
ELEVER MED SVAG 
TEORETISK BEGÅVNING
- möter stora kunskapsutmaningar 

Hur skapar vi förutsättningar för lärande?



Mentala färdigheter som krävs för att vi ska lyckas i skolan och i yrkeslivet

Teoretisk begåvning

Intellektuell 
förmåga

Inlärningsförmåga

IQ/IK

Begåvning
Intelligens
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”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” 



SVAG TEORETISK
BEGÅVNING





TEORETISK BEGÅVNING = 
INTELLEKTUELL FUNKTION=

FÖRMÅGAN ATT LÄRA SIG

• Slutledningsförmåga och problemlösning

• Planering

• Abstrakt tänkande

• Omdöme

• Studieförmåga

• Lära av erfarenheter



SVAG TEORETISK BEGÅVNING 
INNEBÄR ATT…

• Man har svårare att tänka abstrakt, det vill säga förmåga att i tankarna göra 
beräkningar och tänka ut konsekvenser

• Det tar längre tid att lära sig och förstå olika saker. Det kan krävas både mer 
upprepningar och även konkret träning över tid för att få vanor att ta fäste.

• Man kan behöva stöd och hjälp med exempelvis vardagliga saker, att 
komma ihåg information och olika uppgifter, lösa problem och få vardagen 
att gå ihop mer praktiskt. 





HJÄRNANS 
MOGNAD

• Startar inte från samma 
utgångspunkt

• Tar olika lång tid

• Påverkas av olika 
livsomständigheter

• Påverkas av vilka variationer det 
finns inom olika 
funktionsområden

• Pågår under hela skoltiden



SVAG TEORETISK 
BEGÅVNING OCH 
SAMTIDIG 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

• Språkstörning

• Specifika läs- och skrivsvårigheter

• Autismspektrum

• ADHD

• Depression/oro/ängslan 

• Svåra beteendeproblem 

• Cerebral pares 

• Epilepsi

• Syn - /hörselnedsättning 



EXEKUTIVA SVÅRIGHETER OCH 
SVAG TEORETISK BEGÅVNING

• Elever med svag begåvning har också i ökad utsträckning arbetsminnes- och andra 
exekutiva problem 

• Brister i arbetsminne – påverkar negativt läsförmåga och prestationer i matematik 

“In summary, this study has established that students with low IQ have a highly
distinctive profile of working memory and executive function deficits” 

Alloway 2010



EXEKUTIV 
FUNKTION

Frontalloberna

Utvecklas under  
hela skoltiden



EXEKUTIV FUNKTION

”Hjärnans dirigent har en övergripande funktion 

som handlar om att locka fram och använda de 

många olika förmågorna som finns inom var och 

en av oss människor. Behovet av samordning är 

speciellt märkbart när individen sätts i ny 

situation, som inte är inövad och vanemässig.”

Björn och Hanna Adler



UTVECKLING AV EXEKUTIV 
FUNKTION

• Utvecklat vid skolstart Förmågan att inhibera, motstå, intryck från 
omgivningen (selektiv uppmärksamhet). Visar sig  
t ex genom att räcka upp handen och vänta på 
sin tur (motstå intryck och avstå en handling)

• 10-12 års ålder Förmågan att systematiskt söka av en text för att få 
fram specifik information, att hålla tillbaka starka 
utifrån kommande stimuli och istället svara på en 
svagare stimuli som är med ändamålsenlig -
impulskontroll

• Från 12 års ålder Förmågan till planering och föreställningsförmåga

Björn och Hanna Adler



Exekutiv funktion 

Aktivering

Organisera, 
planera och 

komma igång

Fokus

Fokusera, rikta 
uppmärk-

samhet och 
skifta 

uppmärk-
samhet 

Ansträngning

Reglerar 
vakenheten

Upprätthåller 
motivationen 
och anpassar 
hastigheten

Emotion

Styr tankar

Hanterar 
frustration

Nyanserar 
känslor

Minne

Arbetsminne 
samt hämtar 

minnen

Handling

Styr handlingar

Initierar lämpligt 
beteende och 

hämmar 
olämpligt 
beteende

Brown, 2016



EXEKUTIV FUNKTION

• Styra vårt medvetna tankande

• Förståelse, insikt

• Fatta beslut, välja

• Planera aktiviteter :

• Organisera saker och ting

• Utveckla strategier och planer för vad 

man ska göra

• Prioritera mellan uppgifter och mål

• Dra upp strategier för att lösa uppgifter 

• Fånga vår nyfikenhet 

• Rikta uppmärksamhet mot det som 

vi önskar 

• Styra tankar och handlingar 

• Kontrollera impulser

• Hämma olämpligt beteende

• Initiera lämpligt beteende

• Kunna anpassa beteendet när 

situationen förändras



HUR SKA VI 
VETA ATT DET 

HANDLAR OM 
SVAG

TEORETISK
BEGÅVNING?

Behöver vi veta?



VILKA ÄR 
INDIKATIONERNA?

Kan det utläsas på via barnets 
strategier?

• Springa iväg

• Svära 

• Gå på toaletten

• Gå runt i klassrummet

• Bitas

• Kasta sten

• Gråta

• Dagdrömma



BEHÖVS
UTREDNING?

Ja, om det finns hinder för inlärning
eller för att barnet ska fungera i skolan

Skollagen (2010:800) 3 kap.  8§



EN UTREDNING 
KAN BIDRA TILL 
INSIKT OCH 
FÖRSTÅELSE –
GENOM KUNSKAP 
KAN VI ANPASSA

Att hitta den proximala 
utvecklingszonen



OM VI VET…

.. så kan vi anpassa, förstå och prata om det



Har du en fråga?
Glöm inte att ställa frågan:

slido.com/kompetento



VAD ÄR HJÄLPSAMT I 
SKOLAN
Hur skapar vi förutsättningar för lärandet?



LGR-22



TRÄNING GER 
EFFEKT

I skolan formas varje barns hjärna. 

Där är pedagogen konstnär:

Det handlar om konsten att forma en 
hjärna!

Formandet beror på att barnets 
hjärna kan lära, den är plastisk. 



HJÄRNAN 
BEHÖVER TRÄNAS

Träning gör att nerverna blir större, 
mer utvecklade och mer kapabla 

– och ännu bättre sammankopplade 
med varandra



ATT TÄNKA 
PÅ VID 
SVAG 

TEORETISK 
BEGÅVNING

Tänker långsammare

Svårare att förstå

Svårare att lära sig många saker samtidigt

Det tar längre tid

Behov att repetera många gånger

Behöver stöd för tanken



LÅNGSAMT 
TÄNKANDE

• Ge förförståelse

• Ge tid så att alla hinner tänka ut svaret 
annars ökar risken att eleven ger upp ”jag 
hinner ju aldrig svara innan de andra 
ändå” 



Utvecklingsålder

Faktisk ålder



TANKESTÖD

• Tydliggör syftet med undervisningen

• Konkretisera (både målen och i 
undervisningen) 

• Arbeta med förförståelse (dels mer 
kunskap om det som ska ske, men även 
vad som förväntas ske)

• Hjälpa till med en plan

• Ge stöd för planering

• Ge visuellt stöd för tanken



LÄRANDE
Lärande handlar om att skapa minnen 

Fokusera Lagra minnet Automatisera



 
 

arbetsminne 
långtidsminne 



ARBETSMINNET

• Kan vara extra begränsat

• Kan snabbt bli fullt t ex vid 
funktionsnedsättningar. 



 
 

arbetsminne 
långtidsminne 



Ge information och 
kunskaper via bilder och 
rumslig information 

– kan underlätta 
möjligheten att fokusera

 
 

ord, siffror 

bilder 

arbetsminne 
långtidsminne 



LAGRA 
MINNEN



LAGRA 
MINNEN



MINNAS/LAGRA MINNEN

Det är lättare att minnas något 
konkret än något abstrakt

74



AUTOMATISERA – BEFÄSTA 
KUNSKAPER



AUTOMATISERAD 

KUNSKAP

Kunskap som 

finns lättillgänglig 

snabbt och  utan 

ansträngning

Upprepa många gånger…



MOTIVATION
- ATT TRÄNA DET SOM ÄR

SVÅRT



Har du en fråga?
Glöm inte att ställa frågan:

slido.com/kompetento



RELATIONEN ÄR 
AVGÖRANDE



Vi vill skapa goda relationer med elever

och deras vårdnadshavare

- Hur gör vi det?

- Vad behöver vi tänka på?

HUR GÖR VI 
NÄR DET ÄR 
SVÅRT?



ATT VARA FÖRÄLDER TILL ETT BARN MED UTMANINGAR



STRESS FÖR FÖRÄLDRAR

Skolenkät från Attention, 2017 



FÖRÄLDRASKAP

• Föräldrarnas hälsa påverkas av huruvida de får tillräcklig hjälp och avlastning 
med hemmet och barnen. Barn med funktionsnedsättning är beroende av 
föräldrarnas stöd i fler situationer och ofta under längre tid i livet än jämnåriga. 

• Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har i högre grad olika somatiska och 
psykiska besvär, främst ångest, huvudvärk och sämre minne jämfört med övriga 
föräldrar.

• Kvinnor som lever med barn med funktionsnedsättning anger i högre grad dålig 
självskattad hälsa jämfört med kvinnor som lever med barn utan 
funktionsnedsättning.

•

• Föräldrar till barn med funktionsnedsättning rapporterar också i högre grad 
depressiva symtom och stigma samt lägre grad av självkänsla och socialt stöd.

(Cantwell m.fl. 2015) 

(Kunskapsstöd från 

Socialstyrelsen: Att möta 

föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning) 



UTMANANDE FÖRÄLDRASKAP

• Internationella studier visar att barn med funktionsnedsättning löper högre 
risk att utsättas for någon typ av våld jämfört med andra barn. 

• Även svensk forskning visar att långvarig kronisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning hos barnet innebär en ökad risk för att utsättas för våld. 

• Barn med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar kan vara mer 
vårdberoende och fler riskfaktorer kan tillkomma än för andra barn. 

Kunskapsstöd från 

Socialstyrelsen: Att möta 

föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning 

Dinkler m fl 2017



När jag blir rädd finns 

det alltid någon som 

kan hjälpa mig

När jag blir rädd väcker 

det andras vrede

När jag söker upp 

andra blir jag 

välkomnad

Om jag gör mitt bästa 

brukar andra uppskatta 

det

När jag blir ledsen möts 

jag av andras hånNär jag blir ledsen får 

jag tröst

Om jag gör mitt bästa 

får jag ändå kritik

När jag söker upp 

andra drar de sig undan



” Ditt barn kan inte hjälpa att hen har svårt med 

sakerna som är svåra för hen.

Svag teoretisk begåvning handlar om hur 

hjärnan fungerar.

Man är född med det. Det är ingen sjukdom.
Det syns inte utanpå.”

A T T  V Å G A  P R A T A  M E D  F Ö R Ä L D R A R



HUR BERÄTTAR MAN OM SVAG 
TEORETISK BEGÅVNING?

Det handlar om en begränsad förmåga att förstå och lära sig olika saker:

- T ex i skolan: att lära sig läsa, skriva och räkna kan vara svårt och ta längre tid. 

- Det kan vara svårt att lära sig rutiner eller att förstå tid (hur lång tid saker tar eller 
när det behöver göras).  

- Det kan vara svårt att lösa problem och förstå sammanhang t ex beskrivs saker 
om sig själv eller det som händer med hjälp av ord och begrepp.    





ANSVARSPRINCIPEN

”Den som tar ansvar kan påverka”
Bernhard Weiner



NÄR VI UTMANAS

Man kan välja att se 
det som en konsekvens 
av att man man ställt 

för höga krav som 
personen inte klarat av 

att hantera

… eller man kan välja
att se det som en
konsekvens av att

personen gör fel och
att hen måste ändra

sig



NÄR VI UTMANAS BEHÖVER VI VARA ÖVERENS 
- VÅR ELEVSYN

”Children do well if they can”
Ross Greene 



CHILDREN DO WELL IF THEY CAN

Beteende 
= strategier som 

barnet använder

Tänkbara 

förklaringar
= varför blir det 

svårt, vad gör det 

svårt, vilka förmågor 

saknas?

Svag teoretisk 
begåvning

Exekutiva svårigheter

Gå ut

Skrika Slåss

Svära

Ignorera

Hunger



ANPASSNINGAR ELLER 
KONSEKVENSER

Barn lär sig inte av att misslyckas!

Det är viktigt att ge barnen erfarenheter av att 
lyckas och vår roll blir att hjälpa och ge 
förutsättningar att öka möjligheterna att lyckas. 

Vuxna med erfarenheter av att lyckas lär sig av 
att misslyckas!

Duijenvoorde från 2008

Bild: Therese Österholm, leg psykolog



Bild: Therese Österholm, leg psykolog



GENOM ATT VI FÖRSTÅR KAN VI ANPASSA
Det är inte rättvist att göra lika!



Tack


