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Abstract 

The overall purpose of this thesis was to investigate to what extent new research findings, in 

neuroscience and learning, may be useful in a school improvement context. In a qualitative 

interview study combined with questionnaire, we have investigated the approach to school 

improvement that exists in a municipality. Informants have been head teachers in preschool 

and primary school, special education teachers in a student health team and a development 

manager. The outcome of the study showed that all of the study participants, all of which have 

a formal mandated to work for school improvement occurs. It also shows that informants, 

according to their professional position, express different goals when relating to school 

improvement. The study also shows that all the informants are aware of and considered that 

the new research findings, in neuroscience  and learning, was particularly important for school 

personnel to know about as well in preschool as in primary school, to meet all children’s  and 

pupils’ different needs. Furthermore the informants believed that the neuroscientific 

perspective can help create better conditions for the activities to reach the policy documents 

aim. One conclusion to be drawn from the study in this is that in the studied municipality of 

the staff groups (school leaders, special educators, development manager) which has formal 

responsibility for school improvement, there is great interest both to acquire knowledge from 

research ant to disseminate and apply research- based knowledge. The study also, shows that 

the informants believe that research-based knowledge of neurodidactics is particularly 

important and will become increasingly important for school improvement.  

Descriptors: Questionnaire, Interview, Neurodidactics, Neuroscience, School Improvement, 

Education 

  



 

 

Förord  

 
Vi vill rikta ett stort tack till samliga informanter som deltagit med sina kunskaper och sitt 

engagemang i vår studie. Vi vill särskilt rikta vår uppskattning till utbildningsledaren som hjälpt 

oss med enkätverktyget och dess sammanställning. För hjälp och vägledning vad gäller formalia, 

upplägg och språkriktighet vill vi tacka vår handledare Inger Erixon Arreman. Dina synpunkter 

har varit betydelsefulla och viktiga under hela processens gång. Slutligen vill vi även tacka vår 

opponent Marie Perman för din konstruktiva feedback och gedigna genomgång av vår rapport.  
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Inledning 

Dagens samhälle förändras i snabb takt och för verksamheten i skolan innebär detta att 

kraven på och behoven av ny kunskap och förändring ökar. Pedagoger har fått ett 

förändrat läraruppdrag vilket innebär att skolan har ett utvecklingsansvar för att 

förbättra kvalitén. Ett sätt att förbättra kvalitén är att öka måluppfyllelsen. Behövs nya 

sätt att tänka vad gäller kvalitetsförbättring, lärande, måluppfyllelse och skolutveckling, 

i den pedagogiska praktiken? 

 

I utbildningsverksamhet har pedagogiska och didaktiska traditioner växlat över tid. 

Synen på barns utveckling, hjärnans förmåga och utvecklingsmöjlighet har också 

varierat. Enligt skollagen (2010:800) i 1 kap. 5§ ska Utbildningen vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. I departementsutredningen (2005) visade utredarna 

emellertid att hälften av alla lärare anser att de inte behöver ta del av pedagogisk 

forskning för att vara en bra lärare. För många verksamma i skolans pedagogiska 

praktik tycks sålunda en vetenskaplig grund med utgångspunkt från forskning vara 

mindre väsentlig. I skriften En satsning till två tusen (1999) framgår att det finns 

mycket forskning som skulle kunna bidra och utveckla den pedagogiska praktiken men 

att denna sällan kommer skolan till del. 

 

De senaste årtiondena har den medicinska/psykologiska diskursen nyttjats i 

skolverksamhet för att söka det avvikande hos enstaka individer och att sedan med hjälp 

av olika metoder söka kompensera för individens brister. Forskningsintresset om 

lärande och hjärnan har ökat markant både internationellt och nationellt i och med att ny 

teknik för hjärnavbildning utvecklats. Neurovetenskaplig forskning av Holmes, 

Gathercole, Place, Dunning, Hilton och Ellito (2009) och Olesen, Westerberg och 

Klingberg (2004) visar bland annat att arbetsminnesförmågan kan tränas vilket i sin tur 

ger bättre möjligheter för lärande då hög arbetsminneskapacitet är av betydelse för 

framgångsrika skolprestationer. 

 

För oss blivande specialpedagoger, är det viktigt och av intresse att kunna bidra till 

skolutveckling utifrån aktuell forskning. Det specialpedagogiska forskningsfältet 

kännetecknas av tvärvetenskaplighet. Det innebär att forskning från flera 

forskningsmiljöer inom olika vetenskapliga discipliner kan bidra med värdefulla rön till 

specialpedagogisk verksamhet och skolutveckling. Den neurovetenskapliga forskningen 

utgör en del av denna forskning, som vi anser förtjänar att uppmärksammas mer än vad 

som nu tycks ske i skolsammanhang. Med det här examensarbetet vill vi därför 

undersöka om neurovetenskaplig forskning kan bidra till nya sätt att tänka i den 

pedagogiska praktiken som i förlängningen skulle kunna leda till kvalitetsförbättring, 

lärande, ökad måluppfyllelse och skolutveckling. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Vårt övergripande syfte med studien är att ta reda på om nya forskningsrön, inom 

neurovetenskap och lärande, är intressanta och kan få betydelse i ett 

skolutvecklingssammanhang. 
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Syftet är vidare att belysa skolutveckling i en kommun genom att undersöka hur 

skolledare, specialpedagoger och en utvecklingsledare ser på det neurodidaktiska 

perspektivet samt vilken betydelse perspektivet, enligt deras uppfattning, kan få i 

skolutvecklingssammanhang. Våra frågeställningar är:  

 

 Hur ser informanterna på sitt uppdrag när det gäller att bedriva skolutveckling?  

 

 Hur bedriver informanterna skolutveckling och vilka effekter får detta? 

 

 Vilken kännedom har informanterna kring forskningsfältet neurodidaktik och 

vilken betydelse kan neurodidaktisk forskning, enligt deras uppfattning, få för 

skolutveckling? 

 

 

Forskningsområden med relevans för utbildningsväsendet 

Från teori till praktik  

 

Användning av forskningsresultat 

Hultman, pedagogikprofessor, och Hörberg, lärarutbildare, (1994) menar att 

forskningsbaserad kunskap inte sedan 1990-talet haft så stort genomslag i den 

pedagogiska praktiken. De finner att viljan att ta till sig ny forskning, varierar från ingen 

alls till att medvetet och strategiskt avstå från att använda viss kunskap. Förklaringarna 

till att forskningen får relativt lite genomslag, beror enligt Hultman och Hörberg på en 

mängd faktorer, däribland följande:  

 

 Kunskapen är inte tillgänglig när den behövs. 

 Kunskapen ska upplevas meningsfull i praktiken. 

 De organisatoriska förutsättningarna är dåliga. 

 Lärare har för lite kunskaper för att bedöma kunskapens sanningshalt och 

hållbarhet. 

 Det vetenskapliga språket upplevs svårt.  

 Forskning som presenteras på ett enkelt och lättförståeligt sätt har större möjlighet att 

nå ut till den pedagogiska praktiken. 

 Beröringspunkterna är få mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska 

verksamheten.  

 Pedagoger ”väljer” överlevnadsstrategier istället för förändring och nyttjande av 

ny kunskap 

 Kunskap baserad på erfarenhet anses effektivare.  

 Kunskap baserad på forskning anses mindre nyttig och ha lägre trovärdighet än 

erfarenhetsbaserad kunskap.  

 Förändrings- och förnyelsemotstånd. Den enskilde personen gör logiska och 

rationella överväganden för att inte behöva förnya och förändra. 

 Kunskapen upplevs hotande.  

 Maktpolitiska och strategiska överväganden. Användare av forskning undviker 

sådant som är negativt och direkt berör den egna situationen.  
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Författarna anser vidare att förklaringarna inte ska ses som enskilda företeelser eller 

enskilda ”sanningar” utan att de mer eller mindre samverkar med varandra.  

 

Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö, Rönnerman (2004) som i likhet med Hultman 

och Hörberg menar att lärare och pedagoger i allt för liten utsträckning bygger sitt 

handlande på forskning, menar att forskningsbaserad kunskap har stor betydelse för 

skolutveckling. De pekar på att den yrkesverksamme läraren som tar del av forskning 

får förutsättningar att se på sin egen yrkespraktik på ett annat sätt än tidigare.  

 
Man kan upptäcka saker på kartan som man ännu inte gjort i verkligheten trots att man vistats där 

länge. Man kan finna mer rationella sätt att ta sig fram i terrängen än de vanda stigar man alltid 

brukat gå. Man kan pröva att utforska nya områden som man inte anade fanns bakom knuten 

förrän man får syn på dem på kartan. (Folkesson m.fl. 2004, s.119) 

 

Spridning av forskningsresultat 
I betänkandet, Att nå ut och nå ända fram (SOU 2009:94) utreds hur policyinriktad 

forskning som är viktig för skolans måluppfyllelse, ska kunna utvärderas och spridas. 

Utredningen kommer fram till att personal inom skolans arena har behov av att få 

tillgång till forskningsrön men att information gällande ny forskning sällan når fram och 

inte får tillräckligt genomslag i den pedagogiska praktiken. Utredarna konstaterar, som 

illustreras i figur 1 nedan, att det finns två sätt att inhämta aktuell forskning på. Det ena 

är via sociala medier (internet, rapporter, tidskrifter och fackpress) och det andra genom 

olika forum för diskussioner (nätverk, forskningscirklar och seminarier).  

 

 

 
 

 

Figur 1. Forskningsinspiratörer för spridning av forskning (Skolverket, 2010) 

 

De myndigheter och kanaler som förmedlar forskningsresultat presenteras kortfattat i 

det följande. Den statliga förvaltningsmyndighet som styr och stödjer skolor i det 

offentliga skolväsendet är Skolverket. Myndigheten samverkar med 

universitet/högskolor samt bistår förskolor och skolor med att förmedla resultat av 

forskning. Från och med 2010 har skolverket, via sin webbplats Forskning för skolan 

kunnat erbjuda ett brett utbud av avhandlingar, rapporter, artiklar och böcker 

(Skolverket, 2010) Webbplatsen är tänkt att vara det spridningsinstrument som 

utvecklar skolverksamheten (SOU 2009:34). 
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Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som 

spänner över samtliga vetenskapliga områden (Vetenskapsrådet, 2011). En gren inom 

rådet är den utbildningsvetenskapliga kommittén som har till uppgift att fördela pengar 

till forskning inom pedagogisk verksamhet. Vetenskapsrådet använder sig av en mängd 

olika kanaler för forskningsspridning däribland vetenskapsrådets webbplats vr.se, 

Forskning.se, bokserien Pop samt Expertsvar i allmänhet. För utbildningsområdet 

distribueras också ett nyhetsbrev, U-nytt, 10 gånger varje år (SOU 2009:34). 

  

Forskning.se är en nationell webbplats, som drivs av tio myndigheter och stiftelser samt 

landets lärosäten. På webbplatsen presenteras forskningsinformation och sammanfattade 

forskningsöversikter på ett enkelt och begripligt sätt (Forskning.se, 2011).  

 

Skolporten.com är också en nationell webbplats som drivs av skolportengruppen 

bestående av Trapets Media, Skolmarknaden Sverige AB och Ifous. Skolportens mål, 

enligt den deklaration som görs på webbplatsen, är att utifrån behov och önskemål 

underlätta för den enskilde skolchefen, rektorn och pedagogen. Via webbsajten kan 

yrkesverksamma tillägna sig forskningsresultat och nyheter med relevans för skolan. På 

uppdrag av Skolverket samlar och sprider Skolporten.com aktuella doktorsavhandlingar. 

Varje kvartal ges Magasin 360 ut. Skolporten tillhandahåller även tjänsten intresseprofil 

och matchmail, där varje enskild individ utan avgift kan anmäla sina intresseområden 

och erhålla mail när ny forskning inom intresseområdet kommit ut (SOU 2009:34). 

 

Vetenskap & Allmänhet (http: //v-a.se/om-va/vad-gor-va/) är en ideell förening  som 

stöds av Utbildningsdepartementet och olika myndigheter, högskolor, företag, 

folkbildningsorganisationer. Dessutom finns ett antal forskningsfinansiärer som är 

medlemmar. Föreningen menar att forskning påverkar oss och har en inverkan på vår 

framtid. Vetenskap & Allmänhet syftar till att vara ett forum som ger allmänheten 

möjlighet att både få insyn i och vara aktiva i diskussioner om forskningens inriktning 

och hur utvecklandet av metoder för detta ska kommuniceras.  

 

Tidskrifter med aktualitet för skolområdet ges ut av högskolor och universitet. Dessa 

berör genomförda forskningsinsatser, förbättringsarbeten samt att deltagare från flera 

olika forskningsfält debatterar. Exempel på tidskrifter är LOCUS och Pedagogisk 

Forskning i Sverige. Tidskrifterna behandlar aktuell forskning, perspektiv och för 

skolområdet närliggande fält och kommer ut fyra gånger varje år (ped.gu.se & 

buv.su.se). 

 

Så kallade RUC är – regionala utvecklingscentra vilka finns i anslutning till högskolor 

och universitet. Genom dessa kan de yrkesverksamma i skolan komma i kontakt med 

forskare vilket kan ses som viktiga möten för kunskapssökande och djupare förståelse 

menar Lindholm (2006). 

 

 

Skolutveckling 

 

Förändringsarbeten och effektiviseringar har genomsyrat statlig, privat- och kommunal 

sektor sedan 1980-talet och framåt. De två senaste decennierna har inneburit många 

genomgripande förändringar inom utbildningssektorn menar Dahlstedt (2007).  

 

file:///E:/Examensarbete%20SPEC/ped.gu.se
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Skolan som institution och den enskilde individen kommer att ställas inför täta 

förändringar och val vilket gör att nya krav på utbildning, förståelse av skolans uppdrag 

och kunskaper ständigt kommer att finnas på agendan enligt Utbildningsdepartementet 

(2001). Ett förändrat läraruppdrag innebär att läraren förutom sin undervisning har ett 

ansvar att tolka målen i läroplanen, omsätta dem i praktiken samt att de har ett 

utvecklingsansvar för skolan. Förutom detta ska lärare i sin yrkesutövning utveckla 

arbetslag, medverka i projektarbeten, utveckla ett utbyte och samarbeta med andra 

yrkesgrupper, vara mentor och utvärdera kvalitén i verksamheten samt förbättra 

skolmiljöer menar Folkesson m.fl. (2004). I Att granska och förbättra kvalitet 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003) betonas vikten av att verksamma i skolan har 

tillräcklig kunskap om vad huvuduppdraget innebär och att de kan relatera det egna 

arbetet till ett övergripande sammanhang. Den nya skollagen 

(Utbildningsdepartementet, 2010:800) och läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2011) 

söker tydliggöra skolors utvecklingskrav, huvudmannaskap, ledning och samverkan, 

som framgår nedan:  

 
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har 

ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 

professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 

utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i 

nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället. 
(Utbildningsdepartementet, 2011 s. 8) 

 

Berg, pedagogikprofessor och Scherp, filosofie doktor, (2009) menar att området 

skolutveckling är komplext och kan ses och förstås på många olika sätt och ur olika 

perspektiv. Enligt författarna handlar begreppet skolutveckling om att lyfta fram och 

utmana en skolas traditionella arbete. Utveckling kan beskrivas som en förändring mot 

ett uttalat mål, en ambition, vision eller idé. I en artikel av Sörman (2011) samt i en 

programförklaring från Sveriges Kommuner och landsting av Sörman, Feldt, Sirén, 

Almgren, Flodin och Lundius (2011) tydliggör de olika organisationerna sin ståndpunkt 

vad gäller reformer inom skolverksamheten. De anser att dessa reformer ska bygga på 

erfarenhet och forskning så att länken mellan arbetsmarknad och utbildning fogas ihop. 

De menar vidare att samhällsutvecklingen kräver mer kunskap av individer och för att 

möta detta behöver kvalitén i skolan förbättras. Om Sverige ska kunna konkurera i ett 

internationellt perspektiv är kunskapen och kvalitén i skolverksamheten av största vikt. 

De hävdar att pedagogisk personal måste bli bättre på att samverka och hålla sig ajour 

med forskning för att en utveckling av verksamheten ska ske. Blossing, filosofie doktor, 

(2008), lyfter också fram kraven på och behoven av förändringar, vilka kan initieras 

både externt och internt, då skolan påverkas från olika håll. Kraven från föräldrar, 

skolledare, elever, nationella och lokala styrdokument skapar ett förändringsflöde. 

Istället för begreppet skolutveckling använder Blossing begreppet förbättringsarbete. 

Förbättringsarbetet kan definieras som ett arbete för hur en skola tar tag i 

förändringsflödet och planera för verksamhetsförbättringar. Berg & Scherp (2009) 

finner att skolutvecklingsprocesser både är planerade och oplanerade samt planläggs på 

nationell, kommunal och lokal nivå.  

 

Lendahl- Rosendahl och Rönnerman (2000, 2002), pedagogiska forskare, beskriver ett 

projekt där forskare och lärare samverkade i ett utvecklingsprojekt. Studien visade att de 

olika parterna både hade krav, behov och förväntningar på varandra. Lärarna förväntade 

sig att få ny kunskap som kunde appliceras direkt i klassrumsmiljö, exempelvis via 
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boktips, föreläsningar, forskningsrön medan forskarna ville synliggöra lärarnas 

göranden samt få dem att reflektera över dessa och utveckla verksamheten vidare. En 

lärdom utifrån studien visade sig vara att innan ett projekt startar så måste de olika 

parterna ha diskuterat igenom vilka olika behov och förväntningar de har på varandra.  

 

 

Skolan som organisation och de professionellas uppdrag  

I den nya skollagen (2010:800) betonas, som tidigare nämnts, att utbildningen ska vila 

på en vetenskaplig grund. I en föregående utredning (SOU 2008) betonades att 

lärarutbildning bör kopplas till såväl modern hjärnforskning som psykologins olika 

deldiscipliner. Argumenten som anfördes för dessa kunskaper i den senare utredningen 

var att kunskaper om hjärnan och psykologi är nödvändiga för att öka den pedagogiska 

allmänbildningen samt för att stimulera ett öppet sinne och ett kritiskt förhållningssätt 

till nya rön hos blivande lärare.  

 

Sherp & Sherp (2007) anser att rektor och lärare, för att kunna förverkliganda det 

uppdrag skolan har, gemensamt bör utarbeta en vision för den pedagogiska 

verksamheten.  

 

Utbildningsverksamhet styrs av lagar och förordningar vilka kommit att förändras över 

tid. Läraruppdraget har förskjutits från att tidigare ha varit ett individuellt uppdrag till 

att vara ett kollektivt. De områden som läraren styrt över har varit klassrummet, klassen 

och ämnet. Från och med Lgr-80 och i synnerhet Lpo-94 har begreppet kollektivt 

lärande börjat nyttjas. Kollektivt lärande förklaras utifrån att de olika medlemmarna i ett 

arbetslag har olika kompetenser vilka tas tillvara och utvecklas i arbetslagets gemenskap 

samt leder till skapandet av ett gemensamt yrkesspråk och gemensamma 

yrkeserfarenheter enligt Folkesson, Lendahls-Rosendahl, Längsjö och Rönnerman 

(2004). 

 

En vidare förståelse för skolutvecklingsuppdraget kan genom olika aspekter exempelvis, 

skolkultur, den lärande organisationen och systematiskt kvalitetsarbete, ge förklaringar 

till hur utvecklingsuppdraget kan uppnås (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

Forskare och organisationsledare har de senaste decennierna framhållit vikten av att 

skolan måste utvecklas mot en lärande organisation så att den snabba förändringstakten 

i samhället kan mötas och ett kontinuerligt lärande och tolkning av uppdraget äger rum. 

Fokus ligger på lärandet hos rektor, lärare och elev samt på de förlopp utifrån vilket 

lärandet sker (Utbildningsdepartementet, 2001). 

 

Nilholm, pedagogikprofessor, och en av skribenterna på webbplatsen Forskning för 

skolan är inne på att det behövs tydligare kopplingar mellan forskningsfältet och den 

pedagogiska praktiken. Han menar att kritik ibland felaktigt riktas mot läraren när 

undervisningen i allt för liten grad baseras på forskningsresultat. En förklaring till detta 

menar han beror på att forskningen inte motsvarar och uppfyller de behov som läraren 

har i sin pedagogiska praktik. Han betonar också vikten av den didaktiska forskningens 

relevans och i synnerhet hur lärare ska nå ut till elever med varierande förutsättningar. 

Nilholm poängterar tydligt att didaktisk forskning, för att tillgodose elevers olika behov, 

är en förutsättning för en inkluderad skola. Genom detta närmar sig den didaktiska 

forskningen det specialpedagogiska fältet (Skolverket, 2010b). 
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Skolledares formella uppdrag  

Skolledare tillskrivs en nyckelroll för de läroplansstyrda verksamheter som är statligt 

reglerade. De har i sitt uppdrag att forma förskolan och skolan så att god kvalitet 

upprätthålls.  Vidare ska de se till att ett meningsfullt stimulerande och tryggt lärande 

blir verklighet. För att kunna verka som skolledare i för – och grundskola krävs efter, 15 

mars 2010, en utbildning på 30 hp vilken ska vara genomförd senast fyra år efter 

anställning. Skolledare är den yrkesgrupp som ute i verksamheterna har det 

övergripande ansvaret för det nationella utbildningsuppdraget. Yrkesutövningen innebär 

att vara en pedagogisk ledare, ansvarig för skolans resultat (uppföljning och utvärdering 

mot de nationella målen), visa förtrogenhet gentemot det dagliga inre arbetet samt 

arbeta för utveckling av skolverksamheten så att hög kvalité underhålls och utvecklas 

(Skolverket, 2010a). Holmström (2007) ,docent i vårdvetenskap, anser att rektor ska 

utmana, tydliggöra, ta initiativ, påverka, förändra och ställa krav i verksamheten.  Fullan 

(2005)  och Hargraves i Davies (2007) har utvecklat tanken om ett hållbart och 

långsiktigt ledarskap.  Grundtanken är att förändring ska ske i ett sammanhang på ett 

målmedvetet, engagerat och tydligt sätt. Ledarskapet ska sträcka sig över tid och byggas 

upp från grunden genom tydliga visioner och långsiktighet för att erhålla en gedigen 

kärnverksamhet. Fullan (2005) är tydlig med att det krävs mycket av rektorer och lärare 

för att åstadkomma detta men att resultatet blir påtagligt. It is easy for people to avoid 

or fail to persist in the deep, cognitive, emotional, and political learning cycles that will 

be needed to sustain the group’s focus on complex new challenges. (s. 101) 

 

Blossing (2003) menar att rektorer behöver ställa krav, kunna belöna för gjorda 

prestationer, göra klassrumsobservationer, förbättra kärnverksamheten samt tydliggöra 

det kollektiva bestämmandet medan Ärlestig (2008), lektor, anser att rektors 

trovärdighet och skicklighet att leda en verksamhet mot förändring har mycket med 

kommunikation att göra. I Att granska och förbättra kvalitet (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003) refereras till professor Mats Ekholm som säger att rektor behöver 

ha ett team av medarbetare för att ett förbättringsarbete ska bli lyckat. En annan aspekt i 

diskussionen är att rektor från 1 juli 2006 har ett särskilt utredningsansvar för elever i 

behov av särskilt stöd. Centralt i skollagstiftningen står att elever som är i behov av 

särskilt stöd, för att nå kunskapsmålen, skall få detta och att ansvaret för att initiera en 

utredning ligger rektors. En strukturerad arbetsbeskrivning skall finnas hos alla skolor 

och ska innehålla följande steg: uppmärksamma, utreda, dokumentera, åtgärda (och 

följa upp) samt utvärdera.  Den angivna arbetsprocessen skall kontinuerligt 

dokumenteras (Skolverket, 2008a). 

 

 

Specialpedagogens formella uppdrag  

Yrket specialpedagog är en relativt ny yrkesprofession. Carlgren och Hörnqvist (1999) 

ger en definition på vad en yrkesprofession innebär. Då vissa kriterier i ett yrke är 

uppfyllt leder det till professionalisering vilken är en process som en yrkesgrupp 

tillskrivs och därigenom kan sägas vara professionell. Till skillnad från egna studier och 

kompetens handlar professionalism om en gemensam kompetens som en yrkesgrupp 

utvecklar. Vardagsproblem kan med ett utvecklat yrkesspråk, teorier och modeller 

förstås. Författaren menar också att det inte bara handlar om att förstå och lösa 

vardagsproblem utan att komma på vad som inte kan skönjas så det grundläggande 
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problemet uppfattas. Enligt Fredriksson (2010), filosofie doktor, betyder professionalitet 

inte att den enskilde läraren handlar utifrån vad han/hon finner bäst utan att 

pedagogerna till viss del får ge upp det individuella till förmån för det kollegiala.  

 

En påbyggnadsutbildning inom specialpedagogik startade 1990 och i och med detta 

fanns det möjligheter att tillägna sig specialpedagogexamen (SFS, 2001, 2007). Tidigare 

fanns speciallärare vilka arbetade med barn i behov av särskilt stöd. I mitten av 1980-

talet genomförde Eklind och Wennbo en utredning kring specialpedagogik i skolan och 

lärarutbildning där fokus låg på hur ledningsfunktionerna i skolan skulle utvecklas (DsU 

1986:13). Utredarna ansåg att det skulle finnas två ledningsfunktioner, skolledaren samt 

en ansvarig ledare för arbetsenheterna. Ledningsfunktionen i arbetsenheten hade som 

syfte att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet genom att bland annat uppmana 

till diskussioner av pedagogisk karaktär, ansåg utredarna. Efter utredningen lades det 

dåvarande speciallärarprogrammet ned 1989, till förmån för den då nya 

specialpedagogutbildningen. Idag består utbildningen av 90 hp och ges på avancerad 

nivå. Enligt Malmgren Hansen (2002), psykolog och doktor i pedagogik, var tanken att 

specialpedagogutbildningen skulle förändras från att mestadels ha fokus på 

elevundervisning (metoder och arbetssätt) till att även innefatta handledning, 

skolutveckling och forskning. I och med att specialpedagogisk utbildning startade 

förändrades inriktningen bort från att arbeta med enskilda elevers tillkortakommanden 

mot att arbeta för en skolutveckling där alla elevers deltagande i en gemenskap blev det 

övergripande målet (Assarsson, 2007). 2008 startade speciallärarprogrammet än en gång 

och idag ges både speciallärar- och specialpedagogutbildning vid vissa högskolor och 

universitet.  

 

Vilka uppdrag som specialpedagoger har och hur specialpedagogkompetensen ska 

användas regleras av bland annat examensförordningen, propositioner som ligger till 

grund för skollag och läroplaner, samt den verksamhet som specialpedagogen är 

yrkesverksam i. I Examensförordningen (SFS 2007:638) och propositionen Hälsa, 

lärande och Trygghet (2001) framskrivs specialpedagogens uppdrag samt hur 

kompetensen ska användas. I regeringspropositionen (2001/02:14) som låg till grund för 

examensförordningen föreslogs att: 

 

Specialpedagogen bör förutom undervisande uppgifter även ha kompetens att arbeta 

med handledning, rådgivning, uppföljning/utvärdering och skolutveckling. Det 

övergripande specialpedagogiska arbetet bör ha fokus på att undanröja hinder för och 

orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöerna. Den specialpedagogiska 

kompetensen skall med andra ord utgöra en viktig komponent i skolornas lokala 

förändrings- och utvecklingsarbete och bidra till att höja kvaliteten i lärandemiljöerna. 

(Prop. 2001/02:14 S. 33).  

 

Flera forskare har försökt beskriva det specialpedagogiska uppdraget. Ahlberg (2001) 

pedagogik professor, menar att yrket består av handledning, kartläggning samt 

skolutveckling. Rosenqvist (2007), pedagogikprofessor, lyfter fram utveckling, 

undervisning och utredning. Även högskoleverket (2006:10) framskrev vid sin 

utvärdering att rådgivning, handledning och utveckling är specialpedagogiska 

arbetsområden. Två specialpedagogstudenter Bosson & Gerthsson-Nilsson (2010)  har i 

sitt examensarbete vidareutvecklat tolkningen av specialpedagogens uppdrag och anser 

att det istället för tre områden är fem områden som specialpedagoger har i sitt uppdrag. 

Dessa är ledarskap, skolutveckling, handledning, kartläggning och undervisning. Utifrån 
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examensförordningen(SFS 2007:638) beskriver vi nedan de specialpedagogiska 

områdena.  

 

Ledarskap: Specialpedagogen skall leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet och 

självständigt bedriva uppföljning och utvärdering. Kunna visa självkännedom och 

empatisk förmåga samt ha insikt i lagarbete, samverkan och dess betydelse. Identifiera 

det personliga behovet av mer kunskap och fortlöpande utveckla kompetensen. 

 

Skolutveckling: Specialpedagogen skall visa kunskap om vetenskaplighet inom området 

och ha insikt i aktuell forskning, utvecklingsarbeten samt förstå sambandet mellan 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Medverka och genom förebyggande arbete 

identifiera och analysera olika lärmiljöer för att undanröja hinder och svårigheter. Vid 

bedömning ska hänsyn tas till etiska, samhälls- och vetenskapliga aspekter. 

 

Handledning: Specialpedagogen skall visa fördjupad förmåga vid rådgivning i 

pedagogiska frågor samt vara en kvalificerad samtalspartner för berörda, kollegor och 

föräldrar. 

 

Kartläggning: Specialpedagogen skall självständigt och kritiskt kunna göra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Ha 

förmåga att tillsammans med andra berörda utforma åtgärdsprogram. 

 

Undervisning: Specialpedagogen skall utveckla verksamhetens lärmiljöer och stödja 

barn och elever för att kunna möta behoven samt visa fördjupad kunskap och förståelse 

inom området specialpedagogik. 

 

Det specialpedagogiska uppdraget som det anges i examensförordningen kan som 

framgår nedan, tolkas på olika sätt. Persson (2009), pedagogikprofessor, menar att 

specialpedagogen tillsammans med rektor ansvarar för att skolans verksamhet ska 

anpassas så att den är till för alla barn/elever. Genom kvalitetsutveckling ska skolans 

inre arbete erbjuda alla elever en god lärmiljö. Carlgren och Hörnqvist (1999) visar på 

vikten av professionalism för att anpassa verksamheten utifrån varje elevs behov och för 

att göra pedagogiska överväganden. Professionalism innebär också att se och kunna 

sätta ord på vilka dilemman som finns samt att erfarenhetsmässigt ompröva och tänka 

nytt. 

 

I sin doktorsavhandling tar Von Ahlefeld Nisser (2009) upp specialpedagogens 

yrkesroll. Hon har kommit fram till ett antal orsaker till varför specialpedagogens 

yrkesroll är otydlig och nämner ett antal tänkbara orsaker. En orsak är att det 

traditionella och individualistiska perspektivet är starkt förankrat i skolverksamheten 

och detta försvårar för specialpedagogen att arbeta enligt examensförordningen . En 

annan orsak är att förväntningarna från skolpersonalens sida är att specialpedagogen ska 

ha samma arbetsområden som den ”gamla” specialläraren hade. Hon ifrågasätter varför 

specialpedagogens utbildning och yrkesroll inte tas tillvara i kommunerna och antar att 

kunskapen om kompetensen inte till fullo finns hos ansvariga för rekrytering i 

kommunen samt att organisationskulturen av tradition anser att rektor är överordnad 

specialpedagogen.  
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Backlund, doktor i socialt arbete, har genom sin rapport elevvård i grundskolan (2007), 

kunnat se att specialpedagogens kompetens i mycket liten grad nyttjas av skolans 

ledning.  

 

Mollberger (2006), filosofie doktor, pekar på att yrkeskunnandet hos pedagoger ständigt 

behöver utmanas och utvecklas. Både nu och i framtiden är skolverksamhet betjänta av 

modiga och kompetenta specialpedagoger vilka ständigt bör reflektera kring både sin 

egen yrkesroll och det pedagogiska arbetet.  

 

Enligt Bladini (2004), filosofie doktor, har den handledande funktionen växt fram från 

skrivningen att specialpedagogen har till uppgift att identifiera och undanröja faktorer i 

undervisnings – och lärandemiljöer och för att göra detta behöver handledning ges. 

Detta innebar att yrket tillskrevs även en konsultativ del. I SOU (1999:63) beskrivs att 

den specialpedagogiska kompetensen gällande handledning ska: utgöra en kvalificerad 

samtalspartner/rådgivare för kollegor, elever, föräldrar i pedagogiska frågor. (s. 208). 

Bladini (2004) har efter studier av officiella dokument konstaterat att en tydlig 

precisering gällande handledningsbegreppet saknas. Detta får till följd att begreppet 

handledning måste internaliseras och förstås av specialpedagogen samt förklaras för de 

andra verksamma för att sedan kunna nyttjas i den pedagogiska praktiken. 

I de allmänna råden för arbetet med åtgärdsprogram av Skolverket (2008b), framskrivs 

att när kartläggning görs ska utredaren titta på organisation, grupp och individnivå. Hela 

skolsituationen för den aktuella eleven ska kartläggas och beskrivas. Syftet är att vidga 

och skaffa kunskap om vilka faktorer som eventuellt påverkar svårigheterna, det kan 

exempelvis vara arbetssätt, attityder, förväntningar, grupprocesser, organisation och 

relationer. Myndigheten för skolutveckling (2003) lyfter fram vikten av kartläggning av 

den kultur som råder på skolan i ett initialt skede inför skolutvecklingsprocesser.  

 

Skollagen (2010:800) framhåller vikten av att verksamma inom utbildningssektorn i sin 

yrkesutövning utgår från vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Viljan att ta 

till sig forskning samt använda den i den pedagogiska praktiken är central i en 

professionell yrkesutövning vilken ämnar till att leda skolutvecklingsprocesser. 

Utbildningsdepartementet (2005) konstaterar att en ökning av professionalismen kräver 

kontakt med forskarvärlden så att en djupare förståelse och nya dimensioner 

kontinuerligt tillförs. 

 

 

Lärteorier - pedagogiska och didaktiska traditioner 

Ott, didaktikprofessor och Olivestam, docent och universitetslektor, beskriver att de nu 

rådande pedagogiska teorierna har formats utifrån observationer och beteenden och 

resulterat i olika teoribildningar. Utifrån dessa traditioner och samhällets tekniska 

utveckling kan det neurodidaktiska perspektivet sägas ha vuxit fram (Ott & Olivestam, 

2007). 

 

Den västerländska utbildningstraditionen som Sverige också följer har tagit sin 

utgångspunkt i olika pedagogiska och didaktiska traditioner vilka skiftat över tid. 

Samhällssynen, människosynen och synen på lärandet har varierat. 
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Progressivism: Människan skulle genom skolutbildning påverka och forma 

samhällsutvecklingen mot ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Eleven skulle 

tillsammans med andra lära sig att kritiskt granska samhällsförhållanden, förändra sin 

samtid och bli en god samhällsmedborgare. Ständigt kunskapssökande uttrycktes genom 

begreppet Learning by doing. Hjärnan betraktades som en svart låda vilken var i princip 

otillgänglig för kognitiva studier (Svedberg & Zaar, 1998, Olivestam & Ott, 2010; 

Phillips & Soltis, 2010). 

 

Behaviorism: Undervisningen skulle ha tydligt utformade mål så att lärprocessen hos 

eleven kunde kontrolleras av läraren vilken skulle ha en auktoritär och framträdande roll 

(Olivestam & Ott, 2010; Phillips & Soltis, 2010). Undervisningstanken utgick från 

stimuli och responsbegreppen och gav sig uttryck i positiv och negativ belöning. 

Behavioristerna menade att synen på hjärnan och hur hjärnan fungerade skulle utgöras 

av observerbar säkerställd kunskap (Phillips & Soltis, 2010). 

 

Kognitivism: Sett utifrån den kognitiva mognaden hos elever skulle undervisningen 

struktureras och stor tilltro till den enskilda individens förmåga till eget tänkande fanns. 

För att lärande skulle ske optimalt skulle elevens inre motivation vara den 

grundläggande faktorn. Hjärnan uppfattas i denna teoribildning inte längre som en svart 

låda eftersom empirisk forskning om hjärnan kunde göras (Olivestam & Ott, 2010; 

Phillips & Soltis, 2010). 

 

Sociokulturell tradition: Säljö (2010), professor i pedagogisk psykologi, menar att hur 

människor tänker, utvecklas och lär i allmänhet kan beskrivas som något sociokulturellt. 

Mänskligt lärande utgörs enligt honom av förhållanden mellan å ena sidan olika nivåer 

och andra sidan olika discipliner vilka påverkar och är beroende av varandra. Imsen 

(2006), pedagogikprofessor, menar att samspelet människor emellan genererar ett 

individuellt lärande och utgångspunkten för lärande sker genom att hjärnan aktiveras 

och detta i sin tur leder till utveckling av hjärnans kognitiva funktioner.  Det viktigaste 

redskapet för denna samverkan är språket vilket även ger en medvetenhet om världen 

samt bidrar till kultur- och samhällsutveckling. 

 

 

Forskningsläget över neurovetenskap och utbildning 

 

Klingberg (2011), professor i neurovetenskap, gör en resumé över forskningsfältet 

lärande och hjärnan. Sedan slutet av andra världskriget och till idag har över 80 000 

artiklar inom fältet publicerats och hälften av dessa har kommit sedan år 2000. Detta 

visar att forskningsintresset om lärande och hjärnan ökat markant. Som tidigare nämnts 

är skolan en arena där nya teorier har svårt att etableras i den pedagogiska praktiken. I 

En satsning till två tusen (1999) framkommer att det finns mycket forskning som skulle 

kunna bidra och utveckla den pedagogiska praktiken men denna kommer aldrig skolan 

till del. Gärdenfors (2005, 2010), professor i kognitionsvetenskap, Klingberg (2011), 

Ott & Olivestam (2007, 2010) menar att forskning som skulle kunna gynna den 

pedagogiska praktiken har svårigheter att nå ut och få fäste. Gärdenfors (2010) utmanar 

ytterligare genom att säga att den pedagogiska verksamhetens huvuduppdrag, 

undervisning, i allt för liten grad bygger på vetenskaplighet. Han menar att skolans 

styrdokument bygger mer på traditioner och ideologier än på vetenskaplig bas och 

forskning. Även Klingberg (2011) utmanar skolans arena då han anser att 

undervisningen styrs av politiska intentioner och pedagogiska trender istället för 
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vetenskapliga metoder som genomförts i randomiserade studier och utgår från flera 

forskningsfält. 

 
Det är dags att förenas, genom att pedagoger tar till sig nyvunnen kunskap från den kognitiva 

neurovetenskapen, och att pedagogiska frågor och erfarenhet styr vilka experiment som utforskas 

inom den kognitiva neurovetenskapen. (Klingberg, 2011 s. 171).  

 

Vid vår genomgång av artiklar över forskningsläget, kunde vi skönja vissa 

gemensamma drag men även olikheter dem emellan. Tydligast framgick att 

forskningsområdet inom neuroscience and education, är aktuella forskningsområden 

och står på agendan för många forskare i dagsläget. Detta syns tydligt genom att 

sökningar ger många träffar både på använda sökord och till närliggande 

forskningsområden. Några gemensamma drag vi uppmärksammat är forskarnas 

intention gällande att öka samarbetet mellan olika forskningsfält exempelvis mellan 

neurovetenskap och utbildningsvetenskap. I abstrakten framskriver forskare att ämnet är 

högaktuellt och relevant för utbildningsväsendet genom att ny forskning inom området 

kan få betydelse för teorier, läroplaner, hjälpinsatser, metoder och lärandeprocesser i en 

framtida utbildningsverksamhet. Flertalet nämner att forskningsfältets resultat är 

komplext eftersom den forskning som är gjord inte är direkt överförbar till 

lärandesituationer i klassrummet. Forskarna menar att fortsatt forskning behövs där flera 

discipliner samverkar och befruktar varandra. Försvårande omständigheter är att de 

olika disciplinerna har olika historia, kultur och traditioner som gör samarbetet 

problematiskt. 

 

På webbplatsen Forskning.se publicerades temat Hjärnan och lärandet 2011-11-30. Där 

betonades vikten av att Sverige är med och utvecklar detta tvärvetenskapliga 

forskningsområde. Kognitionsvetenskap, neurovetenskap, pedagogik, psykologi och 

sociologi måste samverka så att de olika disciplinernas forskning ger kunskaper som 

kan bidra till utveckling av utbildningsområdet. 

 

 

Neurodidaktiskt perspektiv 

Ott och Olivestam (2010) beskriver att ett nytt vetenskapligt fält, neurodidaktik, håller 

på att ta form där modern hjärnforskning och pedagogik smälter samman. Bergström 

(1995), professor i fysiologi, redogör för att neurodidaktikens ursprung har sina rötter i 

hjärnforskningen vilket ligger inom det medicinska fältet där neuropsykologi är en del. 

Inom neuropsykologi görs studier av hjärnans utveckling i relation till intelligens, 

koncentration, minne, språk och uppmärksamhet. Ott och Olivestam (2010) förklarar 

modern hjärnforskning som en vetenskap där de mentala förmågorna studeras vilket 

benämns kognitionspsykologi. Med den som utgångspunkt har sedan neurodidaktiken 

vuxit fram. Den neurovetenskapliga forskningen kan enligt Ott och Olivestam (2010) 

och Bergström (1995) komma att utgöra ett paradigmskifte för 

utbildningsvetenskapen. Thomas S Kuhn (1962), vetenskapsfilosof, har definierat 

paradigmbegreppet vilket används inom vetenskap för att införa nya världsbilder. 

Fakulteter/discipliner har olika perspektiv vilka innebär olika förförståelse respektive 

antaganden för att förklara hur världen är uppbyggd.  
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Tekniska framsteg  

Genom den neurovetenskapliga forskningen och forskningsfältet neurodidaktik har 

början till en förskjutning skett när det handlar om förståelsen av beteenden och lärande. 

Tidigare studerades lärandet utifrån, och en tolkning av yttre beteenden gjordes, till att 

nu kunna studera hjärnans funktioner och hur den processar i realtid. Schillab och 

Steffensen, lektorer (2009), beskriver att teknikutvecklingen och forskningsmetoder av 

bland annat magnetkameran
1
 har inneburit ökade möjligheter för forskare att i realtid få 

insikt i hur en hjärna löser problem. Tekniken kan visa hur en mänsklig hjärna fungerar 

i undervisnings- och lärandesituationer. Mot denna bakgrund ifrågasätter vissa forskare 

den gängse pedagogiken. Forskarna (Bergström, 1997; Gärdenfors, 2010; Klingberg, 

2011; Ott och Olivestam, 2007 & 2011) menar att de nu rådande pedagogiska teorierna 

bör kompletteras och delvis förändras genom att den kognitiva neurovetenskapen har 

vidgat synen på hur barn– och ungdomars utveckling och lärande går till. Neurodidaktik 

syftar till att berika den etablerade synen på lärande och kunskap samt strävar efter att 

utveckla en holistisk eller nivåövergripande teori för att förstå lärande (Ott och 

Olivestam, 2010). 

 

 

Hjärnan 

Tekniken idag kan ge insikt i hur hjärnans struktur, funktion, plasticitet (formbarhet) 

och social interaktion påverkar de kognitiva funktionerna och lärandet. För översikt om 

hjärnan, dess olika funktioner och det limbiska systemets betydelse för lärandet se 

bilaga 1.  

 

Olika minnesfunktioner är en förutsättning för att lärande ska ske. Information fångas 

upp, bearbetas och lagras. De sex viktigaste minnesfunktionerna vid lärande: 1) 

Arbetsminne t- här bearbetas information. 2) Episodiskt minne- här lagras upplevelse av 

personlig art. 3) Semantiskt minne - här lagras fakta. 4) Procedurellt minne- här lagras 

färdigheter. 5) Retrospektivt minne - här lagras händelser som redan skett. 6) 

Prospektivt minne - ett minne av framtiden. Med detta menas att det upplevda kan 

projiceras på framtiden (Ott och Olivestam, 2010).  

 

 

Hjärnans plasticitet 

Hjärnan har under lång tid betraktats som oföränderlig. Flertalet forskare (Gärdenfors, 2005, 

2010; Klingberg, 2007, 2011; Ott och Olivestam, 2007, 2010) poängterar att hjärnan är 

plastisk (formbar) vilket innebär att den förändras och påverkas av intryck livet igenom. 

Gärdenfors (2005) beskriver plasticiteten i hjärnan som en outnyttjad resurs vilken kan nyttjas 

av andra processer. 

                                                 
1
 Teknisk utrustning för studier av hjärnan. fMRI- functional Magnetic Resonance 

Imaging, PET-kamerateknik, positronemissionstomografi, EEG/ERP 

electroencephalography/evenrelated potentials och NIRS - near infrared spectroscopy 

(Olivestam & Ott, 2010). 
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Exempelvis är den bakersta delen av hjärnbarken hos normala människor specialiserad för 

seendet. Hos blinda personer används denna del inte till en början, med de blinda som lär sig läsa 

Brailleskrift med fingertopparna kommer att utnyttja just synbarken för denna läsning.  (s. 97).  

 

Olson, professor i neurobiologi, m.fl. (2007) anser att hjärnan och dess 

minnesfunktioner har en betydande plastisk förmåga. Livet igenom kan hjärnan lära sig 

nya saker och även ”bygga om sig”. Genom särskilda träningsprogram, då vissa 

specifika kognitiva funktioner tränas, kan minnesförmågan stärkas.  

 

Klingberg (2007, 2011) och Gärdenfors (2010) beskriver hur hjärnans plasticitet 

förändras när den undanhållits stimuli. Om en kroppsdel amputeras och inte längre 

skickar stimuli till sitt specifika område i hjärnan kan utrymmet istället nyttjas av andra 

kroppsdelars signaler vilka kan breda ut sig. Klingberg benämner och beskriver det som 

att hjärnkartan ritas om. Det är inte bara avsaknad av stimuli som förändrar hjärnan utan 

även extra mycket aktivering gör att den förändras. Personer som exempelvis spelar ett 

stråkinstrument, och använder sin vänstra hand, har i studier visats sig ha ett större 

område i hjärnan som tar emot dessa singaler på grund av att dessa känselintryck 

aktiverats under lång tid. Johansson (2000) professor i neurovetenskap, menar att 

träning och inlärning påverkar mängden nervceller samt både tillfälligt och mer 

bestående förändrar människors hjärnbarkskartor. 

 

Vår hjärna påverkas och förändras hela livet beroende på vad vi ser, hör, gör och tänker. 

Att vi får nya idéer, kan förvärva nya färdigheter, ändra uppfattning, forma och 

omforma minnen, allt är ett uttryck för hjärnans plasticitet, det vill säga förmåga att 

förändras till följd av utifrån kommande stimuli eller av vår egen tankeverksamhet, vår 

nästan ständigt pågående inre monolog. (s. 440)  

 

Lagerkrantz (2005), professor, förklarar att det nyfödda barnets hjärna och dess 100 

miljarder nervceller behöver aktiveras för att utvecklas. Nervkopplingar bildas när 

sinnesorganen utsätts för olika stimuli och förstärks samt blir permanenta i hjärnan. Vid 

avsaknad av stimuli mattas de överflödiga nervkopplingarna av och försvinner. Han 

menar att människan föds med en förmåga att uppfånga och lära sig alla språk och 

språkljud, men utifrån vilken ljudmiljö vi växer upp i stärks en del nervkopplingar 

medan andra försvinner.  

 

Att vuxna japaner har så svårt att skilja på r- och l-ljud, beror på att de inte har hört de 

ljuden som spädbarn och därför inte behållit de nervkopplingar som hjälper till att 

förmedla just de ljuden. I deras öron låter fried rice likadant som flied lice skriver Hugo 

Lagerkrantz i en artikel i Svenska Dagbladet. 

(http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/hektisk-tid-for-barnens-

hjarnor_225983.svd, rad 47). 

 

 

Arbetsminnet 

            En dag när Nalle Puh satt hemma och räknade sina honungsburkar knackade det på dörren. 

- Fjorton, sa Nalle Puh.   

- Kom in. Fjorton. Eller var det 15? Äsch. Nu tappade jag bort mig. (Ur Nalle Puhs hörna, 

kapitel 3) 

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/hektisk-tid-for-barnens-hjarnor_225983.svd
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/hektisk-tid-for-barnens-hjarnor_225983.svd


15 

 

Arbetsminnet räknas som en kognitiv funktion vilken behövs för ett antal mentala 

processer (Daneman and Carpenter, 1980). Kognitiva funktioner innefattar högre 

hjärnfunktioner som tänkande, perception, uppmärksamhet, minne och språk enligt 
Klingberg (2007, 2011). Han beskriver arbetsminnet som en viktig funktion för att 

bland annat komma ihåg information under en kort stund samtidigt som hjärnan 

bearbetar och processar annan information. Han förklarar hur arbetsminnets funktion 

hänger ihop med ålder. Tumregeln är att man från 15 års ålder kan minnas sju 

informationsenheter (exempelvis ett sjusiffrigt telefonnummer) men variation 

förekommer. Vid tre års ålder kan en informationsenhet minnas, vid fem år två enheter, 

vid sju år tre enheter och så vidare upp till sju enheter vid 15 års ålder. Gärdenfors 

(2005, 2010) beskriver arbetsminnet som en funktion som används under tiden man 

löser ett problem. Exempelvis komma ihåg ett telefonnummer tills man trycker in det på 

displayen eller de matvaror man ska handla utan hjälp av en inköpslista. Han menar att 

information som har funnits i arbetsminnet faller bort eller lagras mer permanent i 

långtidsminnet. Klingberg (2011) konstaterar att traditionellt sett ansågs 

arbetsminneskapaciteten vara konstant. Han beskriver att nedsättningar i 

arbetsminnesfunktionen kan upplevas som uppmärksamhet- och 

koncentrationssvårigheter. I en skolsituation kan arbetsminnesproblem visa sig som 

svårigheter att utföra aktiviteter efter givna instruktioner. Den kapacitet arbetsminnet 

har är olika från person till person och kan påverkas negativt av exempelvis sömnbrist 

och stress. 

 

Den neurovetenskapliga forskningens rön om arbetsminnets funktion för framgångsrika 

skolprestationer har dokumenterats i flera studier (Holmes, Gathercole, Place, Dunning, 

Hilton, Ellito, 2009; Olesen, Westerberg & Klingberg, 2004) . Studierna visar att på 

grund av hjärnans plasticitet kan arbetsminnet tränas vilket gör att de kognitiva 

funktionerna fungerar bättre. I och med detta ökar chanserna till goda skolprestationer. 

Utifrån dessa studier har ett svenskt företag Cogmed utformat ett koncept för träning av 

arbetsminnet (Cogmed, 2001). Arbetsminnesträningsprogrammet RoboMemo består av 

ett antal övningar som utförs på dator, via länk, så att svårighetsgraden kan anpassas 

individuellt och fortlöpande. Träningen består av 25 tillfällen a´ 30-45 minuter. 

Resultaten analyseras och lagras efter utförd träning (Klingberg, 2009). 

 

Utfallen från forskningsresultat av genomförd arbetsminnesträning visar signifikanta 

förbättringar inom arbetsminnesuppgifter, inhibitionsförmåga (bristande inpulskontroll) 

och problemlösningsuppgifter. Även lärare och föräldrar tillfrågandes om de 

uppmärksammat några förändringar som en följd av träningen. Det de uttalade var en 

minskning av koncentrationssvårigheterna (Klingberg, Forssberg & Westerberg, 2002; 

Klingberg, Fernell, Olesen, Johnson, Gustafsson, Dahlström, Gillberg, Forssberg & 

Westerberg, 2005). 

 

 

 Ett neurodidaktiskt perspektiv i den pedagogiska praktiken  

Schillab & Steffensen (2009) närmar sig frågan om och hur neurovetenskaplig 

forskning kan överföras till och komma till nytta i den pedagogiska praktiken. Genom 

boken Nervpirrande pedagogik har de samlat 12 författare, från olika discipliner, vilka 

bidrar med sina infallsvinklar i frågan om det går att bygga broar mellan 

forskningsfälten neurovetenskap och pedagogik.  De olika författarna menar att 
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problemet inte är unikt för dessa fält utan kan skönjas även inom andra 

vetenskapsteoretiska traditioner. I artikeln Så vill hjärnforskare ändra skolan av Bojs i 

Dagens Nyheter (2011-05-15) redogör några forskare kortfattat vad nya forskningsrön 

inom neurovetenskapen skulle kunna ha för betydelse för skolan. 

Exempelvis anser Herlitz, psykologiprofessor, att många återkommande små prov och 

test gynnar minnet och lärandet. På samma sätt anser Lars Nyberg, professor i 

neurovetenskap, att regelbundna kunskapsmätningar förstärker lärandet. Återkommande 

kunskapsmätningar fungerar i sig som inlärningsmetod.   

 

Jenny Nyberg, hjärnforskare, visar på hjärnans plasticitet och betonar hur viktig 

stressreducering och ökad mängd fysisk aktivitet är för att öka nyfikenheten och 

problemlösningsförmågan. Genom att göra nya och för eleven roliga saker i en 

inspirerande miljö ges bäst förutsättningar för lärande. Hon menar också att hänsyn ska 

tas till barnhjärnans utvecklingsfaser då vissa perioder är bättre lämpade än andra för 

lärande. Fysisk aktivet påverkar hjärnans produktion av nya celler vilka är 

betydelsefulla för de kognitiva funktionerna menar Nyberg. 

 

I samma tidningsartikel hänvisas till Ansari, docent i psykologi, anser att 

lärarutbildningen skulle innehålla neurovetenskaplig utbildning på grundnivå med 

betoning på hjärnans formbarhet. Tidig upptäckt av inlärningssvårigheter och insättande 

av åtgärder har neurovetenskaplig forskning visat ger resultat. Han menar att sömnens 

och den fysiska träningens betydelse ska betonas mer. 

 

Agarwal, psykologiforskare, tycker att hjärnforskning tillika kognitionsforskning borde 

ligga till grund för undervisningen i mycket högre grad än idag. Hon menar att 

undervisning idag bygger på gamla traditioner. Hennes studie pekar på vikten av små 

korta test vilka ger ett mer effektivt lärande. 

 

Fischer, psykologiprofessor, ser ett samarbete mellan den pedagogiska praktiken och 

forskare som viktig. Lärande som bygger på barn/elevers intressen skulle generera att 

barnen/eleverna själva känner kontroll över sin undervisningssituation vilket gynnar 

lärandet. Argumentationstekniker kan vara ett sätt att mäta kunskap och lärande på 

istället för traditionella prov. 

 

Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, menar att större kunskap hos pedagoger 

vad gäller orsaker till problem med lärande behövs. Han pekar på att en tidig 

identifiering av vilka barn/elever som är i riskzonen att utveckla skolrelaterade problem 

är viktig. Han nämner att forskning redan idag är applicerbar i undervisningssituationer 

genom exempelvis användandet av associationstekniker, repetitionseffekter, 

konditionsträning, musikträning, stressreducering samt arbetsminnesträning.  

 

Bursell, Ingvar, Klingberg och Lindén forskare som gett sin bild av forskningsområdet 

Hjärnan och lärandet 2011-11-30 (Forskning.se) menar att lärare genom 

neurovetenskaplig kunskap om hur hjärnan fungerar kan ges stöd i sin yrkesutövning 

och att kognitionspsykologi och hjärnforskning kan utveckla skolverksamheten samt ge 

förståelse för individuella skillnader. Skillnader i arbetsminnesfunktionen, hos elever, är 

viktiga kunskaper att känna till för lärare då kunskaper om detta gör att exempelvis 

instruktioner, anpassningar och krav på elever kan riktas och bli mer specifik så att det 

underlättar för de elever som är i behov av särskilt stöd. Lärandet och motivationen kan 
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stimuleras så att ett ökat lärande sker genom fysisk aktivitet, socialt samspel, 

musikanvändande och att elever vistas i inspirerande miljöer. 

 

Teoretisk ansats 

Vår studie tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv som analysverktyg för att 

tolka informanternas utsagor. Val av teoretiska perspektiv kan enkelt enligt Dimenäs 

(2009), universitetslektor, beskrivas med att det hjälper forskaren att analysera och 

förstå sina resultat i ett större perspektiv men ger också läsaren en möjlighet att bättre 

förstå de resultat som tolkats och presenterats. Skollagen (2010:800) och läroplanen 

(Lgr-11) bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Informanterna befinner sig i 

utbildningsverksamheten och påverkas, agerar samt interagerar med andra utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv.  Även Lindqvist (1999) menar att i ett sociokulturellt 

perspektiv samverkar lärande, utveckling och undervisning. Dysthe (2003), professor i 

pedagogik, redogör för vad lärande och kunskap är. Begreppen kan förstås som 

förändringar vilka är ständigt pågående och inte ska uppfattas som något slutgiltigt utan 

är tvunget att uppfattas som en ständigt pågående process. I ett sammanhang 

rekonstrueras och utvecklas lärandet kontinuerligt när ny kunskap införlivas. Då våra 

informanter har i sina uppdrag att leda, utveckla lärande på olika nivåer och bedriva 

skolutveckling kan även detta förstås utifrån perspektivet. Säljö (2010) menar också att 

eftersom individer är sammankopplade med omvärlden och sin praktik är allt det 

människor gör, skriver eller säger beroende av kontexten. Han menar således att social 

interaktion bestäms av ett socialt kontrakt. 

 
När jag möter min granne – som är läkare och som jag inte känner särskilt väl – i hissen och han 

frågar ”hur är det, är det förväntade svaret från min sida någon allmän kommentar om hur dagen 

varit, om vädret eller något liknande. Frågan tolkas som en vänlig inbjudan till en allmän 

konversation medan hissen rör sig. Om han däremot skulle ställa samma fråga i sin mottagning 

till mig i sin egenskap av läkare, och som en del av en konsultation, skulle det förväntade svaret 

vara annorlunda och direkt inriktat mot information som är relevant i den situationen. (s. 128). 

 

Utifrån Säljö och hans förklaring av mänskliga beteenden och uttryckssätt försöker vi 

överföra hans resonemang vid tolkningen av vårt empiriskt inhämtade material, då 

studiens informanter har i sina uppdrag att leda, utveckla lärande på olika nivåer och 

bedriva skolutveckling. 

 

 

Metod 

Vid genomgång av vilka datainsamlingsverktyg som kunde vara aktuella för oss kom vi 

fram till att olika metoder har alla sina för - och nackdelar. Även Johansson och Svedner 

(2006) synliggör svagheter och förtjänster hos de metoder vi valt, då de menar att 

enkätundersökningen är bred men ger ytlig information, medan intervju är mer 

djupgående och ger information inom ett begränsat område. Vår datainsamling 

utgjordes av både intervju och enkät detta för att vi ville få ett så omfångsrikt empiriskt 

material som möjligt vilket i sin tur borde öka våra möjligheter att få ett trovärdigare 

utfall. Vi har båda genomfört litteraturbearbetningen, intervjuerna, enkäten, lyssnat 

igenom materialet samt författat texten tillsammans. 
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Urval av informanter 

 

Den kommun vi valt för studien är medelstor, har blandad bebyggelse och är belägen i 

norra Sverige. Skolverksamhet bedrivs på alla nivåer och det finns både kommunala 

skolor och friskolor. De urval av informanter som gjorts är, utifrån vårt övergripande 

syfte, relevant av fler skäl. Vi ser deras åsikter som viktiga och att de kan ge en bild av 

hur den pedagogiska praktiken uppfattar forskning som ett medel för skolutveckling. 

Informanterna utgörs av en utvecklingsledare, skolledare, samt de specialpedagoger 

som arbetar i det centrala elevhälsoteamet. Nedan ges en kort beskrivning av varför vi 

valde dessa informanter. En utförligare beskrivning av informanterna finns i 

resultatdelen. Informanterna har alla en nyckelposition vad gäller kunskaper om fältet 

och ett övergripande ansvar genom sina uppdrag utifrån sin yrkesspecifika roll. 

Dimenäs (2009) menar att det är viktigt att få tillgång till de speciella personerna som 

ger forskaren tillträde till den verksamhet och den data som är av relevans för studien. I 

informanternas uppdrag ingår att bedriva skolutveckling, hålla sig ajour med ny 

forskning samt utifrån sin yrkesposition sprida denna forskning vidare till övrig 

personal i den pedagogiska praktiken.  

 

Utvecklingsledaren har det övergripande ansvaret för skolutveckling i kommunen.  

 

Rektorerna har ett övergripande ansvar för skolverksamheten och ska leda, stödja, 

inspirera och utmana så att verksamheten utvecklas kvalitativt 

(Utbildningsdepartementet, 2001).  

 

Specialpedagogernas arbetsfält spänner över hela kommunens utbildningsverksamhet 

eftersom de tillhör det centrala elevhälsoteamet. Deras uppdrag består av, att utifrån en 

samlad kompetens, stödja förskola och skola i arbetet med barns och ungdomars hälsa 

och lärande (Kommun XX-hemsida). Enligt högskoleförordningen SFS (2007:638) 

förväntas specialpedagoger även ha insikt i aktuellt forsknings - och utvecklingsarbete 

samt leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet. Målsättningen är att möta behoven 

hos alla barn och elever. 

 

 

Datainsamling 

 

Den empiriska undersökningen utgörs av en kvalitativ studie. Följande definition ges i 

nationalencyklopedin (2011). Metoden härstammar från samhällsvetenskaperna och kan 

ses som samlingsbegrepp för olika arbetssätt där forskaren finns i den verklighet som 

analyseras. En växelverkan mellan analys och datainsamling sker för att forskaren 

slutligen ska kunna synliggöra såväl människors handlingar som handlingarnas 

innebörder.  En kvalitativ metod enligt Backman (2007) professor och Dimenäs (2007) 

utgörs av att den utgår från det skrivna eller talade ordet. Starrin (1994), professor i 

socialt arbete, anser att kvalitativa uppgifter tas fram för att finna karaktär och 

egenskaper hos någon sak eller något ting.  

 

 Kvale (2007), psykolog, menar att intervju som forskningsmetod kännetecknas av att 

den har ett syfte och utgörs av ett strukturerat samtal och samspel kring ett gemensamt 

ämne. Då vår studie syftar till att belysa vilka uppfattningar informanterna har samt hur 

de förhåller sig till ämnesområdet blir intervju ett sätt att få så uttömmande svar som 
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möjligt. Våra samtal utgjordes av tre halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer 

vilka enligt Kvale och Dimenäs (2007) är ett sätt att försöka förstå världen ur de 

intervjuades synvinkel.  

 

Vår önskan var att få informanterna att ge oss uttömmande svar utan att styra dem allt 

för mycket och därför använde vi oss av den halvstrukturerade intervjun som metod.  

Eftersom vi ville ha viss struktur och styrning vid intervjutillfället utformade vi en 

intervjuguide med frågeområden (bilaga 2).  Kvale (2007) uttrycker att i en 

halvstrukturerad intervju, när exempelvis intervjuguide används, har informanten stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt medan forskaren har bestämda områden/frågor 

som ska beröras.  

 

Som vi tidigare nämnt har vi även använt oss av enkät (bilaga 3) som verktyg för 

datainsamlandet då vi bedömde att den efterfrågade informationen från skolledare inte 

behövde vara så omfattande eller djup. Eijlertsson (2005) framhåller enkät som ett 

förhållandevis enkelt sätt att få fram information på medan Säljö (2010) framskriver att det 

finns en skillnad mellan människors tänkande och skrivande.  Han menar att när informanten 

under kort tid ska svara på många frågor och sedan formulera och skiva ner tydliga svar är det 

en svårare process än att formulera sig i en intervju. Trots detta ansåg vi att enkät som verktyg 

skulle kunna hjälpa oss i vår strävan efter att skönja och urskilja informantgruppernas 

uppfattningar. Enkäten innehöll 16 frågor där fråga 1-4 handlade om bakgrundsvariabler. !2 

frågor handlade om skolutveckling och neurovetenskap. Fyra av dem (5,6,8, 13) var frågor 

med färdiga svarsalternativ men en möjlighet att vidareutveckla svaren fanns. Fråga 11 var 

enbart sluten. De övriga frågorna 7,9,10,12,14,15 samt 16 var öppna frågor. 

 

Vi är medvetna om att informanterna, i sin yrkesprofession, har ramar av både kulturell, 

social och språklig art, att förhålla sig till. Säljö (2010) framhåller att i en 

intervjusituation finns olika sociala kontrakt människor emellan. Informanternas svar 

blir beroende av vilka villkor som gäller, hur situationen ser ut, vad man som informant 

kommer på just då och finner vara av relevans.  

 

 

Genomförande  

 

Litteratursökning 

Då ett examensarbete ska innehålla både teori/bakgrund och empirisk data började vi 

med att ta reda på vad tidigare forskning inom området visat.  

Vi har sökt material till forskningsöversikten via olika databaser, sociala medier och 

bibliotek. Litteratursökningen omfattade vetenskaplig litteratur däribland böcker, 

avhandlingar, artiklar forskningsrapporter och rapporter från skolverket. 

För att ta reda på forskningsläget använda vi oss av databaserna ERIC och Google 

Scholar. Databasen ERIC är ett instrument för forskare i hela världen att förmedla sina 

forskningsresultat. Google Scholar redovisar vetenskapligt granskat forskningsmaterial 

från hela världen. Vid vår första sökning använde vi sökorden learning and brain vilket 

resulterade i 3854 artiklar. Vi tyckte att det var för många träffar och att våra sökord 

inte visade sig vara nog precisa. Nästa sökning innehöll sökorden, neuroscience and 

education, då fick vi 461 träffar. Vi skummade igenom rubrikerna och valde ut ett 30- 

tal artiklar. Efter läste vi artiklarnas abstrakt för att urskilja tendenser, gemensamma 

drag och skillnader. Utifrån artiklarna gjorde vi sedan en sammanställning över 
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forskningsläget. Utifrån studiens syfte och frågeställningar gjordes an sållning och en 

sammanställning av materialet.  

 

Empirisk undersökning 

För att komma i kontakt med rektorerna skickade vi ett mail till för- och 

grundskolechefen (bilaga 4) med en förfrågan om att få komma på en rektorskonferens 

och genomföra vår enkätundersökning. Då vi inte fick något svar från denne avvaktade 

vi medan vi genomförde några av intervjuerna.  

 

Vår första kontakt med utvecklingsledaren samt specialpedagogerna togs via 

informationsbrev (bilaga 5 och 6) vilka innehöll en förfrågan om att få genomföra en 

intervju. I mailbreven informerade vi om att deltagandet i undersökningen var helt 

frivilligt och att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Enligt Kvale (1997) innebär 

konfidentialitet att privat data som identifierar vilka undersökningspersonerna är inte 

kommer att redovisas i den färdiga studien. I vår studie innebar konfidentialiteten att 

både den ingående kommunen är avidentifierad och de enskilda intervjusvaren, för att 

inte svaren ska kunna härledas till deltagarna i studien. Informationsbrevet krävde inget 

svar av informantgrupperna men några svarade spontant att de var intresserade av att 

deltaga. Sedan bokade vi tid och plats för intervjuerna. Efter detta skickades ett kort 

informationsbrev via mail (bilaga 7) innehållande vårt syfte och kort information om 

forskningsfältet för att ge dem lite förförståelse inför vårt möte.  

 

Vår första informantgrupp utgjordes av arbetslag 1 vilken är en del av kommunens 

elevhälsoteam. Intervjun genomfördes i ett konferensrum på deras arbetsplats. Initialt 

ställdes frågan om det mötte några hinder att en digital inspelningsutrustning användes 

vid intervjun. De hade inte något att invända mot detta utan tyckte att det gick bra. 

Intervjun tog 65 minuter att genomföra.  

 

Vår andra informant var utvecklingsledaren. Intervjun genomfördes i 

utvecklingsledarens arbetsrum. Till att börja med frågade vi om det gick bra att använda 

en digital inspelningsutrustning vid intervjun. Utvecklingsledaren hade inte något att 

invända mot detta utan tyckte att det gick bra. Intervjun tog 46 minuter att genomföra. 

 

Vid denna träff erbjöds vi att få tillgång till Netigate vilket är det enkätverktyg som 

kommunen använder. Det är en onlinetjänst som den kommun vi gjorde studien i är 

ansluten till. Det innebar att vi kunde göra enkäten och distribuera den digitalt. 

Utvecklingsledaren bistod oss med detta förfarande samt gav oss tillgång till 

rektorernas/förskolechefernas mailadresser så att vi i vår tur kunde skicka ett kort 

informationsbrev via mail (Bilaga 6) även till dem.  

 

Vår tredje informantgrupp utgjordes av arbetslag 2 vilken också är en del av 

kommunens elevhälsoteam. Även denna intervju genomfördes i ett konferensrum på 

deras arbetsplats. Initialt ställdes frågan om det mötte några hinder att en digital 

inspelningsutrustning användes vid intervjun. Efter en kort stunds övervägande var alla 

överens och tyckte att det gick bra att använda den digitala inspelningsutrustningen. 

Intervjun tog 53 minuter att genomföra.  

 

Vår fjärde informantgrupp utgjordes av 16 skolledare. Alla fick kort informationsbrev 

via mail (Bilaga 6) där de ombads att besvara en enkät som inom kort skulle skickas till 

dem. I brevet nämndes de områden enkäten skulle beröra. Enkäten skickades ut 1 
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november 2011, med påminnelse till samtliga den 10 november. Enkäten låg ute till och 

med 13 november då den stängdes.  

 

 

Bearbetning och analysmetod 

 

Intervju 

Den analysmodell vi valde för tolkning av våra intervjuer utgjordes av bricolage. Kvale 

(2007) definierar metoden enligt följande: Refers to mixed technical and conceptual 

discourses where the interpreter moves freely between different analytic techniques and 

theories. (s. 147). Han menar att tolkaren av intervjuresultaten använder sig av valda 

delar från flera olika metoder och ger ad hoc - lösningar för att hitta kärnan i de utsagor 

informanterna gett. Vid användandet av denna metod har tolkaren stor frihet att växla 

mellan olika former av tekniker och begrepp och blir således inte låst till en 

tolkningsform. Precis som Kvale beskriver har vi ett flertal gånger lyssnat igenom 

intervjuerna för att få en generell överblick över materialet. Vi uppmärksammade vissa 

intressanta kategorier/begrepp som utifrån våra frågeställningar var aktuella. Vidare 

transkriberades valda delar som kunde ge svar och förklaringar på våra frågeställningar. 

Vi valde också ut citat som kunde bekräfta och styrka utsagorna.  För att ytterligare 

tydliggöra vårt reslutat gjordes i några fall tabeller, utifrån alla informantgrupper, med 

kategorier/begrepp som utkristalliserats. Med hjälp av dessa kunde vi urskilja 

gemensamma drag, likheter och skillnader mellan informantgrupperna. Med dessa 

kategorier/begrepp som utgångspunkt skrev vi i löpande text fram informanternas olika 

uppfattningar med stöd av citat.  Det empiriska resultatet användes sedan för att med 

hjälp av tidigare forskning dra slutsatser för att få svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar.  

 

Enkät 

Vi skickad ut 16 enkäter och fick 12 svar. Bortfallet var således fyra. Vår 

enkätsammanställning genomfördes med hjälp av onlinedataprogrammet Netigate 

(Netigate.se) . För analys av enkätmaterialet användes även här samma metod och 

tillvägagångssätt som vid analys av intervjuerna. I programmet ingår ett 

sammanställningsverktyg och vi valde att vissa frågor skulle sammanställas i diagram 

som visar utfallet i procent. En del frågor krävde öppna svar där informanten skrev med 

egna ord medan andra frågor hade fasta svarsalternativ. Utifrån Netigates 

datasammanställning läste vi och försökte få en generell överblick över materialet. Vi 

uppmärksammade vissa intressanta kategorier/begrepp som utifrån våra frågeställningar 

var aktuella. Vi valde också ut citat från utsagorna. För övrig beskrivning se ovan under 

rubriken intervju.  

 

 

Resultat 

Inledningsvis ges en presentation av informanterna och deras verksamhet. I 

presentationen benämner vi dem arbetslag 1 och arbetslag 2, utvecklingsledare och 

skolledare. Resultatet utifrån de båda gruppintervjuerna med specialpedagogerna vid 

elevhälsan, den individuella intervjun med utvecklingsledaren samt enkätstudien med 
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rektorer/ förskolechefer. Resultatredovisningen utgår ifrån studiens tre forskningsfrågor: 

1. Informanternas syn på sitt uppdrag. 2. Hur skolutveckling bedrivs och dess effekter. 

3 Informanternas syn på det neurodidaktiska perspektivet, vilken betydelse perspektivet 

kan få i ett skolutvecklingssammanhang. Sista forskningsfrågan redovisas som 3a, 3b 

och 3c. 

 

Presentation av informanter och verksamheter 

Arbetslag 1 och arbetslag 2 ingår båda i kommunens elevhälsoteam. Elevhälsoteamet 

har som uppdrag att utifrån en samlad kompetens, stödja förskola och skola i arbetet 

med barns - och ungdomars hälsa och lärande. Teamet är placerat i kommunens 

stadshus. Samtliga medverkande specialpedagoger har tidigare grundläggande 

utbildning antingen, som förskollärare (tre) eller grundskollärare (fyra). 

 

Arbetslag 1 består av tre specialpedagoger med inriktning mot handledning och digitala 

kompensatoriska verktyg. Deras uppdrag i kommunen riktar sig mot alla nivåer i 

skolverksamheten.  På regional nivå (länet) riktas stödet även där till alla skolnivåer 

förutom mot elever och föräldrar.  Alla har utbildning i informationsteknik (IT) och 

digitala kompensatoriska verktyg dock med varierade djup. 

 

Arbetslag 2 består av fyra specialpedagoger med inriktning mot handledning, läs- och 

skriv samt matematikkartläggningar, föräldrautbildning, förebyggande arbete och 

samverkan med skolans närliggande samarbetsparter (Soc, BUF…). Tre av dem har 

ytterligare utbildning. Två i tal- språk och kommunikation och en i barn- och 

ungdomspsykiatri samt kommunikationsmetoden skolkomet. 

 

Utvecklingsledaren är en tjänsteman anställd på heltid i Barn- och 

utbildningsförvaltningen och har lärare och skolledarbakgrund samt 

ledarskapsutbildning. I samarbete med förvaltningsledning, rektorer och övriga parter är 

utvecklingsledarens huvuduppdrag att: samordna, planera, leda samt utföra utvecklings– 

och kvalitetsarbete för hela kommunens utbildningsverksamhet. En annan del är att 

kontinuerligt stimulera skolutvecklingsprocesser mot högre måluppfyllelse. En tredje 

del är att vara delaktig i kompetensutveckling (lärarlyft, implementering av Lgr-11, 

kunskap – och bedömning…) för all personal. Vidare ska utvecklingsledaren ansvara 

för samordning och nätverksträffar för VFU- handledare.  

 

Skolledarna är verksamma inom den kommunala för- och grundskolan och är 16 till 

antalet. Av de 12 skolledare som svarat på enkätstudien hade 10 gått eller går 

rektorsutbildning. Tre är verksamma inom förskola och nio inom grundskola. 

Yrkeserfarenheten varierar mellan 0 till 25 år.  

 

 

Resultatredovisning utifrån informanternas utsagor 

 

1. Informanternas syn på sitt uppdrag när det gäller att bedriva skolutveckling 

 

Utifrån informanternas utsagor har sju skolutvecklingsuppdrag utkristalliserats inom 

ramen för den första forskningsfrågan, vilken handlar om hur de ser på sitt uppdrag: 

hålla sig ajour med forskning, handledning, forskningskanaler, sprider vidare till 
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verksamheten, neurovetenskaplig forskning, tvärvetenskapligforskning samt ökad 

måluppfyllelse. Tabell 1 anger hur informanterna ser på sitt uppdrag när det gäller att 

bedriva skolutveckling. I tabellen framgår vilka teman som berörts av respektive 

informant eller informantgrupp.   

 

 
Tabell 1: Skolutvecklingsuppdrag som berörts av informanterna. 

Teman Arbl 1 

n=3 

intervju 

Arbl 2 

n=4 

intervju 

Utvl  

n=1. 

intervju 

Skolledare 

n=12 

Enkät 

Hålla sig ajour med 

forskning 

X X X X 

Handledning X X   

Forskningskanaler X X X X 

Spridning av 

forskning 

X X X X 

Neurovetenskaplig 

forskning 

X   X 

Tvärvetenskaplig 

forskning 

 X X X 

Ökad 

måluppfyllelse 

  X X 

 

Utifrån respektive skolutvecklingsuppdrag och informantgrupp urskiljer sig några 

gemensamma ståndpunkter men även vissa skillnader.  

 

Hålla sig ajour med forskning 

Alla informanterna anser det som ett viktigt uppdrag och ett naturligt inslag i sin 

yrkesutövning att hålla sig ajour med forskning.  

 
Via mail, nyhetsbrev, läser själva, kurser, utbildningar, tidskrifter, fackliga tidskrifter/…/ 

skolverket, skolporten, vetenskapsrådet/…/det som passar din intesseprofil/…/utifrån varje ärende 

som vi möter så får man ju också söka via olika kanaler och kunskap är ju en färskvara. 
(Arbetslag 2) 

 

Handledning 

Specialpedagogerna i arbetslag 1 och 2 har handledning i sitt uppdrag. 

Utvecklingsledaren och skolledare har inte handledning i sitt uppdrag däremot har de ett 

styr och ledningsuppdrag. 

 
Jag upplever/…/det här med handledning, att armarna har öppnats mer och mer och är mer 

välkomnande nu. Så när ärenden kommer in då begär man handledning, när jag började fanns det 

ordet nästan inte ute på fältet, tidigare begjorde de inte det utan de ville att man skulle komma in 

och göra någonting direkt. (Arbetslag 2) 

  

Forskningskanaler 

Alla informanter nämnde att de tar till sig forskning genom olika forskningskanaler. 

Dessa var skolporten, skolverket, vetenskapsrådet, nyhetsbrev, mail, media, tidskrifter, 

utbildningar, regeringen, böcker och avhandlingar. 

 

Spridning av forskning 

Samtliga informanter har en övergripande roll och i deras uppdrag ingår att fungera som 

spridare av forskning till den pedagogiska verksamheten. 
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Neurovetenskaplig forskning 

Arbetslag 1 och skolledare uttryckte att neurovetenskaplig forskning är viktig och ligger 

till grund för de övergripande synsätt vilka är rådande i den pedagogiska praktiken. 

 
Hur hjärnan fungerar och varför är något av det viktigaste som finns. De saker som är bra för 

elever i behov av särskilt stöd är bra för alla elever. (skolledare) 

 

Tvärvetenskaplig forskning 

Arbetslag 2, utvecklingsledaren och skolledare beskrev alla att forskning från olika 

discipliner är grundläggande för utformningen av skolverksamheten. Dessa tre 

informantgrupper behöver vara öppna för forskning från olika fält för att vidga 

förståelsen om vad som kan bedriva till skolutveckling.  

 

Arbetslag 1 har i sitt uppdrag att fokusera på ett smalare område som kännetecknas av 

forskning om exempelvis neuropsykiatriska funktionshinder.  

 
Specialpedagogyrket har också en tvärvetenskaplig grund och det innebär ju också att vi ska ju 

också hålla det perspektivet ut. (Arbetslag 2)  

 

Ökad måluppfyllelse 

Utvecklingsledaren och tre skolledare nämnde att deras huvuduppdrag bland annat 

består av att öka elevernas måluppfyllelse i skolverksamheten. Utvecklingsledaren 

förklarade ökad måluppfyllelse med att fler elever ska nå de grundläggande 

kunskapsmålen samt att fler också ska nå de högre betygsstegen. 

Rektorerna/förskolecheferna menade att forskning kan visa på metoder som möter olika 

behov vilket får till följd att en ökad måluppfyllelse kan ske. Arbetslag 1 och 2 nämnde 

däremot inte ökad måluppfyllelse som ett kriterium. 

 
Kunskap påverkar praktiken, vi vill nå ökad måluppfyllelse, forskning kan hjälpa oss hitta olika 

metoder för olika behov. (skolledare) 

 

2. Hur informanterna bedriver skolutveckling och vilka effekter det får 

 

Arbetslag 1 bedriver skolutveckling kontinuerligt genom handledning, föreläsningar, 

nätverk, nyhetsbrev, specialpedagogträffar, samverkan – både lokalt och regionalt i 

temagrupper. Vidare driver de projekten ASL (att skriva sig till läsning) och PIM 

(praktisk IT- och mediekompetens). Arbetslag 1 menade att deras mål med 

skolutveckling är att skapa en mänskligare skola. Det innebär att alla ges möjlighet att 

klara den grundläggande undervisningen och skolan blir således tillgänglig för alla.  

 

Arbetslag 2 arbetar med skolutveckling genom handledning utifrån teoretiska 

förankrade teorier, specialpedagogträffar, temagrupper, föräldrautbildning (skolkomet), 

samverkan med olika verksamheter och professioner (Soc, BUF, SPSM, skolpsykolog). 

Målområden och projekt som drivs är: TRAS (tidig registrering av språkutveckling), 

närvaro i skolan, flerspråkighet, utveckling och implementering av nya åtgärdsprogram. 

De menar att effekterna av skolutvecklingsinsatser bidrar till att skapa ett holistiskt 

synsätt där medvetenhet leder till ett förändrat förhållningssätt. De påpekar att alla 

skolutvecklingsprocesser tar tid och måste mer eller mindre vidareutvecklas. 
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/…/det här med TRAS som jag nämnde, det har ju pågått utbildning nu är alla klara till jul i stort 

sett och nu måste vi tänka steg 2 hur går vi vidare?/.../en slags fortsättning så att det inte stannar. 

För att det ska leva vidare och att de använder verktyget så nu är vi på gång och tänka hur vi ska 

gå vidare. (Arbetslag 2) 

 

Utvecklingsledaren driver skolutveckling tillsammans med skolledarna och det sker 

genom nätverket FOU (forskning och utveckling i för- och grundskolan), 

rektorskonferens, sociala medier, planeringsdagar för förskolan och A-dagar för 

grundskolan. Projekt som drivs är Kunskap och bedömning samt implementering av de 

nya styrdokumenten. Utvecklingsledaren menar att utvecklingen ska gå mot att fler ska 

känna lust att lära och tycka det är roligt i skolan. Denne trycker också på att fler elever 

ska nå målen samt de högre betygsstegen.  

 

Skolledarna driver skolutveckling på en mängd olika sätt, bland annat genom att föreslå 

innehåll till studiedagar, förmedla information om aktuell forskning via skolornas 

intranät, läsa utvald litteratur som diskussionsunderlag vid personalkonferenser, 

genomföra medarbetarsamtal med personalgruppen, utföra systematiskt kvalitetsarbete i 

respektive skolenhet, pedagogiska observationer och samtal. 

 

Några skolledare beskriver att effekterna av skolutveckling har resulterat i att 

elevhälsoarbetet har förändrats då nya rön skapar förståelse för barns olikheter. 

 
Delger nytt jag läst för att väcka nyfikenhet, hos medarbetare, använder ny forskning i 

utvecklande samtal med medarbetare. (skolledare)  

 
Ny forskning kommer ständigt och på så sätt skapas bättre verktyg och förståelse för barnen men 

även för vårdnadshavare. Kunskap skapar trygghet. (skolledare) 

 

3a. Hur informanterna förhåller sig till forskningsfältet neurodidaktik  

 

Informanternas uttalanden utifrån intervjuguidens frågor om neurovetenskap – 

neurodidaktik samt enkätens frågor (10, 11, 12 och 13) har efter analys resulterat i sex 

huvudsakliga aspekter på hur de ser på neurodidaktik. De aspekter som nämndes var 

arbetsminnesträning, kritisk granskning av forskningsrön, forskningsrön om stress, 

forskningsrön om miljö, forskningsrön om sömn och mat, forskningsrön om rörelse som 

framgår i tabell 2.  Tabell 2 visar vilka aspekter som informanterna berör och som kan 

härledas till det neurodidaktiska fältet. 

 
Tabell 2: Neurodidaktiska aspekter som berörts av informanterna. 

Tema Arbl 1 

n=3 

intervju 

Arbl 2 

n=4 

intervju 

Utvl 

n=1 

intervju 

Skolledare 

n=12 

enkät  

Arbetsminnesträning X X X X 

Kritisk granskning av 

forskningsrön 

X X  X 

Forskningsrön om 

stress 

X X X X 

Forskningsrön om 

lärmiljö 

X X X X 

Forskningsrön om 

sömn och mat 

 X X X 

Forskningsrön om 

rörelse 

 X X X 
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Utifrån respektive neurodidaktiska aspekt och informantgrupp urskiljer sig några 

gemensamma ståndpunkter men även vissa skillnader.  

 

Arbetsminne  

Alla informantgrupper känner till forskning om arbetsminnesträning och dess effekter 

och denna träning används också i 8 av 12 rektorers/förskolechefers verksamheter. 

Arbetslag 1 och 2 ger som specialpedagoger förslag på denna träningsmetod när de ser 

och bedömer det som verksamt för vissa elever.  

 
Tydligen är det området så viktigt för att klara skolan så att det är är, superviktigt och om man nu 

måste ha arbetsminne för att kunna lära sig att läsa, räkna och skriva. (arbetslag 1) 

 
De elever som under träningens gång upplever själv, och berättar om det, nu klarar jag det här, 

jag kom ihåg att lämna in min läxa, jag kom ihåg gympakläderna, men likväl som att det kan ta ett 

tag innan det är någon som upptäcker, även om eleven själv säger att det hände jättemycket. Men 

det finns ingen i omgivningen som vittnar om det, förns efter 6 månader, då kan dom ringa och 

säga – men du nu hände det! (arbetslag 1) 

 
Det ser jätteolika ut när det händer. Vi har en elev som säger själv, varken skolan eller 

föräldrarna säger vi ser ingenting men eleven säger - Det var det bästa jag har gjort! (Arbetslag 

1) 

 

Kritisk granskning av forskningsrön 

Arbetslag 1 och 2 framhåller vikten av ett kritiskt förhållningssätt och granskning av 

forskningsrön innan de via handledning rekommenderar dem ute i verksamheterna. De 

betonar att de har ett särskilt stort ansvar för detta eftersom de i stor utsträckning 

påverkar andra genom sin handledning. Utvecklingsledaren tar emot forskning från 

flertalet arenor så som näringslivet, industrin m.fl. Utvecklingsledaren framhöll att en 

granskning och grovsortering gällande inkommande forskningsrön var viktig, då 

informationskanalerna och länkarna är många, innan spridning sker. Den kritiska 

granskningen utförs av skolledare i mån av tid. 

 

Forskningsrön om stress 

Alla informantgrupper är medvetna om vilken betydelse stress har och hur den påverkar 

barn/elever. De sprider forskningsrön om stress i skolverksamheten vid föräldramöten, 

personalmöten samt till elever. Skolledare nämner också stressens påverkan på sina 

medarbetare. 

 

Bättre förståelse hos pedagogerna leder till minskad stress hos pedagogerna. (skolledare) 

 

Forskningsrön om miljö 

Alla informantgrupper är medvetna om lärmiljöns betydelse för och påverkan på 

barn/elever. De arbetar mer eller mindre med att utveckla lärmiljöer i sina verksamheter.  
 

I den bästa av världar är det ordentlig samling innan man sätter igång. Där någon talar om dom 

delmål som finns för lektionen, som genomför det så/…/ med en kapten på skutan och som samlar 

ihop allting på slutet. Det var det här vi gjorde. (Arbetslag 1) 

 

Forskningsrön om sömn och mat 

Arbetslag 2, utvecklingsledaren och 7 skolledare nämnde att forskningsrön om sömn 

och mat sprids och delges till föräldrar, personal och elever.  
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Sömnens betydelse klargörs och påminns om liksom mat. (skolledare) 

 

Forskningsrön om rörelse 

Arbetslag 2, utvecklingsledaren och skolledare nämner vikten av daglig fysisk aktivitet. 

9 av 12 skolledare uppmärksammar forskningsrönen i sin verksamhet. Spridning görs 

till föräldrar, personal samt elever.  

 

3b. Ett neurodidaktiskt perspektiv i skolutvecklingssammanhang 

 

I informanternas uttalanden, utifrån intervjuguidens frågor om neurovetenskap och 

neruodidaktik samt enkätens frågor 12 och 14, framkom att Arbetslag 1 menade att 

pedagogiska anpassningar utifrån ett neurodidaktiskt perspektiv kan utgöras av mer 

kunskap och ett ändrat förhållningssätt hos pedagoger. Dessa kan då anpassa 

undervisningen genom exempelvis: mer struktur, dagscheman och lathundar för elever, 

möjlighet för elever att få anteckningar både före och efter lektioner, möjligheter för 

elever att spela in lektioner via ljudfil med mobiltelefon, ordkunskapsförståelse för de 

meningsbärande orden samt begrepps- och sammanhangsförståelse. De menar att alla 

elever måste få en tillgänglig utbildning.  

 
Forskning om exempelvis neuropsykiatriska funktionshinder, forskning om hur hjärnan fungerar, 

hur inlärning går till – vill veta mer om det som skulle gynna elever och mitt eget lärande. 
(skolledare) 

 

Arbetslag 1 nämner en förändring på organisationsnivå utifrån ett neurodidaktiskt 

perspektiv. Den förändringen är att en alternativ undervisningsgrupp har inrättats och att 

upptagningsområdet är hela kommunen.  

 

Arbetslag 2 menar att neurovetenskaplig forskning är viktig då den syftar till och kan ge 

svar på ”hur barn/elever lär sig” vidare lyfter de fram vikten av samverkan med andra 

professioner och verksamheter (specialpedagoger, skolpsykolog, läkare, logoped, 

skolsköterska, socionomer, beteendevetare och liknande) vilka har och kan bidra med 

andra perspektiv. I förskolan handlar de om övergripande frågor och stöd tas i forskning 

från olika discipliner. I skolan söker pedagoger mer konkreta metoder än stöd i att 

förändra sitt förhållningssätt men även forskning efterfrågas.  

 

Arbetslag 2 ger exempel på förändringar utifrån ett neurodidaktiskt perspektiv och hur 

det påverkar på organisationsnivå. De förklarar hur de gick tillväga genom att använda 

ett tidigare målområde, om neuropsykiatriska funktionshinder, som exempel. De 

började med att förkovra sig själva, genom inhämtande av forskning och kunskap, sedan 

spreds kunskapen via handledning och utbildning till den pedagogiska praktiken.  

 

Utvecklingsledaren menar att det neurodidaktiska perspektivet absolut har betydelse i 

skolutvecklingssammanhang både för elever och för lärare. Om mer kunskap om det 

neurodidaktiska perspektivet fanns skulle det innebära förändringar i positiv riktning 

med följd att eleven ser att den lyckas i skolan och att pedagoger upplever mindre stress 

i sin yrkesutövning.  Utvecklingsledaren uttryckte att när kunskapen finns och är 

införlivad då tänker inte pedagoger på vilka metoder man använder utan ”man är 

metoden”. Denne upplever att pedagoger i tidigare år är mer förtrogen med detta 

synsätt. Utvecklingsledare exemplifierar hur ett neurodidaktiskt perspektiv kan 

användas på individnivå. Med små förändringar kan man göra mycket, exempelvis korta 
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små tester vilka genomförs ofta. Det gör att elever ser att de kan och därmed blir det 

roligare att lära. På gruppnivå menar denna att kunskapen har gjort att man i den 

pedagogiska praktiken gått från exkludering till inkludering. Fler elever som tidigare 

hade sin undervisning i små grupper ingår idag i den ordinarie klassen.  

 

Skolledare är tydliga och alla 12 svarande menade att neurovetenskaplig forskning är 

intressant och har betydelse i skolverksamhet idag. Forskningen påverkar den 

pedagogiska praktiken och blir ett verktyg för pedagoger eftersom skolan ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genomförda förändringar av 

elevhälsoarbetet, planeringar, olika moment och åtgärder har gjorts. Genom perspektivet 

finns en möjlighet att möta ALLA. Det är ett nytt område men utvecklingsmöjligheter 

finns. 

 
Att de kan vara forskning om olika området tex kognitivt, medicinskt.  Att forskningen går framåt 

väldigt snabbt och att det ställer till det för oss. (när vi vet mer måste vi såklart ta större ansvar. 

Ansvar kostar pengar. Vi har inga pengar men ska utföra det ändå.) forskningen kan handla om 

förhållningssätt som förenklar vardagen för oss alla, den kan handla om åtgärder som vi gör bra 

eller mindre bra det kan handla om vad det är som är annorlunda och varför, eller hur man kan 

hantera situationen. (skolledare) 

 

Rektorerna/förskolecheferna beskrev hur perspektivet påverkat på individnivå. De 

menar att dessa nya rön gör att större förståelse för alla barn/elever ges men i synnerhet 

för barn i behov av särskilt stöd . Kunskap utifrån perspektivet leder till att fler elever 

ges förutsättningar att klara den dagliga skolgången med ökad självkänsla som resultat. 
 

Barn som kan fungera i livet som får en lugnare tillvaro. (skolledare) 

 

På gruppnivå upplever skolledare att det är mer fokusering på utformandet av bra 

lärmiljöer. Verksamheten och pedagogiken ska formas så att alla barn/elever ges 

möjlighet till ett ökat lärande. Ibland behövs olika grupperingar och individanpassad 

undervisning beroende på de olika behov som finns vilket leder till en positivare och 

lugnare miljö.  

 

Det är inte bara barn med särskilda behov som har nytta av detta. (skolledare) 

 

På organisationsnivå menar skolledare att utifrån neurodidaktisk forskning kan 

undervisningsmiljön förändras från exempelvis att undervisa i ett klassrum till att 

undervisa i skogsmiljö. De menar även att musik och rörelse kan ge stor påverkan för 

enskilda barn/elever.  

 

Vi skapar utrymmen och möjligheter i vår organisation. (skolledare) 

 
Personal, barn och vårdnadshavare som kommunicerar på ett bra sätt och kan skapa bra 

relationer för att alla ska må bra. (skolledare) 

 

3c. Neurodidaktiskt perspektiv för framtiden 

 

Arbetslag 1 tror att perspektivet kommer ha stor betydelse i 

skolutvecklingssammanhang om det får större fäste i verksamheten. De uttrycker en 

önskan om att skolan, utifrån ett neurodidaktiskt synsätt, ska utvecklas så att den blir 

tillgänglig för alla. Tvärvetenskapliga studier och forskningsresultat från flera områden 



29 

 

så som psykologi, pedagogik samt didaktik anser de vara betydelsefulla för framtidens 

skolutveckling.  

 

Arbetslag 2 menar att hjärnforskning ”ligger i tiden”. Det står på agendan för både 

forskare och gemene man. De menar också att elevens individualisering, när man 

planerar och undervisar, blir bättre ju mer kunskap om lärande, hjärnans utveckling, 

didaktik och pedagogik som finns. Multimodalt lärande blir säkert mer frekvent använt i 

framtidens skola. Om den neurovetenskapliga kunskapen ökar kan det innebära att den 

specialpedagogiska verksamheten minskar till förmån för den allmänna pedagogiken. 

Förhållningssätt, ledarskap i klassrummet, helhetsperspektivet blir viktiga kuggar i 

framtidens skola.  

 
Ju mer man lär sig om sätt att lära ut och lära in. Ju mer riktar det sig till att varje individ får sitt. 
(Arbetslag 2) 

 

Utvecklingsledaren menar att neurovetenskapen är på frammarsch och skulle kunna ge 

en lugnare skola genom att fler elever går på lektionerna. Lusten till lärande och 

självkänslan ökar när elever ser att de lyckas. Även för pedagoger torde det innebära en 

lättare arbetsbörda och bättre arbetsförhållanden.  

 

Skolledare menar att i framtiden kan forskningsbaserad kunskap användas i högre 

utsträckning än idag när organisering av undervisningen planeras. Mer hänsyn kan då 

tas till elevernas individuella behov. Alla elever borde med denna kunskap få större 

möjligheter att lyckas. Om verksamma i skolan ökar sin kunskap och medvetenhet inom 

området kan det få stor betydelse i framtiden.  Intregreringsmöjligheterna, 

individualisering, tidiga insatser till barn i behov av särskilt stöd borde med detta 

perspektiv som grund kontinuerligt utvecklas positivt.  

 
Elevhälsans specialpedagoger blir överhopade med arbete. Alla behöver mer utbildning för att 

skapa verktyg och förståelse. (skolledare) 

 

 

Sammanfattning av resultaten 

 

Av resultatet framgår att alla informanterna har, i varierade grad, kännedom och 

kunskap om neurovetenskaplig forskning. De menar att denna typ av forskning redan 

idag uppmärksammas alltmer i skolutvecklingssammanhang. Samtliga informanter 

ansåg att nya forskningsrön inom neurovetenskap och lärande är viktiga kunskaper för 

den pedagogiska praktiken för att kunna möta barn/elevers olika behov och 

förutsättningar samt för att nå högre måluppfyllelse.   

 

Arbetsminnesträning och dess effekter är det första informanterna nämner vid frågan 

om vad neurodidaktik är. Denna metod tillika träning används i flertalet av 

verksamheterna. Ett neurodidaktiskt perspektiv på lärande har inneburit både förändrade 

arbetssätt och strukturering av undervisning på organisation, grupp och individnivå samt 

att det inte bara påverkar barn/elever utan också pedagoger vilket alla informanter 

framhåller. Kunskapen, metoder och arbetssätt, utifrån det neurodidaktiska perspektivet, 

gynnar ALLA elever inte bara de i behov av särskilt stöd. En skillnad informanterna tror 

sig uppmärksammat är att pedagoger, som arbetar med de yngre barnen/elever, i de 

tidigare åren är mer förtrogna med detta synsätt. Samtliga skolledare som svarat på 
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enkäten menar att neurovetenskaplig forskning har betydelse i skolverksamhet idag men 

att det även finns utvecklingsmöjligheter. I framtiden kan forskningsbaserad kunskap 

användas i högre utsträckning än idag när organisering av undervisningen planeras. Mer 

hänsyn kan då tas till elevernas individuella behov. Alla elever borde med denna 

kunskap få större möjligheter att lyckas. Om verksamma i skolan ökar sin kunskap och 

medvetenhet inom området kan det få stor betydelse i framtiden.  

Integreringsmöjligheterna, individualisering, tidiga insatser till barn i behov av särskilt 

stöd borde med detta perspektiv som grund kontinuerligt utvecklas positivt. Kunskap 

utifrån perspektivet leder sannolikt till att fler elever ges förutsättningar att klara den 

dagliga skolgången med ökad självkänsla som resultat. Perspektivet innebär att 

möjligheter skapas och bra relationer för alla parter (föräldrar, barn/ elever, pedagoger, 

rektorer) utvecklas. Arbetslag 1 och skolledare betonade vikten av den 

neurovetenskapliga forskningen. De ansåg att perspektivet ligger till grund för det 

övergripande tankesättet vad gäller organisationen av det pedagogiska arbetet, 

lärmiljöer, individualisering, tidiga och anpassade insatser.  

 

Informanterna ser forskningsinhämtning och spridning av dess resultat som viktiga delar 

i sina skolutvecklingsuppdrag. De olika informantgrupperna tar till sig och väljer ut det 

de anser är betydelsefullt för skolutveckling utifrån sitt perspektiv. Då skolverksamhet 

kräver både djup och bred kunskap ansågs tvärvetenskaplig forskning från fler fält 

(didaktisk, pedagogisk och psykologisk) vara relevant. Många kanaler användes för att 

ta till sig forskning. Diskussioner och samtal kring forskningsrön bland informanterna 

och i deras respektive verksamhetsområden är en ständigt pågående process. 

 

Arbetslag 1, arbetslag 2 och skolledarna betonar vikten av ett kritiskt förhållningssätt till 

nya forskningsrön. Arbetslag 1 och 2 poängterade särskilt detta eftersom de har en 

handledande funktion vilket innebär att mer eller mindre påverka andra i någon riktning. 

Forskningsrön om stress, miljö, sömn och mat samt rörelse är stora påverkansfaktorer i 

den pedagogiska praktiken framkom i samtliga informantgrupper. Sådana kunskaper 

förmedlas på olika sätt till såväl lärare, elever som föräldrar. Informantgrupperna gav 

uttryck för att de i stor utsträckning fanns en medvetenhet om att det var vikigt att föra 

ut den typen av resultat till kollegor, pedagoger, elever och föräldrar.  

 

I studien påpekas att specialpedagogernas handledningsuppdrag har förändrats över tid. 

Från att specialpedagogerna i stor utsträckning skulle vara delaktig i elevarbetet till att 

handleda pedagogisk personal som i sin tur arbetar med elever. Handledning efterfrågas 

av pedagogisk personal i stor utsträckning idag och de nämner detta som en 

betydelsefull del för skolutveckling.  

 

Några exempel på vilka effekter skolutveckling kan få, enligt informanterna i den 

aktuella kommunen, är att verksamheten ska utvecklas så att en mänskligare skola där 

lust till lärande finns skapas. För att åstadkomma detta behövs ständigt ny forskning 

som får genomslag och implementeras i den pedagogiska praktiken. I den aktuella 

kommunen bedrivs, enligt informanterna, skolutveckling på många olika plan och med 

parallellt pågående processer. Alla informantgrupper menar att utvärdering av den 

pedagogiska verksamheten synliggör vilka områden som är i behov av utveckling. 

Utifrån dessa områden planerar och genomför de olika informantgrupperna projekt för 

den pedagogiska praktiken och tillsammans med pedagogisk personal utvecklas 

verksamheten. En skillnad mellan informantgrupperna är synen på skolutveckling 

genom en ökad måluppfyllelse.  Utvecklingsledaren samt tre skolledare menade att ökad 
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måluppfyllelse är en viktig del för skolutveckling generellt samt deras huvuduppdrag i 

synnerhet.  Ingen av specialpedagogerna använde sig av uttrycket ökad måluppfyllelse 

som ett led för skolutveckling. De berättade istället hur viktigt det var för dem att se till 

att elever i behov av särskilt stöd fick hjälp att nå målen. 

 

Hjärnforskning ligger i tiden och är på frammarsch uttrycker alla. Arbetslag 1 önskar att 

skolan ska utvecklas utifrån ett neurodidaktiskt synsätt så att den blir mer tillgänglig för 

alla barn/elever. Arbetslag 2 och utvecklingsledaren talar om att kunskap om 

neurovetenskap skulle kunna innebära att didaktik och pedagogik vidareutvecklas och 

som en följd av detta kan den specialpedagogiska verksamheten minska till förmån för 

den allmänna pedagogiken.  Förhållningssätt, ledarskap i klassrummet och 

helhetsperspektivet blir viktiga utvecklingsområden i framtidens skola menade arbetslag 

1, arbetslag 2 och utvecklingsledaren. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

För att reliabiliteten i studien skulle bli hög har två olika metoder, intervju och enkät, använts 

för insamlandet av det empiriska materialet. Användandet av flera metoder för insamling av 

material gör att en studies tillförlitlighet ökar enligt Kvale (2007) och Dimenäs (2007), 

Johansson och Svedner (2006). En studies reliabilitet kan enligt Dimenäs (2007) beskrivas 

med att den är mer eller mindre trovärdig tillika tillförlitlig. Enligt Dimenäs (2007) ökar 

reliabiliteten om två personer genomför en studie tillsammans. Detta har vi nyttjat 

genomgående under arbetets gång. Vi har båda genomfört litteraturbearbetningen, 

intervjuerna, enkäten, lyssnat igenom materialet samt författat texten tillsammans. För att 

ytterligare öka studiens reliabilitet hade fler informanter och andra målgrupper kunnat ingå i 

studien. Exempelvis hade ett antal pedagoger på fältet kunnat ingå för att få syn på vilken 

genomslagskraft det neurovetenskapliga perspektivet fått ute i verksamheterna. Detta hade 

möjliggjort och gett oss ytterligare en dimension till vår studie. Vi valde dock att inte ha med 

dessa informanter eftersom vi eftersökte nyckelpersoners uppfattningar. 

Intervjustudien var av kvalitativ art och riktades till samtliga specialpedagoger i ett 

elevhälsoteam och till kommunens utvecklingsledare. Den kvalitativa forskningsintervjun 

valdes utifrån att vi ville få så uttömmande svar som möjligt och få reda på vilken uppfattning 

informanterna hade i de olika frågorna. Enkätstudien var även den av övervägande kvalitativ 

art och vände sig till skolledare i samma kommun. Metoden valdes för att få en övergripande 

uppfattning av ett större antal informanter på relativt kort tid. Enkäten innehöll 16 frågor med 

både bakgrundsvariabler, frågor med färdiga svarsalternativ samt öppna frågor.  

Först genomfördes intervjuerna, därefter genomfördes enkäten. Insamlandet av intervjuer 

gjordes via två gruppintervjuer där en utgjordes av tre specialpedagoger och den andra av fyra 

specialpedagoger, en enskild intervju med en informant och enkäter som riktades till 16 

skolledare. 

Informanterna i de båda gruppintervjuerna upplevde att formen för intervjun var mycket 

bra då de för de första fick höra kollegornas utsagor och utifrån detta kunde tänka till 

och komplettera sina egna utsagor. För det andra växlade fokus från informant till 

informant vilket gjorde att intervjun upplevdes mindre formell vilket också Kvale 
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(2007) menar kan göra att informanterna i högre utsträckning delger sina uppfattningar 

och upplevelser. För det tredje framhöll de intervjutillfället som betydelsefull och 

berikande i och med att de sällan ges tid, i det dagliga arbetet, att diskutera viktiga 

övergripande frågor. Den individuella intervjun upplevdes av informanten som viktig 

och betydelsefull då intervjun också blev ett samtal där erfarenheter och uppfattningar 

utbyttes. Enkätstudien skickades till 16 informanter och besvarades av 12 personer, 

detta innebar att tre fjärdedelar av de tillfrågade besvarat enkäten, vilket vi tycker är ett 

bra utfall. Många informanter har svarat utförligt på de frågor som hade öppna 

svarsalternativ.  

 

Genomförandet av gruppintervjuerna och den individuella intervjun inleddes med att vi 

förklarade studiens syfte. Vi tydliggjorde också att medverkande personers identiteter 

inte skulle framgå i det färdiga examensarbetet och att endast vi själva skulle ha tillgång 

till de inspelade intervjuerna. Vi var också tydliga med att ange att intervjuerna skulle 

pågå mellan 30- 40 minuter, Varje informant tillfrågades, vid intervjutillfället, om vi 

fick spela in samtalet vilket vi i samtliga fall fick tillåtelse att göra. Som stöd användes, 

som tidigare nämnts, en intervjuguide som i enlighet med studiens syfte och 

frågeställningar täckte in de områden som vi ville ha svar på. Den möjliggjorde också 

att, utifrån informanternas svar, ställa följdfrågor inom de aktuella områdena. Eftersom 

vi använde en digital inspelningsutrustning har vi haft möjlighet att lyssna igenom 

inspelningarna ett flertal gånger och även fokusera ytterligare på vissa avsnitt och 

uttalanden. Genomförandet av enkäten föregicks av kort skriftlig information om 

uppsatsens syfte och de aktuella områdena studien handlade om. Enkäten skickades ut 

digitalt. En påminnelse om sista dag för medverkan gick ut tre dagar innan deadline.  

 

Val av informanter gjordes utifrån att vi ansåg att de var mest lämpade att ge oss svar, 

på vårt syfte och våra frågeställningar, då de alla var nyckelpersoner med ett 

övergripande ansvar för skolutveckling. Vi har under hela studiens arbetsprocess varit 

noga med att utgå från syfte och frågeställningar för både litteratursökning och 

litteraturbearbetning samt formulering av intervjuguide och enkätfrågor. Detta för att 

mäta det vi avsett att mäta vilket också kan benämnas som en studies validitet. 

Validiteten definieras enligt Dimenäs (2007)med … hur väl studien har lyckats att mäta 

och att få kunskap om det som avsikten var att mäta… (s. 249).   Informanterna 

uppfattade några av frågorna som för övergripande. En utgångspunkt i genomförandet 

av studien, var att informanternas kännedom om neurodidaktik var begränsad och 

varierade. De skulle därför kunna lägga in olika och kanske felaktiga betydelse i 

begreppet. Därför gav vi i ett kontaktbrev, kort information, med exempel på 

forskningsresultat, för att de i högre grad skulle förstå vad neurodidaktik kan inrymma. 

  

Tänkande och kommunikation har enligt Säljö (2010) att göra med hur situationen ser ut 

just vid det aktuella tillfället där undersökningen utförs. Vad vi får reda på genom att 

ställa en fråga i en intervju är just vad individen – i den aktuella situationen och givet 

de villkor man uppfattar gälla - finner rimligt och önskvärt att säga och/eller vad man i 

hastigheten kommer på. (s. 115). En informant uttryckte att intervjuguiden hade varit 

bra att ha innan intervjun för att kunna tänka igenom och förbereda sig på vad denna 

skulle ge för utsaga. Vi ville inte att informanterna skulle ha med sig färdiga utsagor till 

intervjun och för att undvika detta gavs inte intervjuguiden ut i förväg. Vi ville komma 

åt informanternas spontana svar för att förhindra att de svarade det de trodde att vi ville 

höra. 
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De etiska beaktandena har vi under hela processens gång, från undersökningens början 

till slutrapportens färdigställande, varit noga med att följa. De etiska principerna enligt 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet för de etiska övervägandena. Informanterna 

har fått information om syftet med studien, gett sitt samtycke till deltagande. De har 

också informerats om att deras identitet inte kommer att röjas och hur de insamlade 

intervjuerna kommer att bearbetas och användas i denna studie. Då det bara finns en 

utvecklingsledare i kommunen innebär det att det är svårt att göra den personen helt 

oidentifierbar, trots att kommunens namn inte nämns. Den berörde utvecklingsledaren 

som är medveten om detta, har gett sin tillåtelse att framträda med beteckningen 

”utvecklingsledare” i materialet. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Det övergripande syfte med detta examensarbete var att undersöka i vilken utsträckning 

nya forskningsrön, inom neurovetenskap och lärande, kan upplevas vara viktiga av 

personal med övergripande ansvar för skolutveckling och i så fall, vilken betydelse 

neurovetenskapliga rön kan ha i ett skolutvecklingssammanhang, enligt informanternas 

uppfattning.  I studien har vi undersökt informanternas syn på sina respektive uppdrag, 

deras syn på skolutveckling och vilka effekter som enligt deras uppfattningar kan bli 

utfallet av olika insatser för skolutveckling. Studiens särskilda fokus ligger på 

informanternas kännedom och uppfattningar om forskningsfältet neurodidaktik i ett 

skolutvecklingssammanhang.  Diskussionen presenteras och diskuteras utifrån studiens 

syfte och de tre forskningsfrågorna där valda delar av informanternas utsagor ställs i 

relation till tidigare forskning. Eventuella likheter och skillnader mellan 

informantgrupperna berörs.  

 

Styrdokumenten bygger på ett sociokulturellt perspektiv och våra informanter måste i 

sin yrkesutövning följa dem. Informanterna har i sina uppdrag att leda, utveckla lärande 

på olika nivåer och bedriva skolutveckling vilka är delar som kan förstås utifrån 

perspektivet. I denna studie framgår tydligt att de olika informantgrupperna finns i 

praktikgemenskaper där de socialiserats och erhållit både språkliga begrepp och olika 

ramar för sin yrkesprofession. Detta anser även Säljö (2010) eftersom individer är 

sammankopplade med omvärlden och sin praktik är allt de människor gör, skriver eller 

säger beroende av den kontext där språket och kommunikationen är dess uttryckssätt Vi 

valde att tolka och förstå våra informanter utifrån det sociokulturella perspektivet när vi 

sammanställde det empiriska materialet.  

 

Kunskapen om forskningsfältet neurodidaktik och hjärnforskning är områden som alla 

informanter kände till och de menade också att det ligger i tiden och tas upp i många 

olika sammanhang i samhället. Studien bekräftar på så vis Klingberg (2011) som menar 

att det finns ett stort och ökande intresse för forskningsresultat i området lärande och 

hjärnan. Alla informanter menade att forskningsbaserad kunskap ska ligga till grund för 

undervisningen i den pedagogiska praktiken för att skolutveckling ska ske. Gärdenfors 

(2005, 2010) menar också han att huvuduppdraget i skolan, undervisning, i högre grad 

än idag ska bygga på vetenskaplig forskning. Klingberg(2011) riktar också han kritik 

mot skolväsendets styrdokument då han menar att dessa i för liten grad bygger på 

vetenskapliga metoder för lärandet. 
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Alla informantgrupper menade att forskningsfältet neurodidaktik påverkar 

skolverksamhet på något sätt redan idag genom ett förändrat elevhälsoarbete och 

förändrade arbetssätt. Informanterna beskriver att påverkan har skett på organisation, 

grupp och individnivå. På organisationsnivå har en alternativ undervisningsgrupp 

inrättats och upptagningsområdet är hela kommunen. På gruppnivå har neurodidaktisk 

forskning inneburit ett förändrat elevhälsoarbete och ett förändrat arbetssätt i den 

pedagogiska praktiken. Ett exempel är förändring av undervisningen från exkluderande 

till inkluderande. Större fokus läggs på lärmiljöer och att skapa en verksamhet där alla 

har en plats, Det är inte bara barn med särskilda behov som har nytta av detta 

(skolledare). Nilhom, professor i pedagogik och skribent för Skolverket (2010b) 

poängterar att didaktisk forskning är en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla en 

skola för alla där det inkluderade arbetssättet råder.  

 

På individnivå syns förändringen främst genom pedagogers ökade förståelse för 

barn/elevers olikheter och möjligheterna att skapa liknande förutsättningar för alla. Det 

neurodidaktiska perspektivet är intressant för skolverksamheten därför att det kan bidra 

till utformandet av En mänskligare skola (Arbetslag 1).  Genom mer kunskap om hur 

lärande går till, förhållningssätt och förståelse för olikheter samt didaktiska och 

pedagogiska metoder kan perspektivet generera en skolutveckling som gynnar både 

elever, föräldrar och pedagogisk personal. Detta kan också verifieras av forskarna 

(Bergström, 1995, Gärdenfors, 2010, Klingberg, 2011, Ott och Olivestam, 2011, 

Schillab och Steffensen, 2009) vilka menar att en förändring av synsätt och införlivande 

av neurovetenskaplig kunskap kan utveckla de pedagogiska teorierna som styr skolans 

verksamhet. Arbetslag 2 och utvecklingsledaren menade att det neurodidaktiska 

perspektivet genom ökad medvetenhet hos pedagoger kan bidra till ett holistiskt synsätt, 

på barn/elever, så att den specialpedagogiska verksamheten blir mer införlivad i den 

allmänna pedagogiken. Vilket också är något som Persson (2009) anser att skolan 

behöver utvecklas så att ett specialpedagogiskt förhållningssätt anammas i all 

pedagogisk verksamhet. Ott och Olivestam (2010) framlägger även de vikten av ett 

holistiskt tankesätt vad gäller barn/elevers utveckling, förmåga till lärande samt 

undervisningen i stort.  

 

Arbetslag 1, arbetslag 2 och skolledarna menade att ett kritiskt förhållningssätt till nya 

forskningsrön är viktigt och ingår i deras uppdrag. Vi antar att deras kritiska 

förhållningssätt utgår från att de har en medvetenhet om vilken påverkan de har utifrån 

sin yrkesprofession. Arbetslag 2 och utbildningsledaren ansåg att forskningsflödet också 

kan innebära svårigheter att sålla och välja ut vilken forskning som är relevant. För att 

göra detta på ett tillfredsställande sätt behövs enligt Hultman och Hörberg (1994) 

kunskap och bedömningsförmåga för att göra granskningar av både forskningens 

trovärdighet, hållbarhet samt dess relevans. 

 

Arbetsminnesträning och dess effekter var det första informanterna nämnde vid frågan 

om vad neurodidaktik är. Arbetsminnesträning användes också i flertalet av 

verksamheterna. Denna metod är utformad och utprovad och bygger på forskningsrön 

om hur de kognitiva funktionerna kan förändras/förbättras av viss specifik träning 

(Klingberg, 2009). Att metoden blivit så etablerad och används i förhållandevis hög 

grad i skolverksamhet tror vi beror på dess välutformade koncept som är användbart i 

undervisningssituationer. Företaget som säljer och tillhandahåller metoden utgick från 

neurovetenskaplig forskning när de utvecklade sitt heltäckande koncept för 

arbetsminnesträning. Det innehåller alltifrån webbplats med informationsfilmer, 
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handledande information, coachutbildning, tips och råd inför under och efter 

träningssessionerna och liknande. De pedagogiska forskarna Lendahl- Rosendahl och 

Rönnerman (2000, 2002) har genom sin forskning sett att lärare ofta förväntar sig att 

kunna ta del av ny forskning genom färdigutformade metoder och arbetssätt som direkt 

kan appliceras och användas i klassrumsmiljö. 

 

Vi kan också konstatera att fortsatt forskning inom området sker. Då forskningsrön 

enligt Hultman och Hörberg (1994), Klingberg (2007, 2010) och Gärdenfors (2010) har 

svårt att nå ut och etableras i den pedagogiska praktiken har vi uppmärksammat att så 

inte är fallet vad gäller forskning om arbetsminnesträning och metoden RoboMemo. 

Forskningen och metoden har anammats i flertalet av skolverksamheterna. Vår tolkning 

är att både forskningsrönen och det färdiga konceptet (metoden) har tilltalat den 

pedagogiska praktiken och enligt Arbetslag 2 efterfrågar pedagoger ofta färdiga metoder 

direkt tillämpbara i undervisningssituationer. Vi kan också konstatera i enlighet med 

Hultman och Hörberg (1994) att det är av stor vikt hur forskningsresultat förs ut och 

presenteras för att få genomslagskraft. Under vår arbetsprocess när vi samlat in 

bakgrundsfakta till vår studie har vi upplevt att forskningsresultaten om 

arbetsminnesträningens effekter språkligt har anpassats för att så många som möjligt ska 

kunna tillägna sig denna kunskap. Informationskanalerna för denna forskningsspridning 

har också varit många och utgjorts av föreläsningar, böcker, artiklar, tv- intervjuer och 

dylikt. 

 

Som en del i informanternas uppdrag ingår att inhämta och sprida forskningsrön. Detta 

är ett led för informanterna i arbetet med att bedriva skolutveckling. Vi 

uppmärksammade att alla informantgrupper tydligt kunde redogöra för vad deras 

uppdrag innebar när det gällde att bedriva skolutveckling. De kunde ur olika synvinklar 

relatera sitt eget arbete till ett övergripande sammanhang vilket enligt rapporten Att 

granska och förbättra kvalitet (2003) är en förutsättning för att utifrån sitt uppdrag 

bedriva skolutveckling. 

 
… att forskningen går framåt väldigt snabbt och att det ställer till det för oss. (när vi vet mer 

måste vi såklart ta större ansvar. Ansvar kostar pengar. Vi har inga pengar men ska utföra det 

ändå.) (skolledare) 

 

Formerna för inhämtandet av aktuell forskning har utvecklats och sker genom många 

olika forskningskanaler och från olika vetenskapliga fält. I rapportern Att nå ut och nå 

ända fram (2009:94) beskrivs att skolan har ett behov av forskning för att utvecklas men 

denna når sällan fram och implementeras i den pedagogiska verksamheten. Vi kan 

konstatera att uppdraget och satsningen i Att nå ut och nå ända fram har möjliggjort och 

underlättat inhämtande av forskning för verksamma inom utbildningsväsendet i den 

aktuella kommunen.  

 

Då skolan ska utbilda arbetskraft för framtida behov är det enligt Sörman (2011) och 

Sörman m.fl. (2011) nödvändigt att nyttja forskning och erfarenhet så att man förbinder 

utbildningsväsendet med arbetsmarknadens krav och för att göra detta krävs 

skolutveckling. Vi ser starka inslag av det som av forskare och organisationsledare 

benämner som skolutveckling mot en lärande organisation (Utbildningsdepartementet, 

2001) där skolan måste utvecklas mot att kunna möta den snabba förändringstakten i 

samhället. Informanterna beskrev att deras yrkesutövning innehöll kontinuerliga inslag 

av forskningsbevakning, handledning, styrning samt diskussioner och samtal med 

berörda både internt och externt. De påtalade att det är ständigt pågående processer som 
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kräver uthållighet och ett långsiktigt arbete. Genom ett ständigt lärande kan en 

organisation snabbare förändras och utvecklas för att bland annat nå högre 

måluppfyllelse och ökad kvalitet. Våra informantgrupper uttrycker att skolan är tvungen 

att utvecklas för att möta samhällets ständiga förändringar och krav och samtidigt skapa 

en mänskligare skola. 

 
Kunskap påverkar praktiken, vi vill nå ökad måluppfyllelse, forskning kan hjälpa oss hitta olika 

metoder för olika behov. (skolledare) 

 

Informanterna har olika syn på vad skolutveckling är och det kan förstås utifrån att de har 

olika uppdrag i sin yrkesprofession. En intressant iakttagelse är att utvecklingsledaren samt 

rektorerna/förskolecheferna ser måluppfyllelse som en viktig del när det gäller skolutveckling 

medan specialpedagogerna inte nämner det alls. Skolledare är enligt Skolverket (2010a) 

ansvariga för skolans resultat. Vi tror att måluppfyllelse, i form av mätbara betyg, är ett sätt 

för rektorer att tydligt kunna redovisa en skolas resultat och hur framgångsrik skolan är. 

Specialpedagogerna menade att skolan ska utvecklas med målet att bli en mänskligare skola 

som är tillgänglig för alla. Detta synsätt tillika uppdrag är tydligt framskrivet i 

examensförordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) vilka ska förändra lärmiljöer och 

undanröja hinder- och svårigheter så att en skola för alla blir realiserad. 

 

Den neurovetenskapliga forskning som finns om sömn, mat, stress, miljö och rörelse har 

påverkansfaktorer på barn/elever och de flesta av informanterna kände till detta och 

pratade om detta i sina verksamheter vilket vi tolkar som att broar mellan 

forskningsfälten och den pedagogiska praktiken har börjat byggas. Vilket också är något 

som forskarna i artikeln i Dagens Nyheter (2011-05-15) efterfrågade. Då forskning om 

dessa faktorers påverkan på barn/elever funnits under ett antal år och även denna 

forskning ”ligger i tiden” kan det ha inneburit att informanterna var uppdaterade på 

detta. 

 

 

Avslutande reflektioner 

 

Vår egen erfarenhet, som lärare under många år, har inneburit insyn i skolverksamheten på 

många olika sätt. Vi hade båda erfarenhet av att pedagoger i den pedagogiska praktiken, 

visserligen läste forskning, men i liten grad nyttjade den i den dagliga verksamheten. Vårt 

intresse för, skolutveckling och forskning om lärande, vidgades när vi kom i kontakt med 

neurovetenskapliga forskningsrön om arbetsminnet. Vi fick reda på att arbetsminnet kunde 

tränas och därigenom öka elevers förmåga till bättre läsförståelse, uppmärksamhet och 

skolresultat. Behövs nya sätt att tänka som bygger på vetenskaplig forskning för att 

åstadkomma kvalitetsförbättring, ökat lärande, bättre måluppfyllelse och skolutveckling? 

Vi har kommit fram till att forskningsbaserad kunskap är och kommer att bli allt viktigare för 

skolutveckling. Vi blev glada över att våra informanter visade sig ha både mycket kunskap 

inom området och visioner för framtida skolutveckling. 

För oss personligen har hela processen inneburit ett förändrat förhållningssätt både vad gäller 

forskning om lärande, styr – och ledningsuppdrag och visioner för skolutveckling. Som 

blivande specialpedagoger har vårt förändrade förhållningssätt inneburit en stadig 

kunskapsgrund att stå på men att det också kommer att innebära ett ständigt arbete med att 

förändra och utveckla 
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En schematisk bild av hjärnan 

 

 

 
 

Figur 2.  Hjärnans olika delar och lokalisering av olika förmågor. (Demenscentrum)  

 

Människans hjärna och ryggmärg bildar tillsammans ett centralt nervsystem. Hjärnan är 

indelad i två halvor samt en lillhjärna vilka har olika funktioner. Dessa halvor är 

hopkopplade med hjärnbalken vilken har miljontals nervfibrer och både kognitiva och 

motoriska aktiviteter styrs av dem. Hjärnan delas in i tre olika delar vilka har olika 

funktioner.   

 

 Hjärnstammen – styr de livsuppehållande funktionerna. Detta är också den 

äldsta delen.  

 Mellanhjärnan, limbiska systemet, - där finns minnesfunktioner, känslor uppstår 

och lärandet sker.  

 Hjärnbarken, neokortex, vilken kan delas in i fyra delar: 

  

1) Nacklob- här finns syncentrum. 2) Tinninglob- här finns språkcentra i vänstra delen 

och språkmelodisättandet i den högra. 3) Hjässloben här finns sensomotoriska centrum. 

4) Pannlob- här finns centrum för abstrakt tänkande, bedömning samt en del 

minnesfunktioner (Olivestam & Ott, 2010). 
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Det limbiska systemets betydelse för lärande 

 

Klingberg (2011), Ott och Olivestam (2010) lyfter fram följande centrala organ som 

viktiga i lärandeprocessen.  

 

 

 Hippocampus: Område för minnesfunktioner som sorterar och skickar 

information till hjärnbarkens långtidsminne. En del av hippocampus, gyrus 

dentatus, bildar ständigt nya celler livet ut.  

 

 Amygdala: emottar och behandlar information av emotionell karaktär vilkas 

nervtrådar är sammanbundna med prefontala hjärnbarken och gör att känslor och 

kognition påverkar varandra.  

 

 

 Thalamus: Kan liknas vid en omkopplingsstation för inkommande stimuli för 

vidare anslutning till hjärnbarkens olika delar. 

 

 Dopaminerga systemet: Ett belöningscentrum i hjärnan som sänder ut 

signalsubstansen dopamin till pannloben.  Dopaminet är en av 

signalsubstanserna som ger välbefinnande.  

 

 Prefrontala cortex: I denna del sitter en individs uppfattning av jaget, viljan, 

impulskontroll och förmågan till motivation. Information samordnas i denna del 

och beslut tas om vidare handling.  
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Bakgrundsvariabler 

 

1. Inom vilken verksamhet arbetar du? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du? 

3. Vilken yrkesbakgrund har du? 

4. När tog du examen från specialpedagogprogrammet (specialpedagogerna)? 

 

 

Skolutveckling 

 

 

 Hur tar du/ni del av ny forskning? Vilka aktörer (skolporten, skolverket, 

vetenskapsrådet, enskilda forskare, m.m) är spridare av ny forskning till dig? 

 

 På vilka sätt stimulerar du dina kollegor/lärare att ta del av nya rön från forskningen? 

  

 Vad styr vilken forskning som är relevant för skolan? 

  

 Kan du säga något kort om vad du lägger i begreppet skolutveckling? 

 

 På vilket sätt är du/ni delaktig i skolutvecklingsfrågor? Beskriv vilka som är aktuella 

idag och planer för framtiden? 

 

 Hur menar du att skolan kan utvecklas? 

 

 Enligt din examensbeskrivning ska du leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet 

med målet att möta behoven hos alla barn och elever. Beskriv hur du/ni gör för att 

genomföra detta? 

 

 Finns det något ytterligare inom området skolutveckling som du vill lyfta fram 
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Neurovetenskap – Neurodidaktik 

 

 Vad känner du till om ny forskning inom neurovetenskap? 

 

 Är den kunskapen intressant och har den betydelse i skolans verksamhet idag? Varför, 

varför inte?  

 

 Vilka metoder och förhållningssätt, med anknytning till det neurovetenskapliga 

perspektivet, upplever du används på fältet?  

 

 Hur, enligt din/er uppfattning, har dessa metoder och verktyg påverkat 

skolverksamheten över tid om du tänker på: 

1. Individnivå 

2. Gruppnivå  

3. Organisationsnivå 

 

 Vilken betydelse kan det neurodidaktiska perspektivet få i ett framtida 

skolutvecklingssammanhang? 

 

 Finns det något ytterligare inom området neurodidaktik som du vill lyfta fram? 
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Enkät om skolutveckling/neurodidaktik 

Vi är två blivande specialpedagoger som läser sista kursen på specialpedagogprogrammet vid 

Umeå universitet.  

Forskning visar att skolutveckling inte sker utan rektors samtycke, stöd, initiativ eller tolerans 

och därför att det viktigt att få ta del av era tankar och erfarenhet. Vi kommer att genomföra 

en empirisk studie i den pedagogiska verksamheten och behöver ER rektorer/förskolechefer 

som informanter eftersom NI spelar en nyckelroll i skolutvecklingssammanhang.  

Tack för att DU tog dig tid att hjälpa oss! 

Lotta och Monica 

1. Inom vilken verksamhet arbetar du? 

 Förskola 

 Grundskola 

 

2. Hur många år har du arbetat som rektor/förskolechef? 

Ange antal år___________________________________ 

 

3. Har du gått den statliga rektorsutbildningen? 

 Ja 

 Nej 

 Pågår 

 

4. Om du svarat Ja på fråga 3, vilket år avslutade du utbildningen? 

______________________________________________ 

 

5. Hur tar du del av ny forskning? Markera ditt svar (kan vara fler än ett) 

 Internet 

 Rapporter 

 Tidskrifter 

 Fackpress 

 Nätverk 

 Forskningscirklar 

 Seminarier 

 Utvecklingsledare 

 Specialpedagog 

 Annat: 
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6. Vilka av dessa aktörer, tycker du, är av störst betydelse för spridning av ny 

forskning till din verksamhet? Markera ditt svar (kan vara fler än ett). 

 Skolverket 

 Vetenskapsrådet 

 Forskning.se 

 Skolporten 

 Vetenskap och allmänhet 

 Tidskrifter 

 Annat:  

 

7. På vilka sätt stimulerar du dina kollegor/lärare att ta del av nya rön från 

forskningen? 

Beskriv:  

 

8. Vad styr vilken forskning som är relevant för skolan? 

 Pedagogisk forskning 

 Didaktisk forskning 

 Neurovetenskaplig forskning 

 Skolutveckling  

 Annat: 

 

9. På vilket sätt är du delaktig i skolutvecklingsfrågor? 

Beskriv: 

 

10. Vad känner du till om forskning inom neurovetenskap? 

      Berätta: 

11. Är den kunskapen intressant? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

12. Om du svarat Ja på fråga 11. Hur har forskningen betydelse i skolans 

verksamhet? 

Beskriv: 

 

13. Vilka av dessa metoder och förhållningssätt, med anknytning till det 

neurovetenskapliga perspektivet, uppmärksammas i din verksamhet? 

Fler än ett svar kan anges: 

 

 Arbetsminnesträning (RoboMemo m.m.) 
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 Olika inlärningsmetoder: t.ex. korta diagnoser/texter (ofta återkommande), 

associationstekniker, utgå från elevens egna intressen  

 Daglig fysisk aktivitet 

 Multimodalt lärande (när flera sinnen aktiveras) 

 Stressreducering 

 Sömnens betydelse 

 Lärmiljön 

 Musicerande 

 Annat:  

 

14. Hur, enligt din uppfattning, har dessa metoder och förhållningssätt påverkat 

skolverksamheten över tid? 

Om du tänker på 

 Individnivå 

 Gruppnivå 

 Organisationsnivå 

 

15. Vilken betydelse kan det neurovetenskapliga perspektivet få i ett framtida 

skolutvecklingssammanhang, enligt din uppfattning?  

Beskriv: 

 

16. Finns det något du vill tillägga inom områdena skolutveckling och 

neurodidaktik? 

Beskriv: 

 

Tusen tack för din medverkan! 

Lotta och Monica 

 

Lotta. bergenudd xxx mailadress 

Monica. Bolin- Sundberg xxx mailadress 
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Hej för- och grundskolechef!    

   

Vi är två blivande specialpedagoger som läser sista kursen på specialpedagogprogrammet vid Umeå 

universitet. Vi står nu inför uppgiften att skriva ett examensarbete på 30 Hp. Vi kontakter dig som för 

– och grundskolechef eftersom du har ett lednings- och skolutvecklingsansvar och 

tillsammans med rektorer och förskolechefer bedriver skolutveckling i kommunen.  

  

Vi har en förfrågan till DIG om att få "låna" dina rektorer och förskolechefer som informanter i vår 

empiriska studie. För att få så många svar och så lita bortfall som möjligt skulle vi vilja komma på en 

rektorskonferens och genomföra vår enkätundersökning. Det beräknas ta ca 15-20 minuter. 

  

Vårt blivande yrke, specialpedagog, innebär att vi har en mängd olika uppdrag. I 

Högskoleförordningen (2007), där specialpedagogens uppdrag i yrket beskrivs, står att vi bland annat 

förväntas ha en kvalificerad pedagogisk ledningsfunktion, utveckla undervisnings- och lärmiljöer, med 

målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Berg (2009) menar att specialpedagogiken ska 

uppmärksamma lärandet i ett vidare sammanhang, med elevers bästa för ögonen, och arbeta för en 

utveckling av den ordinarie undervisningen. Enligt Berg & Scherp (2009) handlar begreppet 

skolutveckling om att lyfta fram och utmana en skolas traditionella arbete genom förändringar mot ett 

uttalat mål, en ambition, vision eller idé. Då verksamheten i skolan ska utgå från vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet är det viktigt att verksamheten utvecklas och ständigt prövas genom att nya 

metoder följs upp och utvärderas vilket ska utveckla skolan kvalitativ så att den svarar mot de 

nationella målen.  

  

Syftet med vår empiriska studien är att, utifrån det specialpedagogiska uppdraget, belysa 

skolutveckling i en kommun, för att undersöka hur skol- och utvecklingsledare, rektorer och 

specialpedagoger förhåller sig till det neurodidaktiska perspektivet samt vilken betydelse perspektivet, 

enligt deras uppfattning, kan få i ett skolutvecklingssammanhang.  

  

Arbetsgång: 

  

Steg 1. Denna förfrågan (detta mail) och ditt medgivande till att "låna" rektorerna och 

förskolecheferna som informanter.  

Steg 2. När du tagit ställning till om vi får "låna" informanterna önskar vi svar från dig. 

Steg 3. Vi skickar ett infobrev, riktat till informanterna, som du via din maillista skickar till alla 

rektorer och förskolechefer. 

 Steg 4. Tillsammans med dig bestämmer vi vilken tid och vilken rektorskonferens som är lämplig att 

genomföra enkätstudien på. 

  

Hoppas på ett gott samarbete och en studie som kan komma kommunens skolutveckling till godo! 

  

Specialpedagogstuderande: 

  

Lotta Bergenudd (XXX mailadress) 

 Monica Bolin Sundberg (XXX mailadress) 
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Förfrågan om att delta i vår empiriska studie! 

 

Hej Utvecklingsledare!  

Vi är två blivande specialpedagoger som läser sista kursen på 

specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. Vi står nu inför uppgiften att skriva 

ett examensarbete på 30 Hp. Vi kommer att genomföra en empirisk studie i den 

pedagogiska verksamheten och behöver DIG som skol- och utvecklingsledare som 

informant eftersom DU har en nyckelroll i skolutvecklingssammanhang. Det 

empiriska materialet, från DIG, önskar vi inhämta via en intervju.  

 
Vårt teoretiska syfte med studien är att ta reda på om nya forskningsrön, inom 
neurovetenskap och lärande, är intressanta och kan få betydelse i ett 
skolutvecklingssammanhang. 
 
Deltagandet i intervjustudien är helt frivilligt men vi hoppas dock att DU väljer att 

medverka eftersom det är betydelsefullt för oss att få tillgång till dina åsikter för att 

höja kvalitén i vår empiriska studie. Vi kommer att kontakta DIG inom den närmaste 

tiden för att förhoppningsvis få boka tid och plats för en intervju. 

Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt och utgöra en del i den 

empiriska studien. Konfidentialiteten innebär att en avidentifiering av kommunen 

kommer att ske samt att de enskilda intervjusvaren inte kommer att kunna härledas 

till dig som individ. Materialet kommer att analyseras och bearbetas för att resultera i 

en D-uppsats på avancerad nivå. 

Tack för att DU tog dig tid och läsa vår förfrågan! Vi ser fram emot ditt 

deltagande i vår studie! 

 

Hösthälsningar! 

Lotta Bergenudd ( XXX mailadress) 
Monica Bolin Sundberg ( XXX mailadress) 
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Förfrågan om att delta i vår empiriska studie! 

 

Hej Specialpedagoger!  

Vi är två blivande specialpedagoger som läser sista kursen på 

specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. Vi står nu inför uppgiften att skriva 

ett examensarbete på 30 Hp. I ert uppdrag, som specialpedagoger inom elevhälsa, 

ingår att, utifrån en samlad kompetens, stödja förskola och skola i arbetet med barns 

och ungdomars hälsa och lärande. Enligt högskoleförordningen (2007:638) förväntas 

specialpedagoger ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt leda 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet.  

 

Vi har en önskan att få genomföra en del av vår empiriska studie i ER pedagogiska 

verksamhet. Vi har valt ER som informanter eftersom ert arbetsfält spänner över 

kommunens hela utbildningsområde och att ni har en nyckelroll i skolans 

förnyelsearbete.  Om ni väljer att deltaga kommer det empiriska materialet, från er, 

att inhämtas via en gruppintervju.  

 
Vårt teoretiska syfte med studien är att ta reda på om nya forskningsrön, inom 
neurovetenskap och lärande, är intressanta och kan få betydelse i ett 
skolutvecklingssammanhang. 
 

Deltagandet i intervjustudien är helt frivilligt men vi hoppas dock att NI väljer att 

medverka eftersom det är betydelsefullt för oss att få tillgång till dina åsikter för att 

höja kvalitén i vår empiriska studie. Vi kommer att kontakta ER inom den närmaste 

tiden för att förhoppningsvis få boka tid och plats för intervju. 

Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt och utgöra en del i den 

empiriska studien. Konfidentialliteten innebär att en avidentifiering av kommun, 

skoldatatek och er som individer kommer att ske. Materialet kommer att analyseras 

och bearbetas för att resultera i en D-uppsats på avancerad nivå. 

Tack för att DU tog dig tid och läsa vår förfrågan! Vi ser fram emot ditt 

deltagande i vår studie! 

 

Hösthälsningar! 

Lotta Bergenudd (XXX mailadress) 
Monica Bolin Sundberg (XXX mailadress) 
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Kort introduktion till ämnesområdet skolutveckling och neurodidaktik.  

 I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 betonas att 

skolans verksamhet ständigt prövas genom nya metoder och utvärderar och följer upp 

resultaten för att utvecklas kvalitativt.  

 

 Skolutveckling ska ske som en kontinuerlig process för att ge elever de bästa 

förutsättningarna för bildning, tänkande och kunskapsutveckling.  (Lgr 11). 

 

 Då skolverksamhet idag är konkurrensutsatt tenderar måluppfyllelsen att bli än 

viktigare än tidigare – för att möta detta blir skolutvecklingsprocessen en 

grundläggande drivkraft. 

 

 Flera studier visar att skolan är en arena där det finns ett glapp mellan teori och 

praktik. (SOU, 2009). 

 

 Idag finns ny forskning om hjärnans funktioner och hur de olika områdena i hjärnan 

samverkar som kan komma att påverka kunskapen och synen på barn- och ungas 

utveckling och lärande. Kognitionsforskare menar att: 

”Det är dags att förenas, genom att pedagoger tar till sig nyvunnen 

kunskap från den kognitiva neurovetenskapen, och att pedagogiska 

frågor och erfarenhet styr vilka experiment som utforskas inom den 

kognitiva neurovetenskapen.” (Klingberg, 2011) 

 Neurovetenskapen har beröringspunkter med den pedagogiska praktiken genom bland 

annat: arbetsminnesträning, olika inlärningsmetoder, vikten av fysisk aktivitet, 

multimodalt lärande, stressreducering, sömnens betydelse, miljöns betydelse, 

musicerande….(Dagens Nyheter 2011-05-15). 

 

 Flertalet studier har gjorts som visar att tack vare hjärnans plasticitet, 

formbarhet, kan arbetsminnet tränas vilket ger elever möjlighet till ökat lärande 

och därigenom bidra till framgångsrika skolprestationer. (Holmes, m.fl (2009a). 

 

 Vårt teoretiska syfte med studien är att ta reda på om nya forskningsrön, inom 

neurovetenskap och lärande, är intressanta och kan få betydelse i ett 

skolutvecklingssammanhang? 
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