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Skole og utdanning

8,2 prosent av elevene i grunnskolen får 
spesialundervisning,1 og 3-15 prosent velger 
bort videregående opplæring.2 Legger vi 
til dem som fullfører, men med stryk, er vi 
oppe i nesten 1/3 av alle elevene. Professor 
Torleiv Høien fra Lesesenteret ved Univer-
sitetet i Stavanger har uttalt at en av fem går 
ut av skolen uten å kunne lese og skrive godt 
nok til å klare seg i arbeidslivet.3 Avisene er 
fulle av historier om problemene i skolen, 
og ifølge en undersøkelse fra 2006 har en 
tredjedel av voksne nordmenn en lesefer-
GLJKHW� VRP� HU� GH¿QHUW� VRP� XWLOVWUHNNHOLJ�
med tanke på lesekravene i dagens arbeids- 
og hverdagsliv.4 

Det skyldes på at det er for mange assis-
tenter i skolen, for mange elever i klassene 
eller for dårlig lærerutdanning. Vi hører 
om at spesialpedagogikken ikke virker. 
Rektorer blir sendt på kurs. Politikere til-
UHWWHOHJJHU�PHU�IRU�\UNHVIDJ�IRUGL�ÀHUH�LNNH�
orker teoridelen i skolen. 

Tross dette fokuset på lærervansker, 
tross en sosial enighet om at det er viktig 
å kunne lese og skrive og ta imot læring og 
tross politisk enighet om at skole er viktig, 
VOLWHU�VWDGLJ�ÀHUH�EDUQ��XQJH�RJ�YRNVQH�PHG�

en eller annen form for lære- og/eller kon-
sentrasjonsvanske. Hvorfor virker ikke til-
takene? Hvorfor hjelper ikke spesialunder-
visninga? Hvorfor sitter ikke barna stille og 
hører etter og lærer seg det skoleplanen sier 
de skal? Er barna våre blitt dummere, er 
pensum blitt vanskeligere eller er lærerne 
blitt latere? Har vi gått glipp av noe?

Det er naturlig for mennesker å lære. 
Det er meningen at vi skal være i stand til å 
utvikle en bevisst tankeprosess, viljestyrte 
handlinger, språk, bevegelser, klare å ana-
lysere og nyttiggjøre oss informasjon og 
huske saker og ting. Når dette ikke skjer, 
må det være noe galt. Som det er innenfor 
mange andre av livets områder: Hvis vi 
skal løse et problem, er det lurt å se på hva 
som er årsaken til problemet. 

Elever som sliter i et fag, har rett til å 
få tilrettelagt undervisning. Denne tilret-
telegginga består imidlertid ofte av at de 
får et begrenset faginnhold, men ikke hjelp 
til å mestre faget. Istedenfor å akseptere at 
ÀHUH� RJ� ÀHUH� DY� EDUQD� YnUH� IDOOHU� XWHQIRU�
og går glipp av læring og utvikling, la oss 
¿QQH�XW�KYD�VRP� OLJJHU�XQGHU�RJ� UHWWH�Sn�
årsakene. 

Eksplosjon av lese- og skrivevansker,  
atferdsproblemer og manglende læring:

Hvorfor så 

vanskelig?
TeksT Anne Lene Johnsen  FoTo shutterstock
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Å lære handler om å utvikle nervesystemet, om å 
skape koblinger og god kommunikasjon mellom 
celler og sunne, sterke og riktige nettverk både 
i kroppen og i hjernen. Kroppens oppgave er 
ikke bare å bære rundt på hodet. Den består av 
ÀHUH�V\VWHPHU�VRP�MREEHU�VDPPHQ��EODQW�DQQHW�
lymfesystemet, blodomløpet og åndedrettssys-
temet. Alt er koblet sammen med nervesyste-
met, kroppens ”informasjonskanal”: Gjennom 
nervesystemet sendes signaler mellom kroppen, 
sanseapparatet og hjernen. Dette samspillet 
starter allerede på fosterstadiet og fortsetter å 
være viktig for oss hele livet. Men hvis disse sys-
temene/kroppens ulike systemer ikke fungerer 
som de skal, eller hvis de av andre grunner blir 
forstyrret i sitt arbeid, kan vi få problemer. 

Utgangspunktet
Vi fødes med et enormt potensial for å produ-
sere mange koblinger i nervesystemet og med 
mulighetene til stadig å lære og utvikle oss. 
Sentralnervesystemet (SNS) er, som navnet 
antyder, sentralt i dette arbeidet. SNS består 
av hjernen og ryggmargen. Ryggmargen er 
kommunikasjonskanalen for signaler mellom 
kroppen og hjernen: Signaler sendes oppover 
til hjernen for å bli analysert og fortolket og 
nedover fra hjernen for å avgi en reaksjon eller 

respons. 
SNS koordinerer innkommende sansesti-

muli og produserer et passende motorisk svar. 
Selv om hjernen har ansvaret for kognitive og 
motoriske funksjoner, må både hjernen og rygg-
margen arbeide sammen for å gi gode motoriske 
ferdigheter. Dette krever et godt utviklet og 
modent SNS. 

Dersom SNS er umodent, kan det avgi enten 
feil eller for svake signaler til kroppen. Feil kom-
munikasjonen i nervesystemet kan resultere i 
blant annet feil sanseoppfatning, påvirke atfer-
den eller forstyrre motorikken. Ifølge pedagog, 
psykologspesialist og terapeut i nevrofysio-
logisk psykologi Marie Seljebø ved Senter for 
Bedre læring i Oslo kan mange av disse symp-
tomene feiltolkes og framstå som AD/HD eller 
ADD, dysleksi, dyskalkuli, dyspraksi, Asbergers 
syndrom og andre (feilaktige) diagnoser. 

Sansning og systemenes samarbeid
Alle stimuli vi får inn, mottas av sanseappara-
tet. Vår evne til å oppfatte, forstå, bearbeide 
og videreformidle informasjon starter med 
sansing, altså med syn, hørsel, lukt, smak og 
berøring. Sansingene omformes til elektriske 
signaler som suser av sted til hjernen der de 
tolkes og en passende respons produseres. 

Informasjon som hentes inn via sansene, 
må fraktes hel og fullstendig til den delen av 
hjernen som skal bearbeide den videre. For å 
klare å oppfatte informasjon riktig og deretter 
bearbeide den best mulig, må vi ha et sanse- og 
mottaksapparat som er i best mulig stand og 
intakte, effektive nervebaner. 

Det hjelper ikke hvor intelligent du er hvis 
det er noe galt med sansene og hvordan infor-
masjon kommer inn i hodet. Noen kjennetegn 
ved lesevansker er at bokstaver ”danser” på 
linjene, at de blir snudd og at for eksempel en 
”b” blir til en ”d”, at man beveger hodet mens 
man leser eller at bokstavene ”sklir” i hveran-
dre. Slike symptomer handler ikke om mangel 
på intelligens, men om at det er noe galt med 
hvordan systemet fanger opp det som skal leses. 

MacLeans tredelte hjerne
Den amerikanske legen, hjerneforskeren og 
nevrologen Paul MacLean2 (1913-2007) arbei-
det med hjernens vekst og utvikling og utviklet 
fra 1950-tallet en egen teori om hjernefunk-
sjoner. Han skisserte en inndeling av hjernen 
i tre deler: Hjernestammen, pattedyrhjernen 
(det limbiske system) og ”menneskehjernen” 
eller det som kalles neocortex.3 Hans innde-
ling er basert på evolusjonsteori, og han mener 

vår utviklingshistorie kan ”avleses” i hjernens 
utvikling:

Et nyfødt menneskebarn er fremdeles på et 
tidlig stadium i sin utvikling, hvor de høyere 
hjernefunksjonene ikke ennå har slått inn. 
Spesielt de første ni månedene etter fødse-
len er viktig for koblinger mellom lavere og 
høyere hjerneområder og dermed for dannelsen 
av mange viktige egenskaper. Bevegelser er 
viktige i denne utviklingen: Vi utvikler oss fra 
´¿VNHVWDGLHW´� VRP� IRVWHU� YLD� ´UHSWLO´� QnU� YL� HU�
4-6 måneder gamle, til pattedyrstadier hvor vi 
NUDYOHU� DY� JnUGH�Sn� DOOH�¿UH��'HUHWWHU� UHLVHU� YL�
oss opp og beveger oss som primater – fremde-
les med noe hjelp av hendene, før vi blir bipe-
dale (går på to bein) og går fullt oppreist som 

Hvorfor læring ikke 

bare sitter i hodet

læring, tenkning, kreativitet, konsentrasjon og intelligens er ikke bare 

hjernens ansvar. Det er funksjoner som er resultater av hele organismen 

og hvor godt ulike elementer i kroppen og hodet samarbeider. 

TeksT Anne Lene Johnsen     FoTo shutterstock

Våre sanser:
Den vestibulære (balanse)
Den taktile (berøring)
Den auditive (blant annet hørsel)
Den proprioseptive (oppfattelsen av tilstand, 
stilling og bevegelse i muskler og ledd)
Den visuelle (syn)
Luktesansen (det olfaktoriske systemet)
Smakssansen (det organoleptiske systemet)

Sanseintegrasjon: 
Hjernens evne 
til å bearbeide 
sanseinntrykk fra 
kroppen så de blir 
brukbare for per-
sonen.
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modne mennesker. 
Det er disse stadiene MacLeans inndeling 

av hjernen representerer. Hjernestammen har 
ansvar for automatiske overlevelsesfunksjoner, 
som for eksempel å sørge for at hjertet slår, at 
vi puster og for regulering av kroppstemperatur. 
Her utløses de primitive UHÀHNVHQH. Disse legger 
grunnlaget for motorisk utvikling. De er også av 
avgjørende betydning for den tidligste sanseut-
viklingen. Etter hvert som vi utvikler oss, har vi 
behov for bedre koordinering og å holde hodet 
oppe på egen hånd (noe vi ikke har behov for 
når vi svømmer rundt i mors liv). Når spedbarn 
rører seg eller når vi vogger på dem, stimuleres 
utviklinga av nervenettet i hjernen. Hvis noe 
hindrer denne utviklingen, kan vi risikere å få 
dårligere motorisk kontroll og både atferds- og 
læringsproblemer. 

Etter hvert som de første pattedyrene ble 
XWYLNOHW� Sn� MRUGD�� ¿NN�GHUHV� KMHUQHU�ÀHUH� RSS-
gaver: Bedre koordinering av bevegelser var 
svært viktig for muligheten for overlevelse og 
utvikling av følelser. Det limbiske systemet kon-
trollerer ufrivillige bevegelser av musklene.4,5 
Hvis et barn har ubalanser andre steder i sen-
tralnervesystemet, kan det føre til at for mye 
energi blir ”brukt opp”, slik at det blir mindre 
igjen til tenking. 

Det tredje stadiet i hjernens utvikling, som 
er knyttet til mennesket, var ifølge MacLean 
utviklingen av ”den lærende hjerne” eller hjer-
nebarken (cortex). Denne delen ga oss mulighet 
til å løse problemer, bruke språk og tall, utvikle 
hukommelse og være enda mer kreative. I hjer-
nebarken organiseres sansing, viljestyrte beve-

gelser og tillærte måter å interagere med verden 
på. Denne delen av hjernen utvikles i hovedsak 
gjennom erfaringer. 

Innenfor hjerneforskningen omtales hjer-
nens stadige endringsmuligheter i cortex som 
hjernens plastisitet.6 Den varer livet ut, men 
er særlig stor i tidlig barndom. Stimulans i de 
tidligste barneår er derfor viktig for hjernens 
utvikling. Grunnlaget for all læring og videre 
utvikling legges i denne fasen av livet.

Resultat: Når vi kommer opp å stå, får vi 
frigjort oppmerksomhet til å utvikle ”mennes-
kelærdom”. Vi må ha på plass underliggende 
funksjoner før de høyereliggende kan trå inn – 
men høyereliggende behøver ikke være på plass 
før lavereliggende funksjoner kan benyttes. 
Dermed kan vi tenke oss at lærevansker – altså 
utfordringer med å få ”menneskehjernen” til 
å fungere effektivt – kan oppstå hvis det er en 
umodenhet i lavere hjernefunksjoner eller uba-
lanse i sentralnervesystemet. 

Ikke nødvendigvis psykologi?
Symptomer som trøtthet, for lite eller for mye 
energi, aggressivitet, at man ikke konsentrerer 
seg eller klarer å beholde fokus, at man trenger 
stadige avbrytelser, er urolig, har vansker med å 
stå opp, problemer med å sitte stille eller annen 
ukontrollerbar oppførsel blir ofte sett på som 
emosjonelle problemer. Vi forsøker oppdra-
gelse, formaninger, straff og belønninger, ber 
barnet sitte stille, ”skjerpe” seg og høre etter – 
ofte uten særlig hell. En stor del av barns atferd 
og problemer blir ”psykologisert” og antas å 
være eksempler på viljestyrt dårlig oppførsel, 
uoppdragenhet, vranghet, opprør eller at de går 
gjennom ulike ”faser”. 

Men det er altså slett ikke sikkert at denne 
atferden er noe barna kan noe for. Hvis de 
har en kropp som er i ubalanse, slik at det for 
eksempel er vanskelig å sitte i en bestemt stil-
ling, hjelper det ikke med formaninger. Vi må 
justere ubalansen.

Hvor skal vi lete?

Det vestibulære systemet
Holder barnet lett balansen? Det vestibulære systemet – balansesystemet 

– er vårt eldste sansesystem og det som først utvikles hos fosteret. Dette 

senteret for bevegelse og balanse er lokalisert i det indre øret og består av 

bueganger som er fylt med en væske som påvirker cellene våre og sender 

viktig informasjon til hjernen. 

Det vestibulære systemet skal hjelpe oss til 
orientere oss slik at vi vet ”hvor vi er”. Dette 
er viktig å ha på plass for å få riktige referan-
sepunkter i verden og en god forståelse av rom 
og retning. Balansen leverer informasjon til 
KMHUQHQ�� VRP� IRUWHOOHU� KYRU� NURSSHQ� EH¿QQHU�
seg i rommet. Hvis du lukker øynene og holder 
opp en arm, skal du vite om denne armen er 
høyt, lavt, foran deg, på siden, osv. Et umodent 
vestibulært system forekommer ofte hos dem 
PHG�VSHVL¿NNH� O UHYDQVNHU� VRP�G\VOHNVL��G\V-
praksi, oppmerksomhetsvansker, språk- og 
følelsesmessige problemer.7 

Balanse er ikke noe vi har, det er noe vi 
skaper.8 Allerede fra fødselen må vi lære 
hvordan vi skal håndtere tyngdekraften vi blir 
møtt med når vi titter fram. God muskeltonus 
og motorikk utvikles i samarbeid med andre 
sansesystemer. For eksempel sender det vesti-
bulære systemet informasjon til det retikulære 
aktiveringssystemet (RAS) i hjernestammen, 
som igjen samordner inntrykk og sender dem 
videre til hjernen.5 

Synet må lære å samarbeide med balansesys-
temet slik at vi oppfatter synsinntrykkene riktig 
og tar inn stabile bilder. Det samme gjelder for 

Symptomer på sansebear-
beidingsproblemer:1

Lysfølsom 
Unngår øyekontakt
Liker ikke å bli tatt på
Overfølsom for lyd
Voldsom i lek – beregner ikke ”sin styrke”
Hyperaktiv
Dårlig stresstoleranse
Lever i sin egen verden
Ofte sliten
Konsentrasjonsvansker
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Andre symptomer på problemer  
med det vestibulære systemet:
Dårlig balanse og muskeltonus er typiske symptomer. Forsin-
ket utvikling på viktige fysiske områder som å holde hodet 
oppreist, gå eller krabbe er andre. Andre kjennetegn er at man 
ikke liker karuseller, heiser og høyder og lett blir reisesyk. Dårlig 
retningssans og klønethet er også vanlig, og barn som heller 
vil være i bevegelse enn å sitte stille, slik som å vogge eller 
spinne rundt, forsøker å stimulere det vestibulære systemet. 
I læring kan problemer med det vestibulære systemet føre til 
U@MRJDKHFGDSDQ�LDC� ė� jMMD� TS� GUNQC@M�L@M� RJ@K� K�RD� UHRRD�
SXODQ�OQNAKDLDQ�RNL�HJJD�DQ�JK@QS�CDjMDQSD�,@M�J@M�Eė�OQN-
blemer med romsansen og å mentalt kunne rotere tredimen-
sjonale objekter. Dette kan igjen gi seg utslag i problemer med 
å forstå en analog klokke (digitale er lettere), og man skjøn-
ner ofte ikke at ganging og deling er samme prosess, bare 
motsatt. En konsekvens av et uutviklet vestibulært system er 
at barna kan ”stenge av”, eller de prøver å holde seg våkne 
ved for eksempel å gynge på stolen.9

Symptomer på en dårlig  
fungerende proprioseptiv sans: 
En dårlig utviklet propriopseptiv sans kan gjøre at man 
stadig “støter” bort i ting eller snubler i sine egne bein. 
Det kan også være vanskelig å bruke kniv og gaffel, og 
disse barna tviholder ofte på blyanten når de skal skrive. 
Dermed bruker de altfor mye krefter på å skrive. 

Mange opplever også at et dårlig selvbilde er en konse-
kvens – man vet ikke hvor grensene går fordi men ikke vet 
GUNQ�JQNOODM�EXRHRJ�ADjMMDQ�RDFŬ�#@�DQ�CDS�NFRė�U@MRJD-
lig å føle seg selvstendig og ha troen på seg selv. 

Denne dårlige rom- og retningsoppfatningen gjør 
at barnet har problemer med å skille mellom høyre og 
venstre, og med å skille for eksempel 57 fra 75. Andre 
RXLOSNLDQ�DQ�DM�CėQKHF�GNKCMHMF��JNMRS@MS�tjJKHMFt��RSNQS�
behov for å bli holdt, visuelle problemer, klossethet og 
dårlig oppfatning av personlig rom som igjen fører til at 
man ofte invaderer andres personlige områder.11

hørselen: Vi må klare å lokalisere hvor lyder 
kommer fra på riktig måte, og i sum betyr det 
at vi utvikler en følelse av hvor i verden kroppen 
YnU�EH¿QQHU�VHJ��

Måten vi trener balansen på, er gjennom 
bevegelse. Barn som får jevnlig stimulering av 
det vestibulære systemet de første månedene 
i livet, får en raskere motorisk utvikling enn 
barn som ikke stimuleres. Denne stimuleringen 
kommer via bevegelser og kroppslig utfoldelse 
som å leke og tumle rundt, snurre og spinne, 
hoppe og sprette, ake og løpe, rulle og danse og 
(fryd deg hvis du gjør dette med barnet ditt) av 
å bli kastet i været og fanget igjen. 

Den proprioseptive sans
Vår proprioseptive sans handler om å analysere 
og koordinere sanseinntrykk som er av betyd-
ning for kroppens posisjon.10 Den er et resultat 
av informasjon fra mange andre sanser, og er 
også en egen informasjonskanal som gjør oss 
i stand til å vite hvor i verden kroppsdelene 
GLQH�EH¿QQHU�VHJ��3URSULRVHSWRUHU�¿QQHV�L�KHOH�
kroppen i ledd, muskler og sener, og informa-
sjon fra disse bearbeides primært gjennom det 
vestibulære systemet i tillegg til at det koordi-
neres med andre sanseorganer for å styre krop-
pens bevegelser. En god proprioseptiv sans er 
avgjørende for å klare å orientere seg, ha en 
oppfatning om retning og å plassere hendelser 
korrekt. Dette er også kjekt å ha på plass ved 
for eksempel lesing: Å vite hvor på linja man 
EH¿QQHU� VHJ�RJ�KYLONH� RUG� VRP�NRPPHU� HWWHU�
hverandre… Hvis du ikke er klar over rekkeføl-
gen på bokstaver, vil du for eksempel kunne ha 
problemer med staving, og skrive ”nak” iste-
denfor ”kan”. 

Bevegelse er viktig, og å bli kastet i 
luften er ikke bare moro for mor og
barn, men også viktig stimulans for 
kroppens sansesystemer

Mange ulike symptomer og atferds-
mønstre kan kjennetegne forskjellige 
typer lærevansker. Det er for eksempel 
ikke faglig enighet om hva dysleksibe-
grepet inneholder, og vi bruker også 
TSSQXJJ� RNL� FDMDQDKKD� DKKDQ� RODRHjJJD�
lese- og skrivevansker og generelle 
DKKDQ�RODRHjJJD�K�QDU@MRJDQ1

generelle lærevansker handler om 
å ha problemer med all form for læring 
og at man opplever problemer i alle fag. 
Denne form for lærevansker oppfattes 
(ofte feilaktig) av mange som om eleven 
har lavere intelligens eller begrensede 
evner. Disse elevene plasseres dermed 
lett i en ”bås” og blir møtt med lavere for-
ventninger til hva de skal klare å prestere.
2ODRHkJJD� K�QDU@MRJDQ handler 

om å ha problemer innenfor ett eller 
noen områder, mens man ikke møter 
vansker på andre felt. Eksempler på 
RODRHjJJD�K�QDU@MRJDQ�DQ��

dysleksi:�2ODRHjJJD�OQNAKDLDQ�LDC�
lesing og rettskriving. Ordet dysleksi 
kommer fra gresk og betyr vansker 
med ord. Dysleksi er historisk sett 
satt i sammenheng med fonologiske 
(lyd) problemer. Forskning på dysleksi 
foregår både innen det biologiske 
området (f.eks. innen genforsking og 
forsking på nevroanatomiske faktorer), 
det kognitive området (f.eks. innen 
informasjonsprosessering), og det nev-
roanatomiske. Flere forskere har bidratt 
til å bygge opp en oppfatning om at det 
nærmest er likhetstegn mellom fonologi 
(lyd) og dysleksi.1 Andre forskere har 
resultater som peker i retning av at pro-
blemer på et lavt nivå i systemet kan 
forårsake vanskene1. Svikt i informa-
sjonsprosesseringshastigheten eller et 
generelt automatiseringsproblem antas 
også å være årsaker.

dyskalkuli:� 2ODRHjJJD� OQNAKDLDQ�
med matematikk og tallbehandling. 
Ordet dyskalkuli har et gresk forledd og 
et latinsk etterledd, og betyr mangel-
full regneevne (akalkuli = helt tallblind). 
Matematikk omfatter også tallforstå-
else, målinger, geometri, algebra og 
problemløsning. Vanligvis benyttes 
begrepet dyskalkuli til å omfatte vansker 
med hele matematikkfaget. Problemer 
med spatiale relasjoner (romoppfat-
ning), visuell persepsjon, symbolgjen-
kjenning, språk og kommunikasjons-

EDQCHFGDS�� GTJNLLDKRD�� jMLNSNQHRJ�
ferdighet og kognitive strategier er 
vanlig. Manglende begrepsforståelse 
er også knyttet til matematikkvansker. 
Et slikt begrep er for eksempel ”antall”. 
Mange som sliter med matematikk har 
ikke noe godt forhold til tall av forskjellig 
størrelse, som for eksempel hva tallet 4 
betyr sammenlignet med tallet 9. Man-
glende problemløsningsstrategier og 
dårlig selvbilde/angst er også knyttet til 
problemer med matematikk.

non-verbale (ikke-språklige) 

lærevansker: Disse elevene har 
gjerne styrker på verbale områder, men 
vansker på andre områder. Problemer 
kan inkludere vansker med å sortere 
og analysere synsinntrykk, orientere 
seg i rommet, vurdere årsak og virk-
ning, se helheter, problemløsning og 
å gjennomføre praktiske oppgaver.2 
De er ofte gode på å pugge slik at det 
kan høres som de kan mye, men de 
mangler begrepsforståelse. 

Tilleggsutfordringer ved lærevansker 
er ofte AD/HD, ADD og andre atferds-
messige utfordringer, symptomer fra 
autismespekteret, konsentrasjonspro-
blemer, oppmerksomhetssvikt, depre-
sjon og annen mental ustabilitet.

Det kan være store individuelle 
variasjoner i atferdsmønstrene og -van-
skene, og en utfordring med å diagnos-
tisere og sette elevene i ulike båser, er 
at man lettere overser problamatikken 
og mister oversikten over sammenhen-
ger og helhetlige årsaker.

Lesesenteret ved Universitetet i Sta-
vanger beskriver følgende kjennetegn 
på lese- og skrivevansker:3

ł strever med ordlesing 
ł leser mye feil 
ł gjetter 
ł leser svært sent 
ł leser monotont og teknisk
ł fortsetter å lese ord som går igjen i 
teksten, som om han/hun ikke har sett/
lest ordet tidligere
ł lesing og trening ikke har særlig effekt 
ł utviklingen går svært sent eller stag-
nerer 
ł vansker med å forstå både ord, set-
ninger, innhold og sammenhenger i 
teksten 

Kjennetegnene kommer spesielt til syne 
ved lesing av ukjente tekster. 

noen vanlige kjennetegn på skrive-

vansker

ł strever med å skrive enkeltord 
ł skriver mye feil (forenkler, utelater 
bokstaver, stokker om bokstaver) 
ł skriver sent
ł skriver utydelig/”stygt” (ofte uleselig) 
ł skriver kortfattet 
ł vansker med å komme i gang med 
skrivingen
ł vet ikke hva en skal skrive 
ł�jMMDQ�HJJD�NQC�
ł setter sammen ordene i en setning på 
feil måte (feil syntaks) 
ł vansker med å disponere, strukturere 
og presentere stoffet
ł vansker med å skrive på en måte 
som gjør det lett for en leser å forstå 
budskap og sammenhenger i teksten 
ł får ofte ikke formidlet det de kan og vil 
gjennom skriftlig kommunikasjon 

Kilder:
1.  Kunnskapsdepartementet: Studenter med 
spesifikke lese-, skrive- eller matematikkvansker. 
Utredning om problemstillinger knyttet til studiesi-
tuasjonen. Innstilling fra arbeidsgruppe oppnevnt 
av Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
mentet 3. mars 2000. Hentet fra http://www.
regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/
rapporter/2000/studenter-med-spesifikke-lese-
skrive-ell.html?id=105558#3
2.  Handorff, J. A. Non-verbale lærevansker. Pre-
sentasjon ved Torshov kompetansesenter, april 
2008.
3.  Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Lese- 
og skrivevansker. 2011.
Hentet fra http://lesesenteret.uis.no/lese-_og_
skrivevansker/

Hva er lærevansker?
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Man kan også høre for godt! Det blir vanligvis 
ikke testet. Hvis man for eksempel hører veldig 
godt på de lave frekvensene (bass), blir man 
mye mer forstyrret av støy enn de som ikke har 
en slik sensitivitet. Slike barn holder seg ofte 
utenfor situasjoner med mye støy eller holder 
seg for ørene, er skeptiske til å delta i lekegrup-
per, kan ha en tendens til å velge alene-lek 
eller ”går inn i seg selv” slik at det kan oppfat-
tes som de lett mister konsentrasjonen. Lyder 
i klasserommet blir så invaderende at de blir 
trøtte, slitne og mister oppmerksomhet (hyper-
sensitivitet). – Dette er en faktor som lett kan 
misforstås fordi vi ser barnets atferd, og prøver 
å korrigere denne atferden istedenfor å løse pro-
blemet, forteller Vold.

Øredominans og språkoppfatning
Språkoppfatningens betydning for innlæring 
er stor. Mange barn er følsomme overfor uved-
kommende lyder og klarer ikke skille ut det som 
er viktig. – Det som er aller vanskeligst, forteller 
Vold, er å høre forskjell på de raske konsonan-
tene, altså ”p”, ”t” og ”k”-lyder. Det er kun en 
liten forskjell på dem, og det gjør at de høres 
like ut. De blir for uklare og kan lett forveksles. 
Det samme gjelder for ”b” og ”d”. Hvis man ikke 
oppfatter en lyd, hvordan kan man da skrive 
den ned? – Det er nesten utrolig at det går så 
greit som det vanligvis gjør, mener Vold.

Ett øre skal være dominerende: For å få sendt 
språksignaler raskest mulig til venstre hjernehalv-
del bør dette være det høyre. Hvis man derimot 
har venstre øre som det dominerende, tar signa-
loverføringa tid, og informasjonen blir forsinket. 
Hvis barn ikke har en utviklet øredominans, vil 
de veksle: noen ganger kommer lyden fra venstre, 
andre ganger fra høyre. Tidsforskyvning gjør at 
lydbildet blir forvrengt og barnet ender opp med å 
bytte om på stavelser, bokstaver og ord. 

Årsaker
Det er ikke alltid man kan vite årsakene til at 
det blir slik, men vi vet noen: For eksempel er 
hyppige ørebetennelser i tidlig alder en faktor 
man skal være veldig oppmerksom på. Dansken 
Kjeld Johansen, MSc. (psykologi), PhD (peda-

gogikk), har vist at mange barn med dysleksi 
eller lærevansker har hatt tilbakevendende 
øreinfeksjoner som små.9 Det er også vist at en 
DNWLY�0RUR�UHÀHNV��VH�HJHQ�ERNV��RIWH�NDQ�I¡UH�
til hypersensitivitet på de laveste frekvensene 
– ingen vet hvorfor, men erfaring viser dette. 
cWWH�DY����SHUVRQHU�PHG�DNWLY�0RUR�UHÀHNV�KDU�
sensitivitet på de laveste frekvensene. 

Hva kan vi gjøre?
'HW�¿QQHV�PLQVW� WR�PHWRGHU� IRU�n� MXVWHUH�SUR-
blemer med auditive persepsjonsproblemer: 
Lydterapien til Alfred A. Tomatis13 (1920-2001) 
og Kjeld Johansens lydterapi14 (Sensograph). 
– Begge disse metodene behandler både hypo- 
og hypersensitivitet og derigjennom hjernens 
mulighet til fonologisk prosessering, forklarer 
Vold. Behandlingen ved Senter for bedre læring 
består i å utvikle CD’er med musikk som er indi-
viduelt tilpasset den enkeltes hørselskurve og 
problematikk. Denne CD’en hører man på cirka 
10-15 minutter hver dag, og så testes man igjen 
etter cirka 8 uker.

Programmet Fast for Word15 er et annet 
hjelpemiddel. Noen av egenskapene i dette er 
nettopp at det tar de enkelte lydene og digitalt 
“trekker” dem litt ut. Det blir nesten umulig å 
høre hva de enkelte lydene er, men den som 
sitter med programmet, trenes til å høre de ulike 
lydene når de er litt diffuse, deretter trekker 
man det sammen til de virkelige lydene.

Auditiv persepsjon handler 
om både hvordan vi hører og 
hvordan vi oppfatter lyd, og 
består av mange trinn:
- Å høre: Motta ”rådata”
- Velge: Ubevisst (man ”hører” 
ikke veggurets tikking)
- Deltakelse: Bevisst oppmerk-
somhet
- Avkoding: Hvordan de ulike 
hjerneområder samarbeider
- Forstå: Å gi mening (på bak-
grunn av erfaring)
- Evaluere: Analysere og 
bedømme
- Lagre: Hukommelse

Mulige årsaker til nedsatt 
auditiv persepsjon:
- Hyppige infeksjoner i øre-nese-
hals de første leveår.
��'UHR�,NQN�QDkDJRDM�HJJD�
er inhibert, kan det hindre 
2S@ODCHTR�QDkDJRDMR�TSUHJKHMF�
2S@ODCHTR�QDkDJRDM��CDM�@JTR-

SHRJD�QDkDJRDM��DQ�DM�LTRJDKR@L-
mentrekning i det midtre øret 
som reaksjon på en høyintens 
lydstimulans.
��$M�R@LKHMF�@U�OQHLHSHUD�QDkDJRDQ�
kan hindre evne til konsentrasjon 
og arbeidsminne.

Mulige problemer: 
- Man kan utvikle overfølsomhet/ 
hypersensitivitet overfor lyd i 
noen frekvensområder
- Manglende utviklet Stapedius-
QDkDJR�J@M�FH��JS�E�KRNLGDS�Oė�
høye lyder og lettere utløsing av 
,NQN�QDkDJRDM
- Vansker med å skille mellom 
språklyder (d/t/k/p…)
- Vansker med sekvensiell rek-
kefølge (lo – ko – mo –tiv)
- Konsentrasjonsvansker, proble-
mer med arbeidsminne

Kilde: Liv Berit Vold, Senter for bedre 
læring

Testing og behandling?
.UDQRHJS�NUDQ�kDQD�3NL@SHR�RDMSQD��VVV
tomatis.no/
Senter for bedre læring: Grefsenveien, Oslo: 
www.ppf.no
Oslo Lyttesenter: Fernanda Nissensgt. 3, tlf. 
Telefon 22 71 12 10, www.oslolyttesenter.no.
Trondheim Lytte- og Læresenter AS: Konsul 
+NQBJR�FS����l�3KE�������Ű������VVVSNL@SHR
no/tlls/index.htm

Hva er auditiv persepsjon?

Vold er utdannet førskolelærer med spesialpe-
dagogikk og i tillegg terapeut i nevrofysiologisk 
psykologi fra INPP12 i England, og jobber mye 
med auditiv trening hos barn, unge og voksne 
med lærevansker. 

Selv om vi ”hører godt”, er det mange årsaker 
til at lyder vi hører ikke nødvendigvis gir mening: 
Vold forklarer at støy eller konkurrerende 
lyder kan redusere muligheten til å oppfatte for 
eksempel en beskjed. Hvis oppmerksomheten og 
fokuset er rettet mot noe bestemt, minsker mulig-
heten for å oppfatte andre ting. Hastigheten og 
styrken på lyder og språk påvirker mulighet for 
oppfatning. Vanskelighetsgrad eller faglig nivå 
på et budskap påvirker hva som blir oppfattet. 
I tillegg vil stress og dårlig ”energiforvaltning” 
påvirke hvordan vi oppfatter lyder. 

– Det betyr at man i og for seg kan ha en god 
nok hørsel til å høre lyder, ulike styrker og så 
videre, men at hjernen av ulike årsaker ikke 
klarer å behandle den informasjonen som øret 
sender opp til den. Fonologisk prosessering er 

nettopp hvordan hjernen oppfatter språklyder, 
og hjernen har en viktig rolle når det gjelder hva 
vi skal bruke den lyden vi hører til. Skal man 
huske en lang setning og ellers bli god i språk, 
bør man ikke ha noen oppmerksomhetssvikt.

Merkes ikke på hørselstester
En enkel hørselstest er ofte ikke godt nok for 
å avdekke hva som kan være årsak til nedsatt 
auditiv persepsjon. En vanlig hørselstest tester 
bare at du hører bedre enn 20 desibel (dB) på alle 
frekvenser, forklarer Vold. Hvis man hører både 
VYDNH�RJ�VWHUNH�O\GHU��KDU�PDQ�SHU�GH¿QLVMRQ�HQ�
”utmerket” hørsel. Det skal ganske mye til før 
man får rekvirert en mer nøyaktig hørselstest, 
for dette må man ofte gjøre på sykehus, og den 
terskelen er veldig høy. Både ved senter for Bedre 
Læring og ved et Tomatis-senter (se nedenfor) 
kan man ta en test hvor man nettopp ser på hver 
enkelt frekvens og måler om det er en lydsensi-
tivitet (hyper eller hypo) ved ulike frekvenser og 
ser på hvordan man oppfatter språklyder. 

Auditiv persepsjon 

– ikke bare å ”høre”
– Når vi snakker om hørsel, tenker vi ofte på hva som skjer i det 

fysiologiske, indre øret. Men hørsel og hvordan vi forstår og bearbeider 

lyder, består også av hvordan hjernen oppfatter språklyder og om 

hjernens evne til å holde oppmerksomhet over tid, sier liv Berit Vold hos 

Senter for bedre læring i Oslo. 
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– Det er ingenting med de svarte strekene vi 
kaller bokstaver som egentlig betyr noe for oss 
– vi må lære at de har en betydning, minner 
han om. - Vi har i løpet av de siste tiårene valgt 
å prioritere et aktivt syn på avstander kortere 
enn en meter, for eksempel når vi snakker med 
DQGUH� PHQQHVNHU�� KDQGOHU�� ¿QQHU� IUDP� WLQJ�
eller rydder, for ikke å snakke om når vi leser. 

– Vi jobber helt annerledes med øynene når vi 
leser enn når vi forholder oss til det vi egentlig er 
konstruert for, slik som å speide etter moskuser, 

sier han. Å lese er derfor en helt annen mental 
prosess enn når vi ser etter elger i skogbrynet.

Kolsrud ser slik på hvordan vi bruker øynene: 
Alle (over cirka 5 år) har et forhold til lesing. 

Dette forholdet kan være godt eller dårlig. For 
å få et godt forhold til lesing må erfaringen vi 
har dratt med oss fra vi begynner å lære å lese, 
være entydig. Når vi lærer å lese, lærer vi først 
alfabetet. Vi tror vi har 29 bokstaver, men 
mange av dem er veldig like og er satt sammen 
av hverandre. Vi har en ”a”. Så setter vi på en 
ring på toppen, og da har vi plutselig en helt 
annen bokstav – en ”å”. Bokstaver skal så lage 
ord og setninger, og til sammen blir dette veldig 
mange varianter. Dette er viktige for perspep-

sjonsutbyggingen vår: At vi har en sammen-
satt virkelighet av tegnbegrepene. For å forstå 
dette kreves det at man har hatt en utvikling i 
forutsetningene for å lære. Vi utvikler hele tiden 
dette tegnbegrepet.

– I tillegg til at vi må forstå hvordan tegn 
settes sammen og brukes, må det være entydig-

het i lesingen. Det betyr at hver gang øynene ser 
de samme tegnene, må hjernen vite at det dreier 
seg om det samme. Dette er ikke alltid tilfellet 
hos dem som har lesevansker, for hjernen får 
feilinformasjon fra øynene og kan oppfatte en 
bokstav eller et ord ulikt fra gang til gang. 

Lesing stiller høye krav til øynenes muskler 
og samarbeid. Det holder ikke å ”se godt”, men 
vi må også klare å fokusere effektivt og koor-
dinere øynene for å fange opp riktig informa-
sjon fra det vi leser. Klarer vi ikke dette, kan vi 

komme til å slite både med å lese og å lære:
±� 'H� ÀHVWH� WURU� DW� ¡\QHQH� JOLLLLU� ERUWRYHU�

linja når vi leser, sier Kolsrud. – Men det gjør 
GH�LNNH��1nU�YL�EHJ\QQHU�n�OHVH��À\WWHU�YL�¡\QHQH�
ved hjelp av den viljestyrte øyemuskulaturen 
til første fokus på linja. Dette skjer i en rask 
bevegelse og innebærer dermed en beskjeden 
arbeidsinnsats fra øynene. Deretter overtar det 
autonome muskelsystemet som holder øynene 
på plass mens vi leser. Når vi har lest det vi er 
i stand til ved denne fokuseringen, kommer 
GHW�YLOMHVW\UWH�LQQ�RJ�À\WWHU�WLO�QHVWH�´VWRSS´��9L�
EUXNHU�YHOGLJ�NRUW� WLG�Sn� IRUÀ\WQLQJHQ�PHOORP�
lesestoppene, noen tusendeler av et sekund. En 
veldig god leser vil være nede i 0,16 sekunder på 
hvert fokus, mens det vanlige er 0,2 sekunder. 
En dårlig leser eller en som har akkurat begynt 
har kanskje 0,5 sekunder på hvert fokus. En god 

leser tar ofte inn halve setningen på ett fokus, 
men i starten leser vi ett og ett tegn.

Dette er det mest vesentlige når det gjelder 
leseproblematikk. De som sliter med lesevan-
sker, har ofte ikke denne arbeidsfordelinga på 
plass og må bruke den motoriske muskula-
turen som en medhjelper der den ikke skulle 

At lesevansker kan henge sammen med øyne og syn, er kanskje lett å 

forestille seg. For optometrist Pål Kolsrud er dette helt opplagt, og han 

forklarer det evolusjonært: – Vi er ikke skrudd sammen for å lese! Vi er 

skrudd sammen for å se på avstand. Kolsrud minner om at vi som art har 

brukt noen millioner år på å utvikle et avstandssyn, mens det moderne 

mennesket nesten ikke bruker øynene på avstand. 

Synet  
– den siste sansen som utvikles

Enkel selvtest:
Pål Kolsrud mener at så mange som mer enn halvparten av oss kan ha 
et forbedringspotensial når det gjelder lesing hvis vi hadde fått bedre 
LTRJDKRSXQHMF� H� �XMDMD� $M� DMJDK� jMFDQSDRS� J@M� AQTJDR� ENQ� ė� RIDJJD�
CDSSD��'NKC�jMFDQDM�RSHKKD� ENQ@M�CDF�Oė�DS�ADRSDLS�OTMJS�NF� KTJJ�CDS�
ene øyet. Så bytter du øye: Lukk det som var åpent, og åpne det som 
U@Q�KTJJDS�!DUDFDQ�jMFDQDM�RDF��#DS�DQ�DS�SDFM�Oė�@S��XMDMD�HJJD�R@L-
@QADHCDQ�NOSHL@KS�'@CCD�CD�FINQS�CDS��G@CCD�jMFDQDM�GNKCS�RDF�H�QNŬ

Slik ser det ut når 
optometrist Pål 
Kolsrud tester hvordan 
øynene samarbeider.
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En av årsakene til at ditt barn har problemer 
med å lese og skrive, kan være dårlig utviklede 
VSHGEDUQVUHÀHNVHU� VRP� IUHPGHOHV� HU� DNWLYH��
(Q� UHÀHNV� HU� HQ� LNNH�YLOMHVW\UW� EHYHJHOVH� VRP�
utløses som følge av en bestemt type stimule-
ULQJ��6OLNH�UHÀHNVHU�HU�YLNWLJH�IRU�RYHUOHYHOVH�RJ�

en god utvikling. Vi kommer til verden med et 
uutviklet sentralnervesystem og er ikke i stand 
til å utføre viljestyrte handlinger. Da trenger vi 
at viktige bevegelser som skal sikre vår overle-
velse, skjer automatisk. 

Mennesket er utstyrt med et sett primitive 

Feil øyemotorikk, dårlig utviklet balanse eller problemer med auditiv 

persepsjon er ikke nødvendigvis i seg selv årsaker til lærevansker. Disse 

kan igjen være forårsaket av en annen ubalanse ”lavere” ned i systemet. 

Hva kan skape trøbbel?

5HÁHNVHU�VRP�
kan hindre

Gjelder mange
Sannsynlig har over halvparten av befolkningen et forbedringspotensial 
i lesing, mener Pål Kolsrud, som er svært engasjert i hvordan leseopp-
læringen foregår i skolen.

– Skolene er verdensmestere i å skape disse problemene om til store 
problemer fordi de fokuserer på lesehastighet. Det fører ikke til annet 
enn å etablere betydelige problemer når det gjelder utviklingen av lese-
glede.

Det jeg prøver å forklare mine pasienter, er at når vi lærer å lese, er 
det nesten som å gi et barn et par hoppski til jul og ber ham hoppe i 
Holmenkollen 1. juledag. – Du lærer bokstavene, så begynner stresset 
med å få opp farta. Det er mange grunner til at man ikke kommer like 
Q@RJS�H�F@MF�LDC�ė�KDRD�l�ENQ�DJRDLODK�QDkDJRDQ�DKKDQ�A@QD�@S�L@M�DQ�
senere moden. – Istedenfor bør man først få kontroll på lesinga, deret-
SDQ�J@M�L@M�SQDMD�GTQSHFGDS�3@�MDC�SDLONDSŬ

Vi begynner med grunntrinnene, og så utvikler vi oss. Når vi er blitt 
gode lesere, har vi et utall forskjellige lesemetoder til ulike situasjoner. 
Dette er en av feilene i skolevesenet – at man ikke lærer at det er for-
skjellige måter å lese på. Vi skulle snudd dette fokuset slik at vi jobber 
med det som er viktig for ungene og som de blir stolte av. De trenger 
mer en presentasjonslesning enn å kunne lese fort. Dette er mye mer 
NOOMėDKHF� ENQ�CD�kDRSD� H�JK@RRDM�DMM�ė�Fė�TS�LDC�����NQC� H�LHMTSSDS�
som rekord.

Det jeg syns er viktig og som skolen bommer totalt på, er at man ikke 
leser for skolen, man leser for seg selv. Å etablere et positivt forhold til 
lesing er avgjørende for videre glede.

blant annet at barnet beveger på hodet når det 
leser, sliter med å huske det som er lest, hopper 
over linjer eller deler av teksten, har lav lesehastig-
het eller blir fort sliten i øynene under lesing. 

Mange barn lukker igjen det ene øyet – da går 
det bedre. Men dette er naturligvis ingen varig 
og god løsning. Problemet rettes derimot ved å 
normalisere arbeidsfordelinga mellom øynene 
slik at den ekstrajobbinga som øynene blir 
belastet med, ikke er nødvendig. Dette gjøres 
med en brille.

Oppdages ofte ikke
Mange optikere avslører ikke synsproblemer 
som fører til lesevansker. Dette skyldes blant 
annet at en vanlig synstest er beregnet på å 
teste syn på avstand, ikke på nært – slik som 
er viktig når man leser. En optiker tester ikke 
muskulaturen i øynene godt nok og undervur-
derer øynenes reduserte samarbeid ved lesing. 
Dermed kan man gjerne få høre hos en optiker 
at man ”ser godt”, men likevel ha en utfordring 
i øynene som gjør lesing slitsom eller proble-
matisk.

Kolsrud påpeker at selv om det kan være 
hensiktsmessig og nyttig med korrigerende 
briller, er det også viktig å rette den underlig-
gende årsaken til problemet. Årsaken til at 
øynene ikke samarbeider som de skal, kan være 
ubalanser andre steder i sanseapparatet eller 
nervesystemet, som for eksempel spedbarns-
UHÀHNVHU�VRP�IUHPGHOHV�HU�DNWLYH��VH�HJHQ�VDN��
eller feilernæring (også egen sak). 

Og vedrørende det siste: Sukker kan gjøre 
deg nærsynt. Når vi får for høyt sukkerinnhold 
i blodet, øker tettheten på glasslegemet i øyet, 
hvilket igjen øker nærsyntheten forbigående. 
Enda viktigere er at et kronisk forhøyet insu-
linnivå gjør at øyeeplet vokser for mye, slik at 
man ikke klarer å fokusere synsinntrykk på 
netthinna.16 Dette skjer ofte hos pasienter med 
sukkersyke. Å legge om til et kosthold med lite 
karbohydrater og mye fett kan med andre ord 
innvirke positivt også på synet. I tillegg kan det 
tenkes man husker bedre det man leser ved å 
gå over til et mer næringsrikt lavkarbokosthold. 
Det vil nemlig kunne bedre næringstilførselen 
til hjernen og føre til forbedring i kognitive 
evner som oppmerksomhet og hukommelse.

behøve å jobbe. Hvis så er tilfelle, vil vi blant 
annet slite med å holde konsentrasjonen, for-
klarer Kolsrud. 

Samme muskelproblem kan føre til at man 
”vrenger” bokstaver som b og d: Når synsinn-
trykkene ikke ”treffer” eller vi tar i for mye når 
vi skal prøve å få øynene til å samarbeide, får 
man ikke en konsekvent visuell informasjon til 
hjernen og kan ende opp med en speilvending 
av bokstavene. 

Symptomer på slike samsynsproblemer er 

Pål Kolsrud
Pål Kolsrud er utdannet optometrist på optometrilinjen Kongsberg 
Ingeniørhøyskole17 med påbyggingskurs fra City University. Han har 
siden starten i 1982 drevet en optisk bedrift med tilpasning av syns-
hjelpemidler. Han innehar en høy kompetanse innen arbeidsplassop-
tometri. Pål driver Norsk Optisk Synsklinikk i Idrettsveien 6, 1400 Ski, 
tlf. 64 87 46 71.
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UHÀHNVHU�VRP�VNDO�VLNUH�DW�YL�UHDJHUHU�DXWRPD-
WLVN�RJ�VSRQWDQW�Sn�YnUH�RPJLYHOVHU��5HÀHNVHQH�
sørger for at ulike sanseopplevelser eller stimuli 
skaper bestemte bevegelser. Vi fødes med disse 
UHÀHNVHQH�� RJ� GH� HU� YLNWLJH� RYHUOHYHOVHVPH-
kanismer for oss når vi er små. De primitive 
UHÀHNVHQH�VW\UHV�IUD�KMHUQHVWDPPHQ��0HQ�GLVVH�
UHÀHNVHQH� VNDO� LNNH� I¡OJH� RVV� KHOH� OLYHW�� 7YHUW�
imot skal de utvikles – inhiberes – normalt i 
løpet av barnets første leveår, slik at høyere og 
mer bevisste funksjoner i hjernen kan overta. 

Institutt for nevrofysiologisk psykologi12 
(INPP) ble startet av Peter Blythe i 1975. Han 
lette etter en fysisk årsak bak lærevansker og 
IDQW� DW� XWYLNOLQJHQ� DY� UHÀHNVHU� NXQQH� IRUNODUH�

mye av lære- og konsentrasjonsvansker man så 
hos ulike individer. 

Ved INPP jobber de med testing og utvikling 
DY�¡YHOVHVSURJUDP�IRU�n�LQKLEHUH�UHÀHNVHU��9HG�
Senter for bedre læring i Oslo gjør de det samme. 
Psykologspesialist, pedagog og nevrofysiologisk 
terapeut Marie Eines Seljebø forklarer at hvis 
HW�EDUQ�IUHPGHOHV�KDU�DNWLYH�SULPLWLYH�UHÀHNVHU�
etter 6-12 måneders alder, er det et tegn på et 
umodent sentralnervesystem. Da må barnet 
EUXNH� NUHIWHU� Sn� n� KLQGUH� DW� UHÀHNVEHYHJHOVHQ�
overtar. Dette vil kunne forstyrre utviklingen 
DY�GH�SRVWXUDOH�UHÀHNVHQH�±�HQ�JUXSSH�UHÀHNVHU�
som vi skal ha med oss resten av livet og som er 
ment å skulle overta for at vi skal kunne reagere 
hensiktsmessig på våre omgivelser, og gjøre 
at vi ikke fester oss i umodne og lite effektive 
atferdsmønstre. 
'H�SRVWXUDOH�UHÀHNVHQHV�IXQNVMRQ�HU�n�VW¡WWH�

opp om kroppsholdning, bevegelse og stabilitet. 
Hvis de planlagte bevegelsene ikke blir som 
ønsket, forstyrres bevegelsesmønstre. Dårlig 
NURSSVVNRQWUROO� NDQ� Jn� Sn� EHNRVWQLQJ� DY� ÀHUH�
funksjoner, som for eksempel hvordan vi sanser 
og oppfatter, tenker og uttrykker oss. Uinhiberte 
UHÀHNVHU�NDQ�IRUVW\UUH�GHW�JUXQQODJHW�YL�WUHQJHU�
å ha for å sikre god læring. 

Så hva kan forstyrre den naturlige inhiberin-
JHQ�DY�GH�SULPLWLYH�UHÀHNVHQH"�0HQLQJHQ�HU�DW�
EDUQ�VHOY�VNDO�¿NVH�GHWWH�JMHQQRP�VLQ�EHYHJHOVH�
RJ� OHN�� +YLV� GHWWH� LNNH� VNMHU�� NDQ� GHW� KD� ÀHUH�
årsaker: – Det er medisinsk akseptert at unormal 
UHÀHNVDNWLYLWHW�NDQ�Y UH�HW�UHVXOWDW�DY�SDWRORJL��
for eksempel cerebral parese, sier Seljebø. I 

ł Ammeproblemer – barnet dier 
ikke 
ł Urolig atferd
ł “Kolikk”
ł Søvnproblemer
ł Hypersensitiv overfor lyder, lys, 
berøring, liker ikke merkelappen 
på klær, osv.
ł”Spiser”/suger på gjenstander, 
for eksempel på klærne sine
ł Sein til å snakke 
ł Begynner å gå seint, ofte uten å 
ha krabbet
ł”Rumpeakere”: Beveger seg 
ved å skli på rumpa istedenfor å 

krabbe
ł”Observatør” som ikke deltar i 
sosiale situasjoner
ł Sitter ikke stille på stolen
ł”Låser” føttene rundt stolbeina
ł Blir lett bilsyk eller reisesyk
ł “Klumsete” ved påkledning, 
bommer når skal ta på støvler 
eller kneppe knapper
ł Sengevæter etter fylte 5 år
ł Generelt dårlig motorikk
ł Konsentrasjonsproblemer
ł Vanskelig å lære brystsvøm-
ming/svømmer helst med hodet 
under vann

7\SLVNH�V\PSWRPHU�SÆ�DNWLYH�UHĠHNVHU�
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&QHODQDlDJRDM��#DMMD� QDkDJRDM�FI�Q�
at barnets hånd knytter seg ved stimu-
lering og holder fast. Hvis denne blir 
dårlig inhibert, kan det føre til problemer 
LDC�jMLNSNQHJJ�NF�HFIDM�GHMCQD�EDQCHF-
heter som tegning og klipping.

2XLLDSQHRJ� SNMHRJ� M@JJDQDlDJR�
(StnR):  (MGHADQHMF�@U�CDMMD�QDkDJRDM�
er blant annet viktig for at barnet skal 
kunne lære å krabbe godt. Med en aktiv 
STNR vil bøying av nakken mot gulvet 
føre til at armen “knekker” ved albuen 
samtidig som at bena strekkes. Bøying 
av nakken mot taket fører til strekking av 
armer samtidig med bøying av bena ved 
knærne. God og effektiv krabbing krever 

@S�CHRRD�QDkDJRHUD�ADUDFDKRDRL�MRSQDMD�
blir inhibert, for først da kan barnet 
både heve og senke hodet etter behov 
og samtidig bevege seg framover. Når 
barnet reiser seg og begynner å ta sine 
første skritt, er det selvfølgelig også viktig 
for utvikling av gode motoriske ferdighe-
ter at over- og underkropp kan styres 
uavhengig. Barn med en ikke-inhibert 
STNR blir ofte et “klossete” barn. Dårlig 
øye-håndkoordinasjon, oppmerksom-
hetsproblemer og vansker med avskrift 
bra bok eller tavle er alle symptomer på 
DM�@JSHU�23-1�QDkDJR�

 RXLLDSQHRJ� 3NMHRJ� 3@JJDQDlDJR�
(atnR):  #DMMD�QDkDJRDM�G@Q�ADSXCMHMF�

for blant annet syn- og håndkoordina-
sjon og uavhengig bevegelse av høyre 
og venstre side av kroppen. Manglende 
HMSDFQDQHMF�@U� 3-1�QDkDJRDM�J@M�E�QD�
til visuelle persepsjonsproblemer og 
påvirke lesehastighet, leseforståelse, 
FIDMJIDMMHMF� @U� RXLLDSQHRJD� jFTQDQ��
LL�$M�ENQSR@SS�@JSHU� 3-1�QDkDJR�J@M�
også føre til såkalt homolaterale beve-
gelser, som betyr at man beveger høyre 
arm og ben (og venstre arm og ben) 
samtidig. Dette gir en robotliknende 
gange. Barn med en aktiv ATNR vil 
oppleve det som vanskelig å sykle på 
2-hjulsykkel, fordi hodebevegelse mot 
høyre gir en bøying i venstre albuledd.  
Dette gir dårlig balanse 

(NVHPSOHU�SÆ�UHĠHNVHU�VRP�HU�IXQQHW�Æ�YÈUH�YLNWLJH�IRU�OÈULQJ��
0RURUHĠHNVHQ��ŃĠ\NW�RJ�NMHPSń�UHĠHNVHQ���
#DSSD�DQ�QDkDJRDM�RNL�FHQ�RODCA@QMDS�
mulighet til å alarmere omsorgsperso-
ner når det opplever en mulig fare. Når 
den utløses, skyller stresshormoner 
ut i barnets kropp. Den kan utløses 
blant annet ved brå bevegelser, lys-, 
lyd- og temperaturforandringer og 
gjør at barnet slår ut med armene og 
gråter eller lager lyd. Manglende inte-
FQDQHMF�@U�CDMMD�QDkDJRDM�J@M�E�QD�SHK�
et vedvarende høyt stresshormonnivå 
i kroppen og gi overfølsomhet for lyd, 
lys, lukt, smak eller berøring. Barnet får 
problemer med å orientere seg om hvor 
lyder kommer fra og kan få problemer 
med å fokusere blikket, noe som igjen 
gjør det vanskelig å lese. Emosjonelle 

og fysiske konsekvenser inkluderer å 
KDSS� AKH� SQ�SS�� G@� OQNAKDLDQ�LDC� jJRD-
ring og fokusering under lesing, være 
overdrevet engstelig, ha problemer 
med å ta beslutninger og også å være 
overfølsom for blodsukkerstigninger, 
matvarer og medisiner.

1XFFQ@CRQDlDJRDM��2OHM@K�&@K@MS����
#DMMD� QDkDJRDM�FI�Q� @S� A@QMDS� UHOODQ�
hofta til siden hvis det står i krabbestil-
ling og blir berørt eller stimulert i nedre 
del av ryggen. Den skal inhiberes ved 
at barnet ligger på gulvet og spiser 
på tærne sine, leker med føttene og 
skyver ryggen mot underlaget. Man-
FKDMCD� HMSDFQDQHMF�@U�CDMMD� QDkDJRDM�

kan føre til konsentrasjonsvansker og 
CėQKHFDQD�JNQSSHCRLHMMD�1DkDJRDM�J@M�
utløses for eksempel av en stolrygg 
eller når man har på klær som trykker 
eller klemmer på nedre del av ryggen. 
Da kan det bli vanskelig for barnet å 
sitte. Slik uro kan påvirke både kon-
sentrasjon og hukommelse.

2�JD��NF�RTFDQDlDJRDMD��Disse gjør 
at barnet søker etter brystet og suger 
NF� J@KKDR� NFRė� NUDQKDUDKRDRQDkDJRDQ�
�,NQN��NF�FQHODQDkDJRDM�G�QDQ�NFRė�SHK�
denne gruppen). Hvis disse blir dårlig 
inhibert, kan det føre til blant annet 
problemer med å forme språklyder.

tillegg viser hun til stadig mer forskning og 
IXQQ�VRP�EHNUHIWHU�DW�XQRUPDO� UHÀHNVDNWLYLWHW�
kan skyldes også andre forhold: Sykdom, infek-
sjoner eller høyt stress under graviditeten kan 
være noen av årsakene. En vanskelig fødsel, for 
rask eller for langdryg, tang eller keisersnitt, 
oksygenmangel under fødselen, at barnet har 
navlestrengen rundt halsen eller mye sykdom 
under småbarnstiden, kan være andre. KISS-
KIDD, som er en ubalanse i øvre nakkeledd 
for eksempel forårsaket av en hard fødsel, ses 
VWDGLJ�L�VDPPHQKHQJ�PHG�UHÀHNVSUREOHPDWLNN��

Hva mer?
$NWLYH� SULPLWLYH� UHÀHNVHU�� VDQVHIRUVW\UUHOVHU�
og et umodent sentralnervesystem ser ut til å 
kunne føre til ulike vansker både fonologisk, 
med oppfatning av inntrykk, konsentrasjon, 
oppmerksomhet og hukommelse, noe som igjen 

kan gi lese-, skrive- og lærevansker av ulik art. 
Hvilke andre årsaker kan ligge bak slike 

problemer? Feil kosthold og ernæringsman-
gler er opplagt (se egen sak). Sosiale faktorer, 
understimulans og psykologiske sperrer fører 
til problemer. Stress er et viktig element. Flere 
fagfolk peker på manglende tilknytning mellom 
mor og barn som en grunnleggende ubalanse 
som kan skape problemer med læring. Overføl-
somhet mot elektrisitet og stråling kan tenkes å 
høre med. Listen er garantert ikke komplett, og 
n�¿QQH�XW�GHW�HQNHOWH� LQGLYLGV�EHKRY�NDQ�Y UH�
et detektivarbeid. Flere av disse årsakene kan 
igjen tenkes å ha egne, underliggende årsaker. 
Men hvis vi ser på lærevansker som et symptom, 
og ikke en årsak i seg selv, har vi i det minste 
et mye mer konstruktivt og løsningsorientert 
XWJDQJVSXQNW��0DQ�¿QQHU�RIWH� LNNH� IHLOHQ�KYLV�
man ikke leter etter den.
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Riktig ernæring er viktig for utviklingen av hjer-
nefunksjoner helt fra vi ligger i mors liv. Mat er 
ikke bare et middel for å bli mett, det påvirker 
også psyken og intellektet. Det vi spiser, setter 
i gang tusenvis av biokjemiske og fysiologiske 
prosesser i kroppen: Maten påvirker oss hor-
monelt, regulerer produksjon av signalstoffer, 
og komponenter i maten kan til og med skru av 
og på hvordan genene våre uttrykker seg (epige-
netisk kontroll). 

Maten vi spiser, påvirker vår intelligens, 
hukommelse, konsentrasjon, lærevansker, AD/
HD og andre atferdsproblemer, humør, depre-
sjoner og energinivå. Næringsstoffer kan gi 

oss både umiddelbare og langsiktige bedrede 
prestasjoner, klarere tenkning og bedret opp-
merksomhet og hukommelse. Riktig mat stimu-
lerer også hjernens nydanning av nerveceller 
(nevrogenese). Tenkning og læring innebærer 
at hjernecellene kommuniserer effektivt med 
hverandre. Signalene skal gå raskt mellom de 
riktige cellene, og de skal være mest mulig ufor-
styrret av uvedkommende faktorer. Hvis vi har 
en ubalansert hjernekjemi, påvirker det hvor 
HIIHNWLYW�KMHUQHQ�DUEHLGHU��MI��¿JXUHQ�QHGHQIRU��

Figuren illustrerer at hjernen er et følsomt 
organ som lett kan komme i ubalanse og føre 
til avvikende atferd, inkludert lærevansker og 
redusert IQ. Vi påvirkes både av det vi spiser, 
miljøgifter og farmasøytiske medikamenter som 
ikke brukes i årsaksrettet behandling.

Tabellen nedenfor viser eksempler på viktige 
næringsstoffer som hjernen trenger for å fungere 
optimalt. Mangler bare ett næringsstoff, kan 
resultatet for eksempel bli nedsatt læring eller 
atferdsforstyrrelser.

Mikronæringsstoffer som brukes av hjernen:
ł�7LDPLQ�±�%���JOXNRVHUHJXOHULQJ�
ł�5LERÀDYLQ�±�%2 (signalstoffer i hjernen, ner-

vesykdommer)
ł�1LDFLQ�±�%���GHPHQV��VHURWRQLQ�
ł�3\ULGRNVLQ�±�%6 (serotonin)
ł�%����GHPHQV�
ł�)RODW��GHPHQV�
ł�9LWDPLQ�&��GHSUHVMRQ�
ł�.ROLQ��DFHW\ONROLQ��KXNRPPHOVH�
ł�3DQWRWHQV\UH��WUHWWKHW�
ł�,QRVLWRO��SHULIHU�QHYURSDWL�

ł�-HUQ��QHYURI\VLRORJLVN�IXQNVMRQ�
ł�6LQN��VPDN��OXNW��VDQVHU�
ł�.RSSHU��GRSDPLQ�
ł�.URP��EORGVXNNHU�
ł�7DXULQ��NUDPSHU��HSLOHSVL�
ł�/�NDUQLWLQ��VDQVHHYQH�
ł�0DJQHVLXP��V¡YQ��QHUYHXWPDWWHOVH�
ł�%LRWLQ��QHUYHVLJQDOHU�
ł�9LWDPLQ�(��3DUNLQVRQV"�
ł�7U\SWRIDQ��VHURWRQLQ�
ł�)HQ\ODODQLQ�W\URVLQ��GRSDPLQ�NDWHNRODPLQHU�

Ernæringsbehov er individuelle, og det er 
GHUIRU� YDQVNHOLJ� n� JL� VSHVL¿NNH� UnG� WLO� KYHU�
enkelt. Imidlertid er det viktig å ta hensyn til en 
del generelle prinsipper, og spesielt fem fakto-
rer er viktige å se på ved kostholdet til dem som 
sliter med læring, konsentrasjon, oppmerk-
somhet eller atferdsforstyrrelser: Intoleranser, 
fettsyrer, blodsukkerkontroll og hjernens bruk 
av ketoner samt vitamin- og mineralstatus og 
påvirkning fra giftstoffer.

Intoleranser 
Den amerikanske psykiateren Carl Pfeiffer 
fant at matvarer kan føre til hjerneallergi,1 som 

medfører hormonubalanse og andre kjemiske 
ubalanser som igjen kan føre til ulike psykiske 
og kognitive forstyrrelser fra depresjon til schi-
]RIUHQL��/DQJV�GHQQH�OLQMD�¿QQHU�YL�RJVn�O UH���
konsentrasjons- og atferdsvansker. Ifølge Pfeif-
fer er blant annet symptomer som humørsving-
ninger som dukker opp i løpet av dagen, for 
eksempel ”ettermiddagsdepresjoner”, jevnlige 
forkjølelser, sesongbetonte allergier, kolikk 
eller astma sannsynlige konsekvenser av matin-
toleranser.

Overfølsomhet for matvarer er ikke det 
samme som allergi, men kan like fullt skape 
både fysiske og psykiske ubalanser. Hvis 
kroppen bearbeider maten dårlig, kan vi utvikle 
det som kan kalles matintoleranser, med påføl-
gende varierte symptomer. En av konsekven-
sene av matvareintoleranse er for eksempel at 
produksjonen av og kommunikasjonen med 
signalstoffer i hjernen blir forstyrret. 

Fysiske plager som magesmerter, infeksjo-
ner, uvelhet og andre lidelser kan også være en 
følge av matintoleranser, som dessuten kan føre 
til oppmerksomhetsforstyrrelser, atferdspro-
blemer og kognitive/tankemessige problemer2 

God læring 

krever riktig næring

'H�ĻHVWH�IRUHOGUH�UHJQHU�WUROLJ�PHG�DW�GHUHV�EDUQ�HU�YHOHUQÃUWH��0DQJH�VSLVHU�
et ”vanlig” norsk kosthold, og barna ser sunne og friske ut. Dermed tenker 

de ikke på at maten barna spiser, er avgjørende for hvordan kroppene og 

hjernene deres fungerer: Det de putter i munnen, kan være en viktig årsak 

til at barna sliter på skolen.

TeksT Anne Lene Johnsen og DAg ViLJen PoLeszynski     FoTo shutterstock

Feilernæring

i evolusjonært

perspektiv

Miljøgifter

i mat, vann,

luft, kosmetikk

Feilbruk av 

farmasøytiske

legemidler

Biokjemisk ubalanse i hjernen

Allergi, overømfintlighet/matvareintoleranse. Avhengighet av 

sukker, koffein, alkohol, nikotin, narkotika, psykofarmaka/anti-

depressiva, glutenholdig mat. PMS, ADHD, kognitive forstyrrelser

og lærevansker, redusert IQ, aldersdemens. Mentale lidelser:

schizofreni/psykoser, spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, pika),

nevroser/fobier, depresjon. Selvmord, dårlig sosial funksjon.

Reaktiv hypoglykemi – instinktiv/affektiv vold, sosiopati

AVVIKENDE ATFERD
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inkludert dårlig språkutvikling.1 
To av de vanligste matvareintoleransene er 

mot kornproteinet gluten3 og melkeproteinet 
kasein.4 Hvis korn- og melkeprodukter ikke 
blir fordøyd skikkelig, kan peptider (kjeder av 
aminosyrer) fra ikke fullt nedbrutte proteiner 
fraktes inn i blodet og videre til hjernen og for-
årsake forstyrrelser. Lære- og atferdsvansker 
ses ofte i sammenheng med både melk og gluten 
i kostholdet,1 og en som sliter med dette, kan ha 
Q\WWH�DY�HQ�XULQSU¡YH�IRU�n�¿QQH�XW�RP�GHW�IRUH-
kommer peptidrester fra ufordøyd protein. 

Fettsyrer
Hjernen er avhengig av viktige fettsyrer for å 
fungere. Dagens ”vanlige” kosthold byr ikke nød-
vendigvis på nok fett eller fettsyrer av optimal 
kvalitet til lærende hjerner. Kliniske erfaringer 
og randomiserte studier viser til at ikke bare 
voksne med depresjoner, bipolar lidelse, schizo-
freni og andre psykoser, men også mange barn 
som kommer til behandling for dysleksi, dys-
praksi og oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet 
(AD/HD), har store fettsyremangler.5

Oversikten nedenfor gir noen stikkord for 
hjernens behov for fettsyrer.
�ł�&D�������DY�KMHUQHQV�W¡UUYHNW�EHVWnU�DY�IHWW�

(150 g)
ł� /DQJH� IHWWV\UHU� HU� Q¡GYHQGLJ� IRU� O ULQJ��

Hjernen inneholder ca. 20 gram dokosahek-
saensyre/DHA og arakidonsyre/AA.

ł�$$�RJ�'+$�E\JJHV� LQQ�L� IRVWHUHWV�YHY�V UOLJ�
fra siste tredel av svangerskapet til 2-årsal-
deren.

ł�(VVHQVLHOOH�IHWWV\UHU�E¡U�JLV�DOOH�VPnEDUQ�SJD��
dårlig konvertering fra ”moderfettsyrene” 
������OLQROV\UH��RJ�������Į�OLQROHQV\UH�

ł�/DY�I¡GVHOVYHNW�NRUUHOHUHU�PHG�OLWH�ÀHUXPHW-
tede fettsyrer i navlestrengen og mors blod, 
hvilket gir økt forekomst av blindhet (DHA 
og AA kreves for normalt syn), døvhet, 
mental tilbakeståenhet, autistisk syndrom

ł� 'HW� ¿QQHV� ULNHOLJ� PHG� (3$�� '+$� RJ� $$� L�
brystmelk, men ikke i mange morsmelker-
statninger

ł� )HWWV\UHVWDWXV� SnYLUNHU� O UHHYQH� RJ� DWIHUG�
(AD/HD)

ł� 'HW� HU� YLVW� ¡NW� IRUHNRPVW� DY� DONRKROLVPH��
depresjon og selvmord i nordlige kyststrøk 
KYRU�LQQWDNHW�DY�IHLW�¿VN�KDU�VXQNHW

Hjernen har særlig behov for arakidonsyre 
(AA) og dokosaheksaensyre (DHA), som dannes 
IUD� GH� HVVHQVLHOOH� IHWWV\UHU� OLQROV\UH� �ƻ���
IHWWV\UH��RJ�DOIDOLQROHQV\UH��ƻ���IHWWV\UH��

Ved siden av fettsyrer trenger hjernen også 
rikelig tilførsel av kolesterol, som derfor lages 
i hjernecellene. Dr.med. Uffe Ravnskov doku-
menterer i sin siste bok at den høyeste konsen-

trasjonen av kolesterol i kroppen er binyrene og 
hjernen.6 Hjernecellenes produksjon av koleste-
rol er særlig stor hos fostre og nyfødte. Gene-
tiske defekter i kolesterolsyntesen kan føre til 
misdannelser i hjernen og sterkt nedsatt intel-
OLJHQV��RJ�PDQ�¿QQHU�RIWH�SV\NLVNH�IRUVW\UUHOVHU�
hos mennesker med lite kolesterol i blodet.

Ravnskov har dokumentert at blant annet 
følgende forstyrrelser er satt i forbindelse med 
et redusert kolesterolnivå:
ł�'HSUHVMRQ�RJ�VHOYPRUG
ł�7LOEDNHIDOO�L�NRNDLQPLVEUXN
ł�$JJUHVMRQHU�KRV�PHQQHVNHU��DSHU�RJ�KXQGHU
ł�'nUOLJHUH�RSSPHUNVRPKHW�RJ�VSUnNOLJ�

uttrykksevne
ł�8WYLNOLQJ�DY�GHPHQV

Den amerikanske forskeren og professor i 
medisin Beatrice Golomb har dokumentert7 
at kolesterolreduksjon med statiner er skade-
lig for hjernen. Hun har blant annet behandlet 
pasienter som var ekstremt irritable, men som 
ble normale igjen etter å ha sluttet med stati-
ner og har erfart galopperende demens hos 
statinbrukere.

Studier har vist hukommelsestap etter sta-
tinbruk, at kvinner med et høyt kolesterolnivå 
har bedre hukommelse enn kvinner med lavt 
eller med synkende kolesterolnivå.8 Det samme 
gjelder barn med lavt kolesterolnivå i blodet – 
de vil ha vanskeligere for å lære. En god strategi 
vil være daglig å tilføre dem særlig kolesterolrik 
mat, slik som eggeplommer.

Blodsukker og ketoner
Hjernen fungerer best om man har et stabilt, 
moderat blodsukkernivå over tid. Mat som gir 
raske blodsukkerstigninger med påfølgende 
blodsukkerfall, fører til dårligere konsentrasjon, 
trøtthet og dårligere innlæringsevne. Et stabilt 
blodsukkernivå optimaliserer hjernefunksjonen 
og gir mulighet for høye prestasjoner, god kon-
sentrasjonsevne og bedre/stabilt humør.

Omsetningen av sukker (glukose) krever 
mange vitaminer og sporelementer, inkludert 
vitamin B, kalsium, magnesium, sink, mangan, 
krom og fosfor. Schauss tar særlig hensyn til at 
UDI¿QHUW�PDW�RIWH�KDU�PDQJHO�Sn�VOLNH�VWRIIHU�RJ�
anbefaler både omlegging av kostholdet til lav-
glykemiske matvarer og en rekke tilskudd.

Vitaminer og mineraler
Det første organet som rammes av feilernæring, 
er hjernen. Behovet for vitaminer og mineraler 
varierer fra person til person, og det er ikke 
sikkert at alle medlemmer i samme familie 
får dekket sine individuelle behov gjennom et 
såkalt vanlig norsk kosthold.  Schauss og med-
DUEHLGHUH�KDU�LGHQWL¿VHUW����VSHVL¿NNH�Q ULQJV-

Vitamin Virkninger Mangelsymptomer

Vitamin A Bidrar i produksjonen av protein og 
DNA

Depresjon og apati. Hemmet vekst av hjernen 
hos spedbarn.

Vitamin B
1

Nødvendig for å nedbryte glukose til 
ATP i hjernen.

Tretthet, dårlig hukommelse, mental forvirring, atferdsproblemer, 
irritabilitet, impulshandlinger, dårlig søvn.

Vitamin B
2

Vedlikehold av nervecellenes myelin 
(fettisolasjon), kreves for hjernens ATP-
produksjon.

Hemmet vekst av hjernen hos småbarn, bidrar til atferdsproble-
mer.

Vitamin B
3

-�CUDMCHF�ENQ�ė�C@MMD�kDQD�RHFM@KRSNE-
fer og protein.

Irritabilitet, tretthet, konsentrasjonsvansker, humørsvingninger, 
dårlig søvn.

Vitamin B
6

Nødvendig for produksjon av signal-
stoffer og protein.

Irritabilitet, tretthet, konsentrasjonsvansker, humørsvingninger, 
dårlig søvn og hukommelse.

Folat Nødvendig for å danne DNA og RNA, 
begge viktige for korttidshukommelse.

Apati, dårlig hukommelse, irritabilitet, skyhet, nedsatte intel-
lektuelle evner.

Vitamin C Viktig antioksidant, øker opptak av jern 
fra maten, stimulerer proteinsyntese.

Tiltaksløshet, depresjoner, overfølsomhet.

Mineral

Jern Nødvendig for omsetning av nærings-
stoffer som brukes av hjernen, inkludert 
signalstoffer og DNA.

Atferdsproblemer, manglende oppmerksomhet, hyperaktivitet, 
konsentrasjonsvansker.

Magnesium Nødvendig kofaktor i hjernens ATP-
produksjon.

Irritabilitet, nervøsitet, tretthet, depresjon, forvirring.

Kalium Kofaktor i produksjonen av signalstof-
fer.

Følelse av svakhet, manglende appetitt, kvalme, irrasjonell 
tenking, forvirring.

Sink Kreves i nesten alle hjernens enzymre-
aksjoner; bidrar til å lage DNA, RNA og 
protein; deltar i ATP-produksjonen fra 
glukose og aminosyrer.

Tiltaksløshet, irritabilitet, dårlige spisevaner, nedsatt appetitt, 
anoreksi, tretthet, forvirring.

Krom Kreves for glukoseomsetning. Dårlig konsentrasjonsevne, korttidshukommelse, humørsving-
ninger, generell følelse av tretthet.

12 næringsstoffer for bedre læring
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stoffer av særlig betydning for hjernen, gjengitt 
i en egen tabell:

Et høyt sukkerinnhold vil i seg selv føre til 
vitamin- og mineralmangler med mindre man 
tar kosttilskudd fordi omsetningen av glukose 
krever en rekke vitaminer som kofaktorer. Flere 
forskere, inkludert psykiateren Abram Hoffer, 
har blant annet konstatert niacinmangel hos 
barn med lære- og atferdsvansker.9

Giftstoffer
Som diskutert i ernæringsskolen (se egen sak), 
kan tungmetaller og andre giftstoffer forstyrre 
omsetningen eller hemme opptaket av livsvik-
tige næringsstoffer som hjernen trenger og føre 
til ulike atferdsforstyrrelser, inkludert redusert 
læreevne. En håranalyse kan være et viktig 
redskap for å avdekke forgiftning med tung-
metaller som kvikksølv, bly, kadmium, kobber 
og mangan.

Mange tilfeller og mye erfaring
Psykolog og forsker Alex G. Schauss har studert 
ELRORJL�RJ�HUQ ULQJ�L�ÀHUH�WLnU�RJ�YLVHU�WLO�DW�EDUQ�

EOLU�ÀLQNHUH�Sn�VNROHQ�RJ�PLQGUH�YROGHOLJH�EODQW�
annet ved å få realisert sine kognitive evner ved 
hjelp av riktige kosttilskudd og avgiftning.10

Et ekstremt tilfelle fra boka til Schauss 
omhandler Clarence, som skåret ca. 94-95 på en 
,4�WHVW��+DQ�¿NN�VWRUW�VHWW�NDUDNWHUHQ�'�L�XOLNH�
fag, hadde vansker med å følge instruksjoner, 
klarte ikke å roe seg ned, oppviste impulsiv 
atferd, ville ikke skrive på tavla og leste bare 
sporadisk leksene sine. Etter å ha vært testet 
av Schauss begynte han å følge hans kostråd, 
som inkluderte å spise frokost og ta tilskudd av 
viktige ”læringsstoffer”. Etter 12 uker ble han 
testet igjen, og da økte IQ-skåren med 27,5 til 
over 120. Han var da ikke lenger rastløs og var 
EOLWW� HQ� DY� GH� ÀLQNHVWH� L� NODVVHQ�� )RUNODULQJHQ�
på hans dårlige prestasjoner var følgelig ikke at 
han hadde dårlige evner, men at hans tidligere 
kosthold ikke hadde tilført hjernen nødvendige 
næringsstoffer til at den fungerte optimalt.
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of ADHD symptoms in persons with celiac disease. Journal of 
Attention Disorders 2006;10: 200-4.
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Lavkarbo-/høyfettkosthold  
ved lærevansker?
Er næringsrikt høyfettkosthold basert på naturlige råvarer er ikke bare 
gunstig om man ønsker å gå ned i vekt eller bli kvitt en gryende eller 
etablert diabetes type 2, eller om man ønsker å redusere insulinbeho-
vet ved insulinavhengig diabetes (type 1). Det er også gunstig dersom 
man ønsker å motvirke lærevansker hos både barn og voksne. Barn, 
unge og voksne som sliter med ulike former for lese- og skrivevan-
sker, språk- og hukommelsesvansker eller andre konsentrasjons- og 
oppmerksomhetsproblemer kan også ha nytte av å legge om til et lav-
J@QAN�G�XEDSSJNRSGNKC�#DS�DQ�kDQD�FQTMMDQ�SHK�CDSSD�

En av årsakene til lærevanskene kan være at man gjennom et ”normalt” 
kosthold ikke får i seg nok næring, og at man har enten fettsyremangel, 
vitaminmangel eller begge deler på grunn av for lite næringsrik kost. Et 
EDSSQHJS��@MHL@KRJ�K@UJ@QANJNRSGNKC�HMMDGNKCDQ�K@MFS�kDQD�M�QHMFRRSNEEDQ�
DMM�DS�G�XFKXJDLHRJ�JNRSGNKC�A@RDQS�Oė�Q@EjMDQS�L@S� MHL@KH@�RNL�DFF�
og innmat er dessuten langt mer næringsrike enn planter.

En annen, mer indirekte årsak er at man på et lavkarbo/høyfettkost-
hold ikke lenger har rom for å innta like mye av matvarer som ofte gir 
intoleranser, spesielt gluten. En italiensk studie fra 2006 har for eksem-
pel funnet høy korrelasjon mellom AD/HD og cøliaki.11,1

Et tredje argument er at man ved å spise høyfettkosthold får et jevnt 
blodsukker døgnet rundt. Når man spiser mye fett, brytes fettsyrer ned 
til ketoner i leveren, og disse kan erstatte store deler av hjernens ener-
gibehov.12 Ved bruk av ketoner som kilde til ATP blir man derfor mindre 
avhengig av glukose for å opprettholde hjernens funksjoner. I tillegg 
gjør et høyfettkosthold at man unngår de store blodsukkersvingningene 
som fører til trøtthet, dårlig konsentrasjon, osv.

Merk at personer med lærevansker også ofte har intoleranser mot 
melkeproteinet kasein.2 Dermed er det ikke sikkert at et høyfettkosthold 
�GUNQ�L@MFD�NESD�AQTJDQ�LXD�RL�Q�NF�k�SD��@KDMD�UHK�CDLOD�CHRRD�OQN-
blemene, men at man også må ta ut melkeprodukter.

For et barn er det viktig å vite hvorfor noe er 
HQ�¿UNDQW� RJ� QRH� HQ� WUHNDQW�� RJ� GH�Pn� NXQQH�
beskrive forskjellen. Dette er viktig for å forstå 
hva som hører sammen, se sammenhenger, og 
ikke minst: Klare å lagre informasjon og hente 
den riktig fram igjen. Dette er viktig for også 
voksne: Tenk å skulle gi en instruks til sjefen 
din hvis du ikke har ord å forklare med – ord 
som betyr det samme for deg som for ham/
henne. For å klare dette må vi ha begreper. Uten 
begreper klarer vi ikke å sortere informasjon 
og systematisere. Uten system i informasjonen 
klarer vi ikke å analysere og tenke og komme 
fram til riktige løsninger. Alt blir et eneste rot, 
og ingenting gir mening. Og det blir slett ikke 
enkelt å skille verken ordklasser, byer i Belgia 
eller geometriske former fra hverandre.

Systematisk  
begrepsundervisning etter Nyborg
Systematisk begrepsundervisning er en pedago-
gisk metode som er utviklet gjennom mange tiår 
av de norske pedagogene Ragnhild og Magne 
Nyborg.1 Professor, dr.philos Magne Nyborg 
utviklet en modell for ferdighetslæring som 
viser en svært konstruktiv holdning til læring 
med mål om å gjøre læringen mye mer sam-
menhengende og ved å gjøre eleven i stand til å 
huske og å forstå større mengder informasjon. 
0DJQH� 1\ERUJ� GH¿QHUHU� NXQQVNDS� VRP�

summen av viten og ferdigheter. Han mente at 
problemet ved lærevansker ikke lå hos eleven, 
men at utilstrekkelig læring kan skyldes dårlig 

undervisning.2  Nyborg-ekteparets forskning 
og arbeid har vist at man ved å tilrettelegge en 
mest mulig komplett innlæring av begreper og 
begrepssystemer sammen med språkferdighe-
ter for å forklare disse begrepene, bidrar til en 
enorm forbedring av den enkeltes læreevne. 

Nyborgs systematiske begrepsundervisning 
har vist seg å gi svært gode resultater for elever 
med mange typer lærevansker, bedre enn mye 
annen spesialundervisning. 

Pedagogikk ved lærevansker:

Systematisk  

begrepsundervisning
– og hvorfor virker det så godt på dem som sliter med å lære?

Hvis man ikke har system i tankegangen, blir det kaos i hodet. Hvis 

man ikke har et organisert tankesett, er det vanskelig å gjenkjenne og 

NRGH�LQIRUPDVMRQ��Â�KXVNH�RJ�Â�ĺQQH�LJMHQ��)ÕU�PDQ�NDQ�OÃUH�IDJ�RJ�
teori, må man derfor ha noe helt annet på plass: En god, grunnleggende 

begrepsforståelse.

TeksT Anne Lene Johnsen     FoTo shutterstock

BEGREPER er viten 
i form av klasseor-
ganiserte erfaringer 
i langtidsminnet. 
Magne Nyborg for-
klarte dem til å være 
”den  broen vi kan 
formidle mening ved 
hjelp av, fra men-
neske til menneske”.

Om Magne og Ragnhild Nyborg:
Fra han i 1971 forsvarte sin doktoravhandling, forsket professor dr. 
philos. Magne Nyborg (1929-96) på læring som en vesentlig faktor i 
menneskers utvikling. Fram til 1992 arbeidet han ved Pedagogisk 
Forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. I 1988 startet han Stiftelsen 
Institutt for Anvendt Pedagogikk (INAP). I 1992 søkte han avskjed fra 
universitetet, og arbeidet nå på fulltid ved INAP. Her hadde han følge 
av kona Ragnhild Hope Nyborg (1938-96), som også var sterkt enga-
sjert i dette arbeidet og arbeidet mye med dysleksiforskning. Magne 
-XANQF� RSėQ� RNL� ENQE@SSDQ� DKKDQ�LDCENQE@SSDQ� @U� ��� E@FA�JDQ�� kDQD� @U�
dem sammen med Ragnhild.5 

INAP drives i dag av deres sønn Magnus Nyborg og fortsetter å for-
midle informasjon og forskning rundt systematisk begrepsundervisning 
til skoler, barnehager, pedagoger, foreldre og andre interesserte. Nett-
side: www.inap.no/.
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 Det som mangler, er en veiledning til foreldrene 
hvor de blir gjort oppmerksomme på hvor viktig 
det er å navnsette det som sanses.

– En viktig grunn til at annen spesialun-
dervisning ikke viser seg effektiv, kan blant 
annet være at den tar for gitt at grunnleggende 
begrepsforståelse er på plass, sier spesialpeda-
gog og eksdyslektiker Elin Natås, som arbeider 
daglig med barn, unge og voksne med store 
lærevansker. 

En annen årsak til at spesialundervisningen 
gir for dårlige resultater, mener Natås, er at 
annen spesialundervisning ikke er grundig nok, 

og at betydningen av grunnleggende begreper 
ikke kommer godt nok fram. – Undervisningen 
ligger ofte på et for høyt nivå. Med det menes 
at undervisningen fokuserer mye på konkrete 
og abstrakte fagbegreper og det tas for gitt at de 
grunnleggende begrepene er lært. 

Natås har erfaring for at de elevene som 
sliter med læring, nesten alltid mangler grunn-
leggende begreper i mer eller mindre grad. De 
mangler da redskapene for å gjøre analyser og 
NODVVL¿VHUH� NXQQVNDS� RJ� InU� RJVn� VWRUH� SUR-
blemer med å forstå, tenke og kommunisere. 
Ofte er mye frustrasjon knyttet til manglende 
kommunikasjonsferdigheter. Lærerne føler 
RIWH�DW�GH�NRPPHU�WLO�NRUW��PHQ�SU¡YHU�n�¿QQH�
andre metoder for å lære bort det faglige inn-
holdet. De engasjerer seg heller i for eksempel 
XOLNH� O ULQJVVWLOHU� RJ� IRUV¡NHU� n� ¿QQH� XOLNH�
undervisningsmetoder istedenfor å bygge opp 
fortsetninger for analytisk koding. Mange har 
en tendens til å tenke at det er noe galt med 
eleven, ikke med undervisningen. 

Konkret tilnærming  
til analytisk tenkning
Systematisk begrepsundervisning er et 
verktøy nettopp for å lære analytisk koding. 
Nyborg har definert en rekke grunnleggende 

begreper, og hvert begrep består av et helt 
system, som for eksempel ”form”, ”farge”, 
”retning”, ”funksjon” og ”plass”. Disse er 
utgangspunktet i hans begrepsundervis-
ningsmodell (BU-modellen). Når læreren og 
eleven arbeider i samsvar med denne model-
len, blir eleven trent i å forbinde gjenstander 
som har de ulike egenskapene som beskrives 
i de grunnleggende begrepssystemene med de 
riktige begrepene. 

Elevene trener på å gjenkjenne gjenstander 
som har en bestemt form, for eksempel rund. 
Dette kalles selektiv assosiasjon. Deretter 
skal de skille ut gjenstander som har rund 
form fra gjenstander som ikke har rund form 
(selektiv diskriminering), og til slutt analy-
sere seg fram til hvilke gjenstander som er 
like i at de har den samme formen (selektiv 
generalisering). På denne måten kan man se 
likheter og forskjeller for så å gruppere ting i 
hodet, noe som fremmer hukommelse, læring 
og overføring av læring.
1DWnV�JLNN�L�O UH�KRV�HNWHSDUHW�1\ERUJ�L�ÀHUH�

år og benytter deres systematiske begrepsun-
dervisning i sitt arbeid. Hun sammenlikner 
evnen til å bruke begreper aktivt med metoder 
man bruker for å løse IQ-oppgaver: Det er ved 
hjelp av begreper man klarer å se mønstre i 
LQIRUPDVMRQ�� n� LGHQWL¿VHUH� VDPPHQKHQJHU��
likheter og forskjeller, og til slutt klarer man å 
komme fram til løsninger. 

De grunnleggende begrepene er redskapene 
vi trenger for å kunne sortere og analysere 
informasjon. Hvordan kan noe så viktig overla-
tes til tilfeldighetene? - Det er viktig å bevisst-
gjøre alle pedagoger og foreldre 
på hvor viktig det er å klare å 
gjøre slike analyser og klare 
n� NODVVL¿VHUH� LQIRUPDVMRQ��
poengterer Natås.

Lekene til små barn 
omhandler ofte mange av 
disse begrepene, til og med 
pekebøkene hvor vi hermer 
etter dyrelyder for det lille 
barnet. Det som mangler, er en vei-
ledning til foreldrene hvor de blir gjort 
oppmerksomme på hvor viktig det er å 
navnsette det som sanses. For eksempel: 
”Denne klossen med rød farge� KDU� ¿UNDQWHW�
form og skal ha plass her”.

For en som ”instinktivt” skjønner 
betydningen av både form og 
plass, virker det kanskje pussig 
at disse begrepene skulle 
by på problemer. 

– I motsetning til 
hva pedagoger og andre 
ser ut til å tro: Dette er 

Grunnleggende begrepssystemer
FaRge, FoRM� �KHMID��k@SD�QNL���Stilling (vannrett, loddrett, skrå), 
StØRRelSe (lengde, høyde bredde, dybde), PlaSS (plass i rekken 
av hendelser, rekkefølge), antall (antall deler, et hele, del av det hele)
MØnSteR, Retning (omfatter bevegelse), BRukeS til (FUNK-
SJON), STOFF (art, egenskap), leVende / ikke leVende, lYd 

(språklyd), oVeRFlate, teMPeRatuR, SMak, lukt, tid, FoR-

andRing, FaRt, Vekt, kRaFt (tyngdekraft, elektromagnetiske 
krefter, trykk, lufttrykk etc.), VeRdi, kJØnn.

Listen er kanskje ikke fullstendig, men har ifølge Magne Nyborg vist seg 
å være tilstrekkelig for våre undervisningsformål.

[ ]
Crystal  Mind  er en helt ny form for naturlig omega-3- og omega-
6-fettsyrer for hjernen. Den har et høyere innhold av omega-3-
fettsyren EPA, fettsyren som er viktigst for hjernen for alle over 
2 år. Fettsyrene er i sin helt naturlige form og er produsert etter en 
ny metode. Kropp og hjerne får dermed utnyttet de viktige 
fettsyrene bedre enn andre tilsvarende tilskudd.
 

Crystal  Mind  inneholder riktig mengde vitamin B6, vitamin B12, 
folat, sink og magnesium. Disse virker i synergi med omega-3- og 
omega-6-fettsyrene. Crystal Mind gir derfor raskere resultater med 
lavere dagsdose enn med andre tilskudd. Hele familien vil oppleve 
store fordeler ved daglig bruk av Crystal Mind – uansett alder.

Crystal  Mind – det  komplette t i lskudd for  hjernen

Bedrer 
konsentrasjonen

Crystal Mind får du i landets helsekost- og livsstilsforretninger 

Følg Crystal Mind på                    www.facebook.com/Crystal.Mind.1

www.vitalkost.no

N Y H E T !ikke noe som ”dannes automatisk” i personligheten; det 
må læres og trenes på. Har man ikke dette grunnlaget, 
blir det vanskelig og kaotisk å skulle lære fakta og teori 
og forståelse for andre fag, forklarer Natås.

Etter at forståelsen av begreper er på plass, er det viktig 
å trekke de grunnleggende begrepene inn i andre fag – 
nettopp fordi dette er verktøyene for å tenke analytisk. 
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Skole og utdanning

1. ligger til grunn for å analysere de 
kDRSD� R@MRA@QD� EDMNLDMDQ� H� ENQL� @U�
etter hverandre, følgende (suksessive) 
abstraksjoner og tilsvarende oppmerk-
somhetsinnretning. 
2. ligger til grunn for praktisk talt all 
videre læring, inkludert videre begreps- 
og ferdighetslæring.
3. klasser av fenomener som ligger til 
FQTMM�ENQ�ė�K�QD�CDL��jMMDR�H�NLFHUDK-
sene og kan erfares gjennom sansene 
fra første stund av og gjennom hele 
livet.
4. lagres først som intuitivt dannede 
begreper og
5. kan bli gjort mer tilgjengelige 
for den enkelte ved systematisk 
begrepsundervisning som omfatter å 
lære å bruke  navn på grunnleggende 
begrepssystemer og ved språklig å 

bevisstgjøre likhets- og forskjellsopp-
dagelser.

ni grunner til at læring av begreper 

er av avgjørende betydning i men-

neskets utvikling:6

1. De inngår som viktige i bl.a. skolens 
kognitive mål om undervisning, opplæ-
ring og oppdragelse (dvs. som viktig 
langtidsminneinnhold). 
2. De er hovedkomponenter i faglig 
læring der de inngår som hovedkom-
ponenter for å motta og bruke faglige 
symboler.
3. De gir et viktig grunnlag for å forstå 
og bruke språk, noe som igjen danner 
grunnlag for menneskelig kommunika-
sjon og sosial samhandling.
4. De er viktige for menneskers intellekt 
og danner basis for valg av handlinger i 

ulike situasjoner.
5. De er viktige redskaper i overføring 
av læring.
6. Sammen med begrepssystemer er 
de en hovedforutsetning for å kunne 
k@SD�CDM�OQDNODQ@RINMDKKD�ODQHNCDM��NF�
utvikles videre til konkret – og senere 
formell – operasjonell periode (jf. den 
sveitsiske psykologen Jean Piaget7).
7. Sammen med språkferdigheter danner 
de basis for analytisk koding i persepsjon.
8. Sammen med språkferdigheter 
danner de basis for utvidelse og forlen-
gelse av korttidsminnekapasitet.
9. De utgjør viktige former for kom-
petanse som del av et godt selvbilde 
ved at eleven får økt sin kompetanse 
og har større mulighet for å lykkes. Ens 
emosjoner og motivasjoner kan bli mer 
positivt ladd for å lære.

Grunnleggende begreper er like i at de

Gjør vi ikke det, kan resultatet bli full forvirring. 
La oss se på for eksempel et fag som historie: 
Her er tidsbegrepet særlig viktig å forstå. Ifølge 
Natås har mange elever store problemer med 
dette begrepet og med å forstå hva det inne-
bærer at hendelser skjer på ulike steder på en 
tidslinje. 

Det samme gjelder plassbegrepet: Hvor 
skjedde dette? Plassbegrepet er viktig blant 
annet også i matematikken: Nora på 8 år skulle 
O UH�SOXVV�RJ�PLQXV�PHG�WLHURYHUJDQJ��PHQ�¿NN�
det ikke til. Betydningen av plass hadde ingen 
verdi for henne! Hun hadde aldri lært at tal-
lenes verdi bestemmes av hvilken plass de har 
i posisjonssystemet. Det har selvfølgelig en hel 
del å si om et tall står på enerplassen, tierplas-
sen eller for å gjøre det enda mer komplisert: 
tiDELSplassen (altså det som kommer etter 
et desimaltegn). Men før man kan presse slik 
lærdom inn i et hode, må dette hodet naturlig-
vis først ha lært hva ”plass” betyr. Grunnleg-
gende begreper er nødvendig for å gjøre dette 
tenkearbeidet.  

Kritikken og metoden
Magne Nyborg har fått kritikk for at den syste-
matiske begrepsundervisningen er for grundig, 
for omfattende, for tidkrevende og for detal-
jert. Han ble også kritisert for påstanden om at 
modningen av et analytisk tankesett må læres, i 
motsetning til at denne vokser fram av seg selv, 
slik noen utviklingspsykologer mener.3

Et eksempel: Arbeidet med BU-modellen 
må gjøres veldig systematisk, og elevene må 
svare læreren med fullstendige setninger. Når 
elevene har lært symbol, antall, form, stør-
relse, stilling og plass, kan et spørsmål være 
som følger: Hva er bokstavene b, d og p like 
i?  Elevene må svare: ”De er like i at de er 
symboler for lyder i språket vårt, de består av 
to deler, alle har en del med rettlinjet form i 
loddrett stilling og stor størrelse sammenliknet 
med bueformen, og alle har en del med liten 
størrelse som har buet form og liten størrelse 
sammenliknet med den rettlinjede formen”. 

På samme måte må elevene lære å sette ord på 
forskjellene. De kan høres ut som ”papegøyer”, 
noe mange reagerer på. Dette er forståelig, men 
metoden er like fullt effektiv, og resultatene av 

slik undervisning, svært gode, noe blant andre 
Andreas Hansen har vist.4

Positivt menneskesyn
Ragnhild og Magne Nyborg er også kjent for sitt 
positive menneskesyn og holdning til under-
visningen, som forteller om at alle elever har 
evnene til å lære, og at det er undervisningen 
som feiler hvis læring ikke skjer. Dette er en 
holdning som er helt avgjørende å ha med seg i 
arbeidet med elever som av andre ofte blir sett 
på som mindre opplæringsdyktige. 

- Jeg har opplevd å høre ting som at ”ikke alle 
er født med like mye i bagasjen”, ”denne elevene 
kommer aldri til å få mer enn 2 i matte” eller 
”denne eleven kommer aldri til å greie norsk 
rettskriving”, forteller Elin Natås. - Om man har 
et slikt menneskesyn, bør man ikke være lærer. 
Ragnhild og Magnes fremste mål var å lære elever 
til å tenke selv. Det er denne ferdigheten som 
bygges med de grunnleggende begrepene i bunn.
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Mer informasjon 
om begrepsundervisning:
Institutt for Anvendt Pedagogikk (INAP): www.inap.no. 
Materiell og produkter: www.i-see.no
Tell forlag, som utgir blant annet læreverket Tuba Luba: www.tell.no
Noen barnehager har innført begrepsundervisning som del av sitt 
pedagogiske opplegg. Flere spesialpedagoger er også trent i begreps-
undervisning. 


