeformulären först för att inte bli påverkade av elevens svar. 
Vår rekommendation är att eleven svarar på frågorna tillsammans med en lärare för 
att undvika missförstånd och samtidigt får de då en möjlighet till dialog. 
Läraren sammanställer sedan svaren skriftligt för att få en bild av elevens förmågor 
och intressen. När svaren skiljer sig åt behöver det inte uppfattas som negativt. Det 
kan istället bli en bra utgångspunkt för en diskussion där de olika uppfattningarna 
lyfts fram och en klar bild av elevens starka respektive svaga förmågor växer fram.  
 
 
Forskningsetiska överväganden 
Vår uppsats kommer att betraktas som en offentlig handling och kommer att ägas 
av Specialpedagogiska institutet. Vår studie bygger på inkommande ärenden från 
fyra kommuner. De personer som skrivit under ansökan om stöd är 
verksamhetschefer/rektorer.  I samverkan med institutet har lärare i de berörda 
kommunerna önskat att få bredda sin kunskap om inlärningsprocesser samt få hjälp 
med att utveckla ett enkelt pedagogiskt verktyg som kan leda till bättre 
inlärningsstrategier. Vi har mött kommunerna var för sig i ett orienteringsmöte där 
vi tillsammans planerat en kompetenshöjning. Efter denna kompetenshöjande 
insats blev pedagogerna tillfrågade om de ville delta i vår studie. Gruppen kom att 
bestå utav elva stycken personer som frivilligt ville vara med i våra intervjuer, 
utföra ett antal kartläggningar och få kontinuerlig handledning. Härmed tycker vi 
att informations - och samtyckekraven är tillgodosedda. 
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Genom de inkomna ärendena som är diarieförda kan de enskilda kommunerna 
identifieras men inte pedagogerna som valt att delta i studien. I undersökningen har 
vi valt att avidentifiera personerna genom att benämna dem med bokstäver. 
Eftersom de såväl lämnat skriftliga svar som deltagit i en diskussion så går det inte 
att härleda svaren. På detta sätt har vi beaktat konfidentialitetskravet. Vi har tydligt 
redogjort för ändamålet med de avgivna intervjusvaren. Några personuppgifter om 
deltagarna finns inte i denna undersökning och därmed anser vi att nyttjandekravet 
är uppfyllt. 
 
 
Frågeformulär, analys och struktur/arbetsgång 
För att underlätta för läsaren har vi valt att visa exempel på frågor rörande två av 
de åtta neuroutvecklingssystemen, nämligen uppmärksamhets- och språksystemet. 
Det är en av respondenterna i studien som har genomfört kartläggningen. Vi har 
sedan tillsammans med denna pedagog gjort en analys av de givna svaren. 
Analysen presenteras efter frågorna. 
För att förtydliga författarnas tankar om hur dessa frågeformulär kommer in som 
en del i en kartläggning av individ och miljö visas och förklaras en 
struktur/arbetsgång.  
Orsaken till att vi har valt att presentera frågeformulären, analysen av dem samt 
arbetsgången i metoddelen är att läsaren skall få dessa tre delar i en helhet och inte 
på spridda ställen i uppsatsen.  
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 Uppmärksamhet 
 
 
                  Elev      nästan     ibland       nästan             Lärare                      nästan ibland          nästan 
       alltid                         aldrig                                                            alltid                                     aldrig 
                    
 
  

1. Jag kan sitta stilla  
och lyssna, hela lektioner 
utan att störa. 

 
2. Jag kan arbeta bra även 

           om jag inte är intresserad 
          av det jag gör. 

 
3.  Jag tycker att det är lätt själv 

att komma igång med en 
uppgift och att avsluta den. 

 
4. Jag blir lätt störd av ljud  
         och prat i klassrummet. 
 
5.     Jag dagdrömmer i skolan. 

 
 

6. Jag börjar mitt arbete för fort, 
utan att tänka efter eller 
planera tillräckligt. 

 
7. Jag upptäcker mina fel 

och kan rätta dem. 
 

8. Jag gör ”dumma” saker  
        utan att förstå varför. 
 
9. Jag tycker det är lätt att 

byta från en uppgift till  
en annan. 
 

10. Jag förstår mina arbets- 
uppgifter och hur jag  
ska lösa dem. 

       
  

      
 
  Förälder         
  Ditt barn……                                                                             nästan                                   nästan 
                                              alltid               ibland              aldrig  

 
1.    kan sitta stilla och lyssna. 

 
2.     kan arbeta bra även om 

                                                                           han inte är intresserad. 
 

3. kan lätt komma igång med 
                                                                           en uppgift och avsluta den. 
 

4. blir lätt störd av ljud och prat 
när han ska göra sina läxor. 
 

5. har lätt för att dagdrömma. 
 
 

6. påbörjar sitt arbete för fort, 
utan att tänka efter eller 
planera tillräckligt. 

 
 

7. upptäcker sina fel och kan 
rätta dem. 
 

8. gör ”dumma” saker utan 
att förstå varför. 
 

9. tycker att det är lätt att 
byta från en uppgift till  
en annan. 
 

10. förstår sina arbetsuppgifter  
som ska göras hemma.

x 

 

x

x

 

x  

X 

x

x

X 

X 

X 

x 

X 

X 

 

X 

 x

 

 

x

x

x 

x 

x 

 

 x

x

x

x

x

x 

x x 

x

x 
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     Språk 
 
                  Elev      nästan     ibland       nästan             Lärare                      nästan ibland           nästan 
                          alltid                         aldrig                                                           alltid                                       aldrig 
                   
 
  

1. Jag har lätt att förstå ord  
som vi använder i  
vardagen. 

 
2. När jag hör en berättelse 
         så förstår jag den. 

 
3. När jag läser en berättelse  
         så förstår jag den. 
 
4. När jag läser och kommer  
         till ett ord jag inte känner 
         igen, hoppar jag över det. 

 
5. Jag tycker om att läsa  
         böcker.  

 
 

6.     Jag  kan läsa snabbt. 
 
 

7. Jag kan berätta med egna 
         ord om något jag  lärt mig.  

     
        8.      Jag kan förklara mina  
                 åsikter i en diskussion. 

 
        9.      Jag kan lätt skriva ner mina  
                 tankar och idéer. 
 
       10.     Jag vet hur ord stavas. 
          
 
                              
 
                                                                                    

  Förälder     
    nästan               nästan  
   Ditt barn…                 alltid            ibland                 aldrig  

 
1. har lätt att förstå ord 

som vi använder i  
vardagen. 
 

2. förstår berättelser som han hör. 
 

 
3. förstår berättelser som han läser. 

 
 

4.     hoppar över ord han inte känner igen 
när han läser. 
 

      
5. tycker om att läsa böcker. 

 
 
 

6. kan läsa snabbt. 
 
 

7. kan berätta med sina egna ord om något 
han lärt sig. 
 

8. kan förklara sina åsikter  
I en diskussion. 
 

9. jag kan lätt skriva ner sina  
tankar och idéer. 
 

10.    vet hur ord stavas. 
 
 

 x

x 

x

x 

x 

x 

x

x 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

x

x

x

x 

x 

x 

x

x 

x

x 

x 

 

x

x

x

x 

x 

x 
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Analys (pojke 15 år) 
Detta är inte en fullständig analys av pojkens förmågor. Här belyses endast 
uppmärksamheten och språket utifrån frågeformulären. En fullstädig analys 
börjar alltid med en presentation av elevens styrkor och intressen. Sedan följer 
en analys av samtliga åtta system och eventuella testresultat.  
 
Kontrollsystemet för uppmärksamheten 
 
Pojken uttrycker att han alltid förstår sina arbetsuppgifter och att han alltid 
påbörjar dem först efter att ha planerat hur han skall göra. 
De vuxna har en annan uppfattning. De är tveksamma om han förstår 
arbetsuppgifterna och anser att han inte tänker efter och planerar sitt arbete. 
Kan de olika svaren bero på att eleven tolkat frågorna annorlunda än de vuxna 
eller har pojken dålig självinsikt? 
Om de vuxnas svar är korrekta kan det då tyda på att eleven har en svag förmåga 
att ta in och bearbeta information? 
 
Språksystemet 
 
Det verkar som om pojken har ett begränsat sekvensminne och detta kan vara ett 
hinder för att få en automatiserad avkodning. Följden blir ofta att ungdomar inte 
tycker om att läsa.  Det är för arbetsamt.  
Dessa svårigheter visar sig också när det gäller stavning. Läraren och föräldern 
är överens om att stavning är ett problem, medan eleven har en avvikande 
uppfattning. Varför? 
Svårigheter med ordmobilisering kan vara orsaken till att läraren och föräldern 
tycker att pojken har svårt att återberätta med egna ord.  
 
Frågor som väcktes under analysen: 
Är han tvungen att förenkla sina tankar för att få in dem i språket?  
Tar pojken till sig några abstrakta ord eller är han helt bunden vid det konkreta i 
sitt sätt att prata eller i det han tycks förstå? 
Skummar han bara på ytan av innebörden när han läser? Lär han sig saker 
utantill utan att förstå? 
Eftersom pojkens svar är övervägande positiva till skillnad från de vuxnas så bör 
man titta lite närmare på hans läs- och skrivförmåga.  
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Struktur/arbetsgång 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Observera 
Observera genom att utgå ifrån nuläget och ta reda på hur det ser ut och varför.  
Detta kan ske på olika sätt t e x klassrumsobservationer, intervjuer eller tester. 
På organisationsnivå kan frågor ställas kring synsättet som råder på elever i 
behov av särskilt stöd och även på hur resursfördelningen ser ut. 
När det gäller gruppnivå tittar man på hur gruppen är sammansatt, vad som är 
utmärker klimatet i klassen och hur eleverna bemöts. 
På individnivå är det viktigt med elevens personliga beskrivning av sina 
förmågor och intressen. Här har man även hjälp av frågeformulären till elev, 
lärare, förälder. 
Om kartläggningen behöver fördjupas kan man komplettera med läs- och 
skrivtest där elevens avkodningsförmåga, läshastighet, läsförståelse testas samt 
med matematikdiagnoser där elevens matematiska tänkande och elevens egna 
verktyg för att lösa uppgifter lyfts fram.  
 
2. Analysera 
Nästa steg är att analysera och kritiskt granska observationerna samt eventuella 
tester. Utifrån frågeformulären görs sedan en sammanfattning av elevens starka 
respektive svaga förmågor och intressen.  
 
3. Avmystifiera 
Under avmystifieringen tittar lärare, elev och förälder tillsammans på de olika 
delarna i kartläggningen. En dialog förs om hur elevens starka förmågor kan 
förstärkas och användas för att förbättra de svaga förmågorna och om hur 
elevens intressen kan vara till hjälp i inlärningssituationen. Allt kan inte åtgärdas 
på en gång. Man kommer överens om vad som skall prioriteras.  
 

1. Observera 

2. Analysera      3. Avmystifiera 

4. Formulera 

5. Genomföra 6. Utvärdera 
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4. Formulera 
Konkreta och utvärderingsbara mål som både är långsiktiga och kortsiktiga 
formuleras. Man bestämmer vilket pedagogiskt angreppssätt (metod) som ska 
prövas, gör upp en tidsplan och en ansvarsfördelning. 
 
5. Genomföra 
Innan man kan genomföra det som bestämts diskuteras vilka strategier som kan 
vara lämpliga. Vad bör tränas under perioden? På vilket sätt ska det göras? Vilka 
kompensatoriska hjälpmedel behövs för att klara skolarbetet? Balansen mellan 
träning och kompensatoriska insatser är viktig att beakta. 
 
6. Utvärdera 
Utvärdering ska ske på alla nivåer och kontinuerligt. Har man lyckats uppnå 
målen? Det är viktigt att se om det skett någon förändring och om insatserna gett 
någon effekt.               
 
 
 
Resultatredovisning 
 
Presentation av undersökningsgruppen 
Intervjupersonerna som är elva till antalet har alla en lärarutbildning. Fyra av 
dem är verksamma som klasslärare och sju är utbildade specialpedagoger som 
huvudsakligen arbetar med handledning. De representerar grundskola och 
gymnasiesärskola. 
Redovisning av intervjusvaren 
Resultatredovisningen är upplagd på följande sätt: 
De skriftliga och muntliga svaren är sammanfattade när de redovisas under varje 
fråga. Det är stor skillnad på de givna svaren. En del är mer utförliga än andra. 
Efter varje fråga följer en analys. 
 
Fråga 1. 
Kan kunskap om neuroutvecklingssystemen göra det lättare för pedagogen att 
diskutera kring elevers olikheter? Om ja, på vilket sätt? 
 
Lärare A 
”Jag anser att det är en otroligt viktig kunskap som hjälper pedagoger att höja 
graden av professionalitet, att det skapar bättre förståelse för elever och 
möjliggör därmed helhetssynen. Det bör underlätta diskussioner kring 
värdegrunden och elevers olikheter.” 
 
Lärare B 
” Det är när pedagogerna beskriver en elevs förmågor efter de åtta systemen 
som eleven blir mer tydlig. Tillsammans ser vi hur eleven fungerar och hur vi 
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kan skapa en bra lärmiljö. Jag anser att det är enormt viktigt att eleven blir 
medveten och förstår sig själv. Det underlättar när jag för samtal med enskild 
elev och vid elev/föräldrasamtal. Man blir mer ödmjuk inför olikheter och 
fastnar inte så lätt i att bara se det eleven inte kan. Förhållningssättet blir 
annorlunda och även förståelsen och de hjälper också de andra eleverna i 
klassen (gruppnivå). Det handlar om att beskriva eleven istället för att 
värdera.” 
 
Lärare C 
”Ja, vi kan utifrån den få igång en diskussion kring elevers utveckling. Vi måste 
bli bättre på att se om det är ett mönster i elevernas svårigheter. Dyker 
svårigheterna upp en enstaka gång eller upprepar de sig?”. 
 
Lärare D 
”Det väcker intresse på ett mer nyanserat sätt än andra pedagogiska verktyg 
som jag har använt men ännu känner jag mig inte riktigt bekväm med det sättet 
att tänka.”   
 
Lärare E 
”Det väcker intresse, man kan sätta ord på i vad olikheterna består. Jag lär mig 
hela tiden nya saker ju mer jag arbetar med materialet. I samband med 
analysarbetet av frågeformulären har jag upplevt en större förståelse för barns 
olikheter hos lärarna och en större vilja att få lära sig mer om vad som kan 
ligga bakom en  
inlärningssvårighet.  Jag har även fått positiva reaktioner från föräldrar som 
uttryck att de har upplevt att deras barn har blivit sett för första gången.” 
 
Lärare F 
”Ja, de är ett bra verktyg att utgå ifrån i en diskussion mellan lärare, elev och 
förälder.” 
 
Lärare G 
”Jag tycker att jag ser på olikheter mer naturligt idag. Önskvärt vore om detta 
förhållningssätt fanns med redan från förskolan för då skulle man mer fokusera 
på barnens möjligheter.” 
 
Lärare H 
”En större insikt om vilka förmågor som är inblandade vid inlärning.” 
 
Lärare I 
”Genom att man har fått en fördjupad kunskap inom de olika 
neuroutvecklingssystemen. Det leder till en ökad förståelse att barn är olika och 
bör behandlas utifrån sina förutsättningar.” 
 
Lärare J 
”Ja, det blir lättare att diskutera.” 
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Lärare K 
”Det skulle kunna bli det om vi tog oss tid att prata strukturerat kring elevers 
olika förmågor. Jag tycker att det är lättare när man har tydliga 
observationsområden att fokusera på.” 
 
Vi kan här se att samtliga lärare anser att kunskap om neuroutvecklingssystemen 
ger en större förståelse för elevers olikheter samt att det underlättar att upptäcka 
mönster i svårigheterna. Det är intressant att studera variationen av 
pedagogernas skriftliga såväl som muntliga svar. Här tydliggörs att de som har 
jobbat med materialet en längre tid inte anser att analysarbetet är komplicerat. 
Andra uttrycker att det krävs mer tid för att de ska känna sig förtrogna med 
teorierna.  En pedagog framhäver att kunskapen underlättat diskussioner i 
arbetslaget kring värdegrunden. I den gemensamma diskussionen lyftes fram att 
kunskapen skapat förutsättningar för ett förändrat synsätt på olikheter. Genom 
att lärarna får ökad kompetens om hjärnans funktioner och hur dessa påverkar 
inlärningsprocessen bidrar det till en bättre förståelse för elevens starka 
respektive svaga förmågor. Detta leder i sin tur till variationsrika lärmiljöer. Det 
kommer också fram i diskussionen att det är viktigt att eleven blir medveten och 
förstår sig själv och beskrivs istället för att värderas. Det finns föräldrar som 
upplevt att deras barn äntligen blivit sedda i skolan. 
 
Fråga 2. 
På vilket sätt kan ett gemensamt språkbruk ha betydelse? 
 
Lärare A 
”Ett gemensamt språkbruk undanröjer många hinder och missförstånd. Man får 
en större precision.”  
 
Lärare B 
”Det är viktigt men ett gemensamt språkbruk. Det förtydligar, man pratar inte 
förbi varandra.  En viktig fråga till eleven är: Är det så här du menar?  Det är 
viktigt med ett gemensamt språkbruk även i förskolan.” 
 
Lärare C 
”Man får ord på det man ser när man pratar om de åtta systemen. Det blir 
lättare att nå varandra” 
 
Lärare D 
”Man vet vad man pratar om.” 
 
Lärare E 
”Man får ett gemensamt språk kring eleverna. Alla vet vad man pratar om vilket 
innebär att man kan börja diskutera strategier.” 
 
Lärare F 
”Alla förstår vad man pratar om.” 
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Lärare G 
”Ett gemensamt språkbruk är viktigt då vi som lärare av tradition inte är vana 
vid det.” 
 
Lärare H 
”Lärare känner ofta sina elever väl men saknar ett gemensamt språk för det de 
ser och upplever och därmed blir tolkningen vag och missförstånd mellan 
kollegor uppstår.” 
 
Lärare I 
”Genom att ha en förståelse undgår man kanske missförstånd och alla vet vad 
det handlar om och behöver inte känna sig utanför.” 
 
Lärare J 
”Det är självklart att det blir lättare att diskutera kring elevers olikheter om 
man har ett gemensamt språkbruk. Jag ser det som mycket viktigt att vi menar 
samma sak när vi utvärderar elever. Att använda samma språkbruk är en 
nödvändighet i vår roll som lärare.” 
 
Lärare K 
”Att vi pratar om samma saker – inte förbi varandra. Idag är vi för intuitiva och 
diffusa för att kunna kallas riktigt professionella, enligt min mening.” 
 
Här lyfter pedagogerna fram vikten av ett gemensamt språkbruk då det kan 
undanröja många missförstånd. Vi är alltför intuitiva och diffusa anser en av de 
intervjuade. Det blir till nackdel för eleven om det saknas tydlighet i den 
dokumentation som ska följa eleven genom skolan. Om det slarvas med hur vi 
uttrycker oss om elevers förutsättningar och behov kan det skapa osäkerhet hos 
pedagogerna hur de ska möta eleverna. I lärarrollen är det viktigt att kunna 
uttrycka sig på ett för alla begripligt sätt då vi diskuterar med/kring elever.   
 
Fråga 3. 
Tycker du att strukturen med de åtta neuroutvecklingssystemen underlättar för 
dig att finna elevens starka respektive svaga förmågor? I så fall, hur? 
 
Lärare A 
”Ja, det hjälper pedagogen att konkretisera och förtydliga vad man kan stödja eleven med 
och på vilket sätt. Genom dialog med eleven får denne ytterligare insikt om sig själv, stärks i 
sin självbild osv.” 
 
Lärare B 
”I samband med att eleven svarar på frågeformuläret ges en möjlighet till 
dialog kring det som eleven tycker om och det som är svårt i skolan. Jag är noga 
med att diskutera med eleven när vi lägger upp veckoarbetet. Tillsammans 
försöker vi hitta kanaler som kan ge eleven en upplevelse att se möjligheter i 
sina svaga förmågor. Detta kan öka motivationen och den inre 
tillfredställelsen.” 
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Lärare C 
Begreppen underlättar i diskussionen med kollegor/elev och förälder. Jag 
upplever strukturen mer finkalibrig än kartläggningsmaterial. Man får göra 
några kartläggningar innan begreppen sätter sig.” 
 
Lärare D 
”Det är lättare att se vilka insatser som bör sättas in och vilka konsekvenser de 
får. De blir mer tydligt.” 
 
Lärare E 
”Man ser lättare vilka pedagogiska insatser som behövs.” 
 
Lärare F 
”Elevens starka och svaga sidor blir mer tydliga men jag upplever att det tar tid 
att analysera frågeformulären”. 
 
Lärare G 
”När man väl har lärt sig vad varje område innefattar så blir det en bra hjälp 
att se och förstå och också skriva ner elevens starka/svaga förmågor. Det är 
också en hjälp när jag pratar med eleven om svårigheter, avmystifierar. ” 
 
Lärare H 
”Jag kan tänka mig att det blir ännu enklare med tiden då jag har mer 
praktiserat min kunskap.” 
 
Lärare I 
”Ja, genom att man lättare finner svårigheter och kan identifiera dem och på så 
sätt behöver inte barnet utsättas för en massa tester och på längre sikt 
diagnoser. Att verkligen få en kartläggning av barnet och om var insatserna ska 
sättas in.” 
 
Lärare J 
”Kan jag strukturen så vet jag också vad jag ska sätta in för åtgärder som  
hjälper eleven att inhämta kunskap både praktiskt och teoretiskt.” 
 
Lärare K 
”Inte helt. Känner att kategorierna är vaga för mig trots de konkreta frågorna 
till varje elev, lärare och förälder. Analysen av frågeformulären hjälper mig att 
se var elevens styrkor ligger.” 
 
De flesta tycker att strukturen ger tydlighet och att det är ett utmärkt redskap. Vi 
märkte att pedagogerna gång på gång återkom i diskussionen till hur viktigt det 
är att utgå från elevens starka sidor och stärka dem. Utifrån den vetskapen kan 
man sedan successivt arbeta med de svaga förmågorna. Strukturen som finns i 
frågeformulären ger möjlighet till dialog kring elevens skolsituation. På så sätt 
får eleven ytterligare insikt om sig själv. I diskussionen framkom funderingar 
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kring de testmaterial som används i skolorna. De var ense om att dessa formulär 
ger en god bild av elevens förmågor och kanske kan det vara tillräckligt med att 
ställa dessa frågor för att tydliggöra elevens behov. För att göra en analys av 
svaren måste man ha god kunskap om de åtta systemen. 
 
 
Fråga 4.  
På vilket sätt kan kunskapen om elevens förutsättningar vägleda pedagogen i det 
praktiska arbetet? 
 
Lärare A  
”Det blir direkt avgörande för hur pedagogen väljer att organisera sin 
undervisning.” 
 
Lärare B 
”Att hitta rätt nivå och ställa rätt krav. Det är viktigt att veta vad vi ska arbeta 
med. Om målet är att arbeta med matematik och eleven har svårt för att skriva 
av från tavlan ska eleven få exemplet nerskrivet på ett papper istället. Vi ska ju 
träna mattetänkandet och förståelsen och inte avskrivning. Alla lärare kring 
eleven måste ha samma förhållningssätt.” 
 
Lärare C 
”Alla har vi styrkor och svagheter. Jag tycker det är viktigt att kommunicera 
med eleven om det som är svårt. Ex på frågor; hur ska vi kunna göra för att det 
ska bli lättare för dig? Tycker du att det är lättare att förstå med en bild?” 
 
Lärare D 
”Man får en ökad förståelse och det hjälper en att hitta rätt undervisningsnivå.” 
 
Lärare E 
”Det kan förhoppningsvis ge en värderingsfri förståelse och leda in tanken på 
undervisningsnivå och kompensation.” 
 
Lärare F 
”Det blir lättare för pedagogen som får större förståelse och insikt.” 
 
Lärare G 
”Det är viktigt att ställa rätt krav på varje elev. För elever i behov av särskilt 
stöd ska vi skriva åtgärdsprogram där vi ska se eleven i ett sammanhang. Hur 
kan jag koppla denna kartläggning till organisations- och gruppnivå?” 
 
Lärare H 
”Det är viktigt för mig som lärare att eleverna som jag undervisar lyckas i 
skolan. Därför måste jag ha vetskap om deras förutsättningar.” 
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Lärare I 
”Genom att du för barnet kan avmystifiera svårigheterna och du kan använda 
denna kunskap i det vidare pedagogiska arbetet. Eleven slipper då 
förhoppningsvis att misslyckas gång på gång.” 
 
Lärare J 
”Jag kan lättare hitta rätt åtgärder.” 
 
Lärare K 
”Är osäker på hur jag rent konkret ska använda kunskapen. Vilken metodik är 
bäst för varje enskild elev?”  
 
Svaren visar att kunskapen kan vara vägledande för att hitta rätt 
undervisningsnivå och eliminera att eleverna misslyckas gång på gång.  Målet 
med undervisningen måste vara klart och tydligt. Det blir också lättare att ställa 
rätt krav på eleverna och förhoppningsvis ge en förståelse som är värderingsfri. 
För att eleven ska lyckas bör alla lärare ha samma förhållningssätt. I 
upprättandet av åtgärdsprogram ska kartläggning även ske på grupp- och 
organisationsnivå där man ser eleven i ett sammanhang. Enligt Skolverket 
(2003) är åtgärdsprogrammen ofta fokuserade på elevens problem och hur 
färdigheter ska tränas. Sällan beskrivs åtgärder på de andra nivåerna. Enligt 
arbetsgången som vi beskriver på sidan 30 poängteras vikten av att alla nivåer 
kartläggs så att elevens skolgång planeras på ett optimalt sätt. 
 
 
 
Fråga 5. 
Hur utnyttjar du vetskapen om elevens starka sidor och intressen? 
 
 
Lärare A 
”Jag använder mig ofta av elevens styrkor och intressen för att motivera och 
stärka eleven, skapa lust. Eleven ska få lyckas! Undervisningen kan läggas upp 
utifrån denna kunskap. Det kan vara den enda vägen att nå fram till en elev.” 
 
Lärare B 
”Det är viktigt att utgå från de starka sidorna för att stärka självförtroendet. 
Det är viktigt att eleverna får känna att de kan och lyckas i skolan. Vi försöker 
att se elevens intressen och styrkor och utifrån dem få eleven intresserad och 
motiverad.” 
 
Lärare C 
”I upprättandet av IUP har jag nytta av att veta elevens starka sidor och 
intressen.” 
 
Lärare D 
”Jag kan berätta om dem och försöka hitta kompenserande åtgärder.” 
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Lärare E 
”I min handledning kan jag diskutera med lärarna om olika profiler elever har i 
klasserna de undervisar. Det blir lättare att tänka strategier.” 
 
Lärare F 
”När jag handleder pedagogerna försöker jag få in diskussionen på elevens 
starka förmågor.”  
 
Lärare G 
”Jag önskar att jag vore bättre på det. Det är svårt att göra det i de ämnen som 
jag undervisar.” 
 
Lärare H 
”Jag tror att alla lärare strävar efter att eleverna skall lära sig saker och lätt 
glömmer att till vara elevens styrkor och intressen. Man borde oftare tänka på 
dessa.” 
 
Lärare I 
”Genom elevens starka sidor arbeta med de svagare förmågorna.” 
 
Lärare J 
”Eftersom jag undervisar i praktisk-estetiska ämnen ser jag kanske lättare i 
vardagen elevens starka sidor. Sen är jag nog inte så bra på att tillvarata dem.” 
 
Lärare K 
”Jag tycker jag är jättedålig på det.” 
 
Några av lärarna lyfter fram att de anser att det är viktigt att använda elevens 
styrkor och intressen i dialog med eleven när man tillsammans bestämmer hur 
undervisningen ska läggas upp. Några uttrycker att det bidrar till att lättare hitta 
individanpassade inlärningsstrategier. Det kommer också fram att det inte alltid 
är så lätt att använda sig av vetskapen även om man har den. Varför? Kan det 
bero på att man inte inser hur mycket en lärares engagemang, intresse och 
förväntningar  påverkar elevens möjligheter att lyckas? Är en annan orsak att det 
inte ges tid till reflektion över synsätt och värderingar? 
 

”Motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de 
erfarenheter man gjort och det bemötande man får”. (Jenner, 2004) 

 
 

 
”Success is like a vitamin. Everyone needs some of it”.  (Levine, 2001) 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Genom intervjuerna med pedagogerna har vi fått bekräftat att de haft begränsade 
kunskaper om de olika förmågor som är involverade i inlärningsprocessen. De 
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har visat ett stort intresse för att få kunskap om neuroutvecklingssystemen och 
några har gjort verktyget ”till sitt”. Eftersom respondenterna haft olika 
förutsättningar att bestämma över sin tid har inte alla kunnat fördjupa sig i 
materialet. Samtliga intervjuade tycker dock att teorierna har kompletterat och 
vidgat deras syn på elevers olikheter. Trots att de flesta pedagogerna i studien 
har en specialpedagogisk utbildning anser de sig behöva en fördjupad kunskap 
om olika kognitiva och tankemässiga processer. Eftersom vårt urval bygger på 
lärare som sökt stöd hos Specialpedagogiska institutet för att de önskat få bredda 
sin kunskap är de från början positivt inställda till kompetensutveckling. Vi tror 
att vår stöttning och tillgänglighet under arbetet med teorierna bidragit till att 
deltagarna tagit till sig detta sätt att kartlägga. En av deltagarna har åskådliggjort 
de åtta systemen med ett eget bildmaterial. För de yngre eleverna har hon 
förtydligat begreppen med hjälp av bilder. De har även varit användbara i samtal 
med eleverna. En annan pedagog använde frågeformulären på gruppnivå. 
Eleverna fick svara på frågorna anonymt. Hon fick idén till detta när hon 
handledde klassläraren och denne uttryckte att klassen var så svag. Analysen av 
de givna svaren blev bekräftelse på hur den naturliga variationen kan te sig inom 
en grupp. Dessa exempel är bevis på hur teorierna kan ligga till grund för 
vardagsarbetet. 
 
Allmän diskussion 
I dagens skola upplever många elever att de har svårigheter. De har en känsla av 
att inte räcka till, att inte kunna möta alla krav som ställs. Deltagarna i vår studie 
bekräftar att kunskap om teorierna och det strukturerade pedagogiska verktyg 
som frågeformulären utgör gjort det lättare att se elevens förutsättningar och 
möjligheter och därefter tillsammans med eleven komma fram till passande 
strategier. I diskussion med/kring elever är det nödvändigt i rollen som lärare att 
kunna uttrycka sig på ett för alla begripligt sätt. Våra respondenter påpekar att 
ett gemensamt språkbruk är viktigt eftersom det kan undanröja många 
missförstånd. När vi blir vuxna inser vi att det inte är självklart att vi kan lära 
oss allt, men våra barn förväntas behärska alla områden. Under skoldagen ska de 
klara av att lösa matematiska problem, läsa, skriva, tala, fungera tillsammans 
med kompisar, idrotta, söka sin egen kunskap osv. Det är orimligt att alla ska 
kunna klara allt detta på samma sätt och på samma tid. Oftast ingår eleven i en 
grupp på minst 25 elever och det är svårt för en enskild pedagog att möta alla 
dessa. 
För att klara av denna utmaning måste man samarbeta i skolan. Syftet med 
införandet av arbetslag var att det skulle bli skolans viktigaste samarbetsarena. 
(Persson, 2001) Tanken med att arbeta i lag är att lärarna tillsammans tolkar 
målen och i samarbete med eleverna kommer fram till hur de ska uppnås.” Den 
mål- och resultatstyrning som både förskolan och skolan omfattas av och 
läraren ingår i är på intet sätt enkel för den enskilde att hantera”.  
( Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö & Rönnerman, 2004) 
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I departementsskrivelsen Elevens framgång - Skolans ansvar ( Ds 2001:19) 
betonar man också arbetslagets betydelse. De skriver att det är vanligare i de 
tidigare åldrarna att de vuxna delar ansvaret i en elevgrupp medan det i de 
senare åldrarna är det ämnesorganisationen som styr arbetslaget. Detta begränsar 
flexibiliteten. En faktor som är av stor betydelse när det gäller för elever att nå 
målen är det flexibla arbetssättet. Det har gjorts fallstudier på elever utan 
fullständiga betyg, där det har visat sig att undervisningen inte varit tillräckligt 
anpassad för individen. (Skolverkets rapport nr 202)   
Lärarnas uppgift är att utforma undervisningen så att alla elever kommer till sin 
rätt. Vi har över 30 års erfarenhet av arbete i grundskolan där vi kommit i 
kontakt med elever i olika svårigheter. Lärare är överlag skickliga och snabba på 
att upptäcka att eleverna har olika behov. Det är dock inte lika lätt att veta hur 
man ska möta var och en med rätt strategier. I början på 90-talet växte det fram 
en efterfrågan på att få elever utredda av tvärfackliga team (neurolog. psykolog, 
logoped och specialpedagog) när det gällde barn med 
uppmärksamhetsstörningar och andra inlärningssvårigheter. 
I samband med dyslexikampanjen, 1996, och den första nordiska kongressen, 
”Det skrivna ordet”, blev dyslexi ett vedertaget begrepp. Många centra byggdes 
upp kring läs- och skriv/dyslexiutredningar. Vår erfarenhet av att ha arbetat i ett 
sådant ”dyslexiteam” är att vissa utredningar var komplicerade och krävde en 
tvärfacklighet medan andra hade kunnat göras av en kunnig och erfaren 
specialpedagog på elevens hemskola. Det är en tillgång om varje arbetslag har 
en pedagog med fördjupad specialpedagogisk kompetens. Behovet blir då inte så 
stort att tillkalla experter utifrån. I en dialog med professor Martin Ingvar 
menade han att ”Levine har ett rätt odramatiskt sätt att strukturera de problem 
som man ser hos en stor grupp av barn. Om man använder hans synsätt får man 
automatiskt verktyg att hjälpa igång de som bäst behöver det. Om man kan mera 
om hjärnan och kognitionens grund så blir man en klart bättre lärare”. 
I den nya lärarutbildningen erbjuds möjligheten att få en fördjupad kompetens 
inom det specialpedagogiska området. 
I vårt arbete som rådgivare upplever vi att det saknas kunskap och verktyg som 
kan ligga till grund för ett diagnostiserande/kartläggande arbetssätt. Med detta 
menar vi att elevernas lärande och utveckling kontinuerligt måste dokumenteras 
för att tillgodose vars och ens behov. Efter våra utbildningar i USA kände vi oss 
förtrogna med Levines material och började tillämpa det praktiskt. Kunskapen 
om neuroutvecklingssystemen blev för oss en hjälp i det diagnostiserande 
arbetssättet. Det gav oss en tydlig struktur att tänka utifrån och frågeformulären 
blev det praktiska verktyget där vi kunde möta eleven i dialog. Vi är medvetna 
om att begreppet neuroutvecklingssystem/funktion av tradition inte har 
förekommit inom pedagogiken. Vår erfarenhet är att även pedagoger behöver 
kunskap om hjärnans olika funktionsområden och hur de involveras i 
inlärningsprocessen. Ett exempel från en läs- och skrivutredning är eleven som 
inte automatiserat avkodningsförmågan trots att han är 15 år. Utredningen visar 
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att han har ett begränsat sekvensminne som vi vet påverkar 
avkodningsförmågan. Rekommendationen från skolan har varit att eleven ska 
fortsätta att träna enligt ljudmetoden. Vad kan orsaken till detta vara? Saknar 
lärarna kompetens om olika läsmetoder? Hade kunskap om sekvensminnets 
betydelse för automatiseringen ändrat deras pedagogiska angreppssätt? 
Lärarna bör vara de främsta experterna på lärandet för olika åldersgrupper. 
Oavsett om läraren lär ut avancerad matematik, engelska på nybörjarnivå, regler 
i handboll eller hur man bakar en sockerkaka bör man ha kunskaper om vilka 
neuroutvecklingsfunktioner som krävs för att lyckas. Denna kunskap underlättar 
för läraren att komma på idéer om hur han skall lägga upp undervisningen. 
Följande exempel har vi som rådgivare stött på.  
Läraren till Sara 10 år var bekymrad för hennes stora problem med stavning. I 
mötet med läraren ställde vi frågor för att klargöra om problemet låg inom 
språksystemet, minnessystemet, sekventiella styrsystemet, spatiala styrsystemet 
eller kring uppmärksamhetskontrollerna eftersom förmågor inom dessa system 
påverkar stavningen. Vi kom fram till att det var minnet som orsakade 
problemen. Sara hade inga språkliga, sekventiella eller spatiala problem. Läraren 
berättade att Sara stavade mer korrekt när hon skrev enstaka ord än när hon satte 
in dem i en mening. När hon skulle komma ihåg stavningen samtidigt som hon 
skulle forma bokstäver, sätta ut skiljetecknen och få med det som hon ville 
skriva ner blev belastningen på minnet för hög. Vår kunskap om 
neuroutvecklingssystemen gjorde att vi ganska snabbt kunde ringa in problemet. 
I vår studie bekräftas det också att denna kunskap ger större förståelse för 
elevers olikheter samt att den underlättar att upptäcka mönster i svårigheterna. 
Om undervisningen ska vara likvärdig kan den aldrig utformas lika för alla. I 
den s k Salamancadeklarationen ligger tyngdpunkten på individen och 
undervisningen inte på diagnoser. Artikel 31 tar upp kartläggningen som 
betydelsefull för att hitta rätt kunskapsnivå och adekvata insatser.  
 
I teorianknytningen tar vi upp det kategoriska och det relationella perspektivet 
(Persson 2001). I det relationella perspektivet ska även elevens förutsättningar 
ses relationellt. Omgivningens sätt att förhålla sig påverkar individens 
förutsättningar att nå sina mål. Om man inte ser kunskapen om de åtta 
neuroutvecklingssystemen i ett sammanhang kan de uppfattas enligt det 
kategoriska perspektivet. För att skolan ska kunna möta eleven på rätt nivå 
menar vi att kunskapen om elevens starka respektive svaga förmågor är viktig. 
Men för att eleven ska lyckas i skolan måste han också mötas av ett icke 
värderande förhållningssätt.  Eleverna kommer till skolan med olika 
förutsättningar och ska mötas av reflekterande pedagoger med hög kompetens. 
Innehåll, arbetssätt och organisation skall anpassas så att elevers individuella 
behov tillfredställs. (Lpfö 98, Lpo 94) 
Respondenterna uttrycker i fråga fyra att kunskapen om elevens förutsättningar 
kan vara vägledande för att hitta rätt undervisningsnivå och eliminera att 
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eleverna misslyckas gång på gång. I ett av svaren tas frågan upp hur 
kartläggningen av eleven kan kopplas till grupp- och organisationsnivå när det 
gäller upprättandet av åtgärdsprogram. Vi tycker att denna fråga är relevant 
eftersom det finns rekommendationer i våra styrdokument hur ett 
åtgärdsprogram ska skrivas utifrån dessa nivåer.  
       
 Avslutande egen reflektion 
 
Det har varit en förmån att få tid till att genomföra den här studien. Vi har varit 
inspirerade av Levines teorier i snart tio år och har hela tiden varit övertygade 
om att dessa kan vara grunden till att elever lyckas och mår bra i skolan.  
Sedan 1999 har vi deltagit i ett antal utbildningar och konferenser i USA. Detta 
har inspirerat oss till att sammanfatta och översätta en del av materialet till 
svenska. 
I över 30 år har Levine ägnat sig åt forskning och författarskap kring 
inlärningsprocesser. Han har producerat oerhört mycket under dessa år. När man 
deltar i hans kurser och konferenser ges all dokumentation ut i tjocka 
utbildningspärmar. 
Denna enorma mängd av information är inte alltid lätt att sovra ur. Vi kan tycka 
att det ibland blir för detaljrikt. Av den anledningen har vi valt att utgå ifrån 
hans teorier och fokusera på de åtta systemen i våra utbildningar. Vi har undvikit 
att gå djupare in i alla underliggande funktioner. Syftet för oss är att bidra med 
ett pedagogiskt verktyg som är enkelt att använda för lärare som har satt sig in i 
teorierna. 
I vår nuvarande roll som rådgivare har vi haft stor nytta av denna kunskap. I 
våra möten med kommunerna som ofta handlar om inlärningsproblematik har vi 
i diskussionen hjälp av de åtta systemen. Det underlättar att ringa in det som är 
viktigt i frågeställningen, föra dialogen vidare, öka förståelsen för elevers 
olikheter och därmed delaktigheten.  
Tack vare det stora intresse och engagemang som deltagarna i studien visat är vi 
övertygade om att det blir ringar på vattnet. Flera av deltagarna är redan på gång 
med kompetensutveckling inom sina kommuner. 
Vi vill med denna studie visa på ett humanistiskt förhållningssätt där alla elever 
ska få känna att de duger. Vår förhoppning är att den framtida lärarutbildningen 
mer ska fokusera på hur lärandet fungerar och vilka förmågor som är 
involverade i inlärningsprocessen.  
En utmaning för framtidens lärare blir att skapa en skolmiljö för delaktighet och 
gemenskap och där olikheterna ses som en tillgång. 
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                                                                         Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor till pedagoger 

 
 
 
Hur kan pedagogens kunskap om neuroutvecklingssystemen ge bättre förståelse för 
elevers starka respektive svaga förmågor? 
 
 

a) Har det blivit lättare att diskutera kring elevers olikheter? Om ja, på vilket sätt? 
 

 
b)  På vilket sätt kan ett gemensamt språkbruk ha betydelse? 

 
 
 
Hur tycker pedagogen att han kan omsätta sina förvärvade teori- och sakkunskaper i 
arbetet med eleverna? 
  
 

a) Tycker du att strukturen med de 8 funktionsområdena underlättar för dig att finna 
elevens starka respektive svaga förmågor? I så  fall, hur? 

 
 

b) På vilket sätt kan kunskapen om elevens förutsättningar vägleda pedagogen i det 
praktiska arbetet? 

 
 

c) Hur utnyttjar du vetskapen om elevens starka sidor och intressen? 
 
 
 
 
 
Namn:___________________________________________________  
 
 
 

 
 
     

 
 
 
 

 
 


