
Är vi alla stöpta i samma form ? 

Om olika sätt att hantera problemlösning med 

hjälp av våra olika ”intelligenser” 

Ulla Ek  



Daniel Kahneman 

• Fick 2002 Ekonomipriset till Alfred Nobels 
minne 

• Har inte gått en enda kurs i ekonomi 

• Aldrig arbetat med ekonomi 

• Är professor i psykologi vid Princeton 
University 

• Kom nu med boken: Tänka, snabbt och 
långsamt 



Intellektet uppbyggt av två system 

• System 1 fungerar automatiskt med liten eller 
ingen ansträngning och utan någon känsla av 
medveten styrning (”intuitiv”) 

• System 2 ägnar sig åt de ansträngande 
aktiviteterna, till exempel komplicerade 
beräkningar. Aktiviteter som kräver 
uppmärksamhet, fokus och lite´uthållighet 

• Vi använder både dessa 



Exempel 

• System 1; ”jag går på magkänslan”. 

Tiotals miljoner i Fordaktier. ”..tro mig, dom vet 
hur man tillverkar en bil” 

 

System 2; hur mycket blir 17X 24? 



Varför fick han Nobelpriset då?  
Och just i ekonomi? 

 

 

• Jo- han visade oss att vårt intellekt begår 
systematiska fel när vi ska fatta beslut och lösa 
uppgifter. 

• Om hur snedvridning leder vårt tänkande fel 

Vi är kanske inte så smarta och rationella som vi 
tror? 



Innehåller 36% fett 



64% fat free 



Horn & Cattell 
HORN JL and Cattell RB. Refinement and test of the theory of fluid and crystallized intelligences. Journal of 

Educational Psychology, 1966, 57, 5,253-270 

• De skapade redan på 1950 talet utifrån 
experiment rörande problemlösning en teori 
om hur man kan förstå ”intellectual 
performances” 

• Två huvudfaktorer: Flytande (fluid) intelligens 
är relativt oberoende av skol- och kulturell 
bakgrundbakgrund (resonerande, icke-verbal,  
intuitiv) 

    och kristalliserad (crystallized) intelligens som 
baserar sig mycket på inlärd kunskap 



Några fler 

• Förmåga att visualisera 

• Förmåga att generellt sett arbeta och lösa 
frågor snabbt 

• Förmåga att ”plocka fram” kunskaper och 
uppgifter ur minnet 

• Försiktighet- långsamt men noggrant 

Här är vi olika utrustade och använder olika 
tillvägagångssätt (som vi ska se) 

 



Lös detta ! 

• På ett sjukhus har man 100 patienter, 
hälften är enbenta men har skor och 
hälften av de återstående är barfota. 
Hur många skor används? 
 



Hur gick ni till väga ? 

• Many intellectual tasks allow one to employ 
either fluid or crystallized intelligence to arrive 
at a correct answer 

• A person may use an elementary induction 
process largely represented of fluid 
intelligence (intuition) 

• Or he may use the techniques of formal 
algebra (kristalliserad) (H&C, s.255) 



• Olika intelligensfaktorer är nog mest beforskat 
inom ADHD, men i viss mån också vid ID (utv. 
störning) och vid ASD (autismspektrum-
störning) 

 

• Arbetsminne och låg processing speed är de 
faktorer som ligger lägst i de grupperna 

Intelligensfaktorer 



Arbetsminne? 

• Komma ihåg ett antal enheter en kort stund 

• Fokusera uppmärksamheten och rikta fokus 
selektivt mot det eller de stimuli som 
situationen kräver och kunna sortera bort 
annat  

• Kräver att man hålla kvar fokus så länge det 
behövs utan att tankarna vandrar iväg  

• Låg arbetsminneskapacitet och svårigheter att 
kunna följa instruktioner är vanligt före-
kommande (spec. barn med ADHD) 



Tempo (processing speed) 

• Fordrar kvickhet i öga- hand koordination 

• planeringsförmåga 

•  förmåga att skapa överblick och ”flyt” i 
arbetet 

• flexibiltet 

• skifta fokus 



Arbetsminne och processing speed ≈ 
exekutiva funktioner 

 

•Dessa beskrivs som viktiga neurokognitiva 
faktorer och speglar förmågor som är känsliga 
för neurologiska avvikelser. De återfinns vid 
funktionsnedsättningar av olika slag och är 
ingalunda begränsade till ADHD-spektrum.  

 



Arbetsminne + processing speed 
samarbetar och påverkar läsinlärning 

och läshastighet 

• Working memory influences processing speed and 
reading fluency in ADHD (Jacobson et al, 2011) 

• A faster pr.speed makes it possible to process more 
information in less time, so the functional capacity 
of WM increases (Swanson et al, 2006) 

• Arbetsminne  påverkar också prestationer i 
matematik (Geary, 2001; Dahlin 2013) 



• I den artikeln presenteras Elevhälsoprojektet – en studie av en grupp 
elever inom IV-pro- grammet i Stockholms stad. Hur kan man på ett 
tidigt stadium fånga upp elever som behöver extra stöd och hjälp – innan 
hela skolgången havererat? 

 

• Psykisk Hälsa nr 3-4 2009  Ulla Ek 

”Om någon ändå märkt hur jag 
hade det ...” 



Långsamheten beskrivs av många 

• ”Men mina kompisar har ju inte dom här 
problemen ... dom klarar ju att plugga och 
hänga med ... dom säger att jag måste skärpa 
mej annars hänger jag aldrig med ... då tänker 
jag att hur fixar dom det men inte jag?  

 
(beskrevs litet trevande, inte lätt att känna igen, ens hos sig själv, 

Min kommentar) 



I intervjuerna.. 

Eleverna upplever det som de uppfattar som sina 
egna  tillkortakommanden : 

 

•Koncentrationssvårigheter 

•Kognitiv långsamhet 

•Trötthet 

•Beteendeproblem 



Barn med uppmärksamhets-
inlärnings- och 

koncentrationssvårigheter 
 

En longitudinell studie 2001-2010 
 

Utökad hälsokontroll i åk 4 
av ca 600 barn i en kommun 

144 barn följdes noga upp (42 ADHD, 102 ej) 
(de resterande 417 blev kontrollgrupp) 

 



Fynd 

• Ingen specifik ADHD profil (Acta Paed. 2003) 

• ADHD (42) ej ADHD (102) stora kognitiva likheter  
(Acta 2007)- ojämn profiler VM och pros.speed lägst 
(bild!) 

• Betyg v. 16 år: båda grupperna signifikant lägre betyg 
än kontrollgruppen (417) 

• Lägre grad av gymnasiebehörighet (signifikant). 

• Alla IQ mått (v 10-11 år) korrelerade positivt med 

betyg( v. 16 år). Speciellt verbal förmåga (Acta 2010). 





Kontentan 

• Det som ofta beskrivs som typiska kognitiva 
svårigheter för barn med ADHD var lika vanligt 
hos andra barn, utan ADHD, men som hade 
svårigheter i skolarbetet (rapporterade av 
lärare, föräldrar och oftast av eleven själv). 



An audit of teenagers who had  
not succeeded in elementary school: a 

retrospective case review Ek et al 2012 

• Vi undersökte 45 elever (16-20), ej klarat 
grundskolan, gick nu på individuella 
programmet 

• Vi såg: a) tidiga svårigheter med inlärning 
(speciellt matte och svenska) 

• b) mycket uppmärksamhetsproblem.  





 
 
General versus executive cognitive ability in pupils 
with ADHD and with milder learning and behavioral 
problems Ek et al 2013 

 Vi analyserade WISC profiler avseende  

a) general cognitive ability och  

b) exekutiva förmågor (WM och processing speed), 
hos 198 barn med  

 

ADHD (1/3 av gruppen) 

Inlärnings- och “skol” svårigheter av mildare typ  

(2/3 av gruppen)  

 





I skolarbetet 

Barn med den här typen av kognitiv profil: 

• Misslyckas oftare i skolan (Frazier et al 2007) 

• Lägre betyg än genomsnittet (Ek et al) 

• Svaga exekutiva funktioner slår ut starkt (Biederman 
et al 2004) 

• De flesta (univ. studenter) uppger att de använder 
”natural and spatial types of intelligence” för att klara 
sina studier (Schirduan et al. 2002) 



Vad har 

Kahneman, Horn & 

Cattell och alla 

dessa studier som 

vi talat om 

gemensamt? 


