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Förord  

Ett tack till alla informanter som har ställt upp med sin tid och delat med sig av sin kunskap, erfarenhet och insikter. 

Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med er. 

Ett tack till mina kurskamrater som stöttat och kritiserat under arbetets gång. Som opponerat och hjälp mig se 

uppsatsen med nya ögon. 

Ett tack till Markus Björnström som delat med sig av kunskaper, vetenskapliga artiklar och kontaktmöjligheter. 

Ett tack de lärare vid Naturvetenskapernas och Matematikens Didaktik på Umeå Universitet som gett respons och 

kritik genom utbildningen i matematik. 

Ett särskilt tack till min handledare som handlett, kritiserat och stöttat genom hela arbetet. Du har gett mig 

konstruktiv kritik och gett mig nya infallsvinklar.  

Sist men inte minst ett stort tack till familjen som gett mig tid och låtit mig få fördjupa mig i arbetet. 
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The influence of working memory on the development of mathematics 

Obstacles and opportunities 

 

Sammanfattning/abstract  

Syftet med den här studien var att undersöka hur minnestester används vid kartläggningar i en mindre svensk 

kommun. Frågeställningarna som låg till grund för studien var: Vilka olika minnestester används i den aktuella 

kommunen? Vilket syfte framkom till varför just dessa tester används? Hur kan bristande eller begränsat 

arbetsminne synliggöras och assisteras i den aktuella kommunen, utifrån empiriinsamling och relevant 

forskning? Empiriinsamlingen har skett genom intervjuer av speciallärare, specialpedagoger och skolpsykolog 

om minnestest i samband med kartläggningar och efterföljande stödinsatser. Genom gemensamma 

reflektioner, analyser och utvärderingar diskuterades kategorierna syfte, forskningsbakgrund, normering, 

elevurval, innehåll, typ av uppgifter, mängd samt efterföljande stödinsatser. I resultatet framkom att flera olika 

test används med olika inriktningar i olika kartläggningar och att minnestesterna bara är en liten del av dessa. 

Inriktningarna var mot språk-, läs-, skriv- och räknesvårigheter samt mot vidare NPF eller 

begåvningsutredningar. Samtliga test och stödinsatser är till för att reducera svårigheter. Arbetsminnet har 

betydande påverkan på matematikutvecklingen och är en stark prediktor för matematiksvårigheter. 

Anpassningar och stödinsatser måste vara elevspecifika och utifrån den kontext eleven befinner sig i. 

Slutresultatet av studien har lett till en kommungemensam praktiknära modell för hur elevhälsan kan arbeta 

med arbetsminnestest, testresultat, stödinsatser, anpassningar, strategier och kompensatoriska hjälpmedel. 

 

Nyckelord: arbetsminnestest, kartläggning, matematik, minnesfunktioner, stödinsatser.  
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Inledning  

För att främja barns och ungas välfärd (rättighet, delaktighet, utveckling, välmående) enligt 

Beckman, Nilsson och Sorbring (2019) kan man undersöka och utveckla vägar som bidrar till 

hållbarhet. Alltså de val vi gör idag utifrån samhällsaktuella utmaningar ska även förbättra för 

människor i morgon. De mest effektiva, samhällsekonomiskt likaväl som emotionellt 

individuellt, är att satsa på tidiga insatser då individens välmående är centralt för att minska 

socialt utanförskap (ibid). Konsekvenser på grund av matematiksvårigheter kan leda till en 

knäckt självkänsla och försämrade chanser till arbete i framtiden (Lundberg & Sterner, 2009).  

Skolan ska enligt skollagen (2010:800) främja elevers personliga utveckling till 

ansvarskännande, kompetenta, aktiva och kreativa individer och medborgare i samarbete med 

hemmen. Skolan ska även sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen, de ska ges stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt det 

är möjligt, vilket också kan innebära extra anpassningar eller särskilt stöd (ibid). Om elevs 

svårigheter synliggörs och adekvata åtgärder vidtas kan problem undvikas, menar Nilholm 

(2012), på så sätt ett förebyggande arbete för att förbereda eleven så att den uppnår lärmålen. 

Det är lärarnas kunskaper, omdöme, bedömningar och val som är avgörande för elevens 

skolsituation (ibid).  

Ett kunskapsbaserat arbetssätt ger professionen, det vill säga elevhälsan och lärarna i skolan, 

möjlighet att utveckla verksamheten. För att ge professionen en tydlig fingervisning på att deras 

arbete är viktigt, används verksamhetsaktuella frågor i denna studie något som bl.a. Beckman 

et. al. (2019) lyfter fram som en viktig aspekt för att stärka professionens roll. 

Samverkansforskning, som den här studien kan räknas till, är en process för att reflektera över 

relevanta frågor, inhämta kunskap från verksamheten samt utveckla hållbara metoder. Genom 

vetenskaplig och praktisk relevans, d.v.s. bidra till den vetenskapliga kunskap som redan finns 

samt göra den användbar för att lösa befintliga problem, så ökar forskningens kvalitet enligt 

Beckman et. al. (2019). Vilket i den här studien handlar om hur man synliggör och assisterar 

bristande och begränsade minnesfunktioner. 

Matematiksvårigheter är ofta stigmatiserande för den enskilde eleven och riskerar påverka 

självförtroendet, personlighetsutvecklingen och skolprestationerna överlag (Stockholms Läns 

Landsting, 2015). Genom att kartlägga de faktiska orsakerna till elevs svårigheter kan rätt 



 

2 
 

stödinsatser sättas in och därmed kan svårigheterna reduceras. Detta innebär oftast ett ökat 

välbefinnande för elev och därmed positiva effekter för såväl skolan som för samhället.   

SUM-elever (elever med Särskilda Utbildningsinsatser i Matematik) kartläggs för att ta reda på 

vilka behov som finns och vilka stödinsatser som krävs för att de ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt. Begreppet SUM-elever formulerades av Magne för elever som inte uppnår 

utbildningsmålen i läroplanen och vid betygsättning inte ges godkända betyg i matematik (Jess, 

Skott & Hansen, 2011). Stödinsatserna ska, om möjligt, ske både på organisations-, grupp- och 

individnivå.  

I mitt uppdrag som speciallärare ligger fokus på att hitta rätt stödinsatser utifrån varje enskild 

individs behov, vilket också överensstämmer med samverkansforskningens och skollagens 

intentioner. Men det krävs att svårigheterna kartläggs för att dessa intentioner skall kunna 

genomföras. Jag och en kollega gick kursen Utredning och pedagogiska åtgärder vid 

räknesvårigheter i grundskola och gymnasium 2017. Där fick vi en bank med tester, Snabba 

bedömningar. Dessa har jag sen i min utbildning till speciallärare kompletterat utifrån fler 

aspekter inom matematiksvårigheter (antalsuppfattning, korttids- och arbetsminne, talsystemet, 

rumsuppfattning, språk, arbetssätt, klockan, problemlösning, de fyra räknesätten). Under de 

senaste två åren har jag använt testerna och samtidigt observerat hur eleven tagit sig an 

uppgifterna. Bredden på test gör att jag kan få helt olika resultat om vad som kan vara orsak till 

svårigheterna. Resultaten har gett indikationer på allt från specifika matematiksvårigheter, 

bristande eller begränsat arbetsminne till sviktande självkänsla.  

Jag vill öka kunskapen och förståelsen för vilka konsekvenser bristande och begränsade 

minnesfunktioner får för elever, hur vi synliggör detta och assisterar eleverna med rätt stöd, 

anpassningar, träning, strategier och kompensatoriska hjälpmedel. Utifrån dessa aspekter blir 

kartläggning ett viktigt, för att inte säga helt nödvändigt, verktyg. För att öka kunskapen inom 

just det här området vill jag ta reda på hur olika yrkesfunktioner som arbetar i skolkontext 

förhåller sig till arbetsminnestest, alltså vilka test som används vid kartläggningar av 

speciallärare, specialpedagoger och skolpsykologer. Kartläggning är det begrepp som används 

i studien när det gäller speciallärare och specialpedagogers uppgifter. SPSMs definition av 

kartläggningar är att det finns en distinktion mellan kartläggning och utredning. Kartläggningar 

är en del av skolans ansvar för att kunna göra rätt anpassningar och ge individuellt stöd. 

Utredningar görs inom landstinget och syftar till att kartlägga en eventuell medicinsk diagnos.  
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Det är viktigt att synliggöra hur minnestest ser ut i den aktuella kommunen för att effektivisera 

det specialpedagogiska arbetet vid kartläggningar. Som hos så många andra skolhuvudmän 

finns det begränsade resurser att tillgå. Trots att det är en liten kommun finns ännu inte den 

kopplingen mellan olika yrkesfunktioner när det gäller delar av kartläggningar. Helheten finns 

men jag vill synliggöra skillnader mellan yrkesfunktionernas olika kartläggningar. Huruvida 

dessa tester är likvärdiga (varför de i så fall ska vara det eller inte), hur de används, i vilket syfte 

de används, innehåll samt elevurval. Det är angeläget att reda ut var dessa test kommer ifrån, 

alltså vilken forskning som ligger bakom (om det nu överhuvud taget ligger forskning bakom). 

Våra kartläggningar ska vara evidensbaserade då skollagen (2010:800) anger att skolan ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Likaväl som att testerna har stöd i forskningen bör även stödinsatserna ha det så att de ger effekt, 

d.v.s. reducerar svårigheterna. Kontexten måste tas med i beaktande när stödinsatser planeras 

menar Engström (2015). Om insatsen exempelvis sker på gruppnivå är det vetenskaplig evidens 

som gäller, om insatsen sker på individnivå är det evidensbaserad praktik som är avgörande 

(ibid). Jag vill ta reda på vilka kunskaper, erfarenheter, insikter och förståelse som finns hos 

professionen som arbetar med arbetsminnestest och efterföljande stödinsatser.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att beskriva och karaktärisera hur minnestester används vid 

kartläggningar av minnesfunktioner i en skolkontext i en mindre svensk kommun.  

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats. 

• Vilka olika minnestester används i den aktuella kommunen?  

• Vilket syfte framkom till varför just dessa tester används?  

• Hur kan bristande eller begränsat arbetsminne synliggöras och assisteras i den aktuella 

kommunen, utifrån empiriinsamling och relevant forskning? 
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Forskningsöversikt  

Under rubriken Forskningsöversikt presenteras matematiksvårigheter utifrån bristande och 

begränsade minnesfunktioner och senare mer specifikt om arbetsminnet, dess 

samverkansfunktioner och brister. Teoretisk bakgrund presenteras under respektive underrubrik 

utifrån aktuella utgångspunkter.  

Matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter är ur ett specialpedagogiskt perspektiv, ett multifaktoriellt problem som 

uppstår i samspelet mellan elevens lärstil (kognitiva och emotionella förhållanden), 

matematikens innehåll samt undervisningsformer (Lunde, 2011). Elever agerar olika i olika 

situationer, de tolkar utifrån den situation de befinner sig i och presterar utifrån den tolkning de 

gör (ibid; Carlsson Kendall, 2015). Det är i kontexten som svårigheterna uppstår och det är där 

rätt stöd ska sättas in vid rätt tillfälle. SUM-elever är en väldigt heterogen grupp, anser 

Engström (2015), då de inte har annat gemensamt än att de inte klarar de lagstadgade kraven i 

matematik i skolan. Därmed är det viktigt att vara uppmärksam på när och hur svårigheterna 

uppstår samt vara medveten om vilka effekter undervisning, relationer och läromedel har på 

eleven, utöver elevens egen kognitiva förmåga i den kontexten. Elevens möte med 

undervisningens innehåll och arbetsformer är viktigare att belysa, menar Partanen (2019) än 

elevens svårigheter.  

Bristande minnesfunktioner  

En mängd olika aspekter som kan leda till matematiksvårigheter, var för sig eller i samverkan, 

beskrivs i forskningslitteraturen, varav bristande eller begränsade minnesfunktioner är en 

aspekt som många är överens om (Björnström, 2012, Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & 

Sterner, 2009; Lunde, 2011; McIntosh, 2008; Sjöberg, 2006; SLL, 2015). För att testa 

korttidsminnet måste man komma åt den fonologiska loopen (som förvarar och hanterar auditiv 

och verbal information) i arbetsminnet menar Lundberg och Sterner (2009), det görs genom 

sifferrepetition där den exakta ordningen reproduceras.  För att bedöma arbetsminnet i den 

centrala exekutiva funktionen måste eleven kunna återge en siffersekvens i omvänd ordning. 

Den centrala exekutiva funktionen utövar reglerande kontroll över de andra komponenterna, 

övervakar, koordinerar, växlar mellan olika uppgifter, hämmar ovidkommande impulser och 

riktar in uppmärksamheten (ibid).  Eleven måste alltså bearbeta, manipulera eller processa det 

den kommer ihåg för att den centrala exekutiva funktionen ska visa arbetsminnets kapacitet. Ett 

fungerande arbetsminne är en förutsättning för att kunna inhämta kunskap, det underlättar även 
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för tidsuppfattning och planering. Om arbetsminnet inte fungerar optimalt så kan det kännas 

långt mellan att höra en instruktion och sedan utföra densamma. Arbetsminnet hjälper till att 

följa en instruktion likaväl som att hålla koncentrationen på rätt sak och sålla bort irrelevant 

information och stimuli. Det hjälper också till att sätta aspekter i ett sammanhang och kan 

inhämta tidigare kunskaper i långtidsminnet (se tabell 1). 

Tabell 1. Författarens sammanställning av minnesfunktionerna utifrån föreläsningar, litteratur, vetenskapliga 

artiklar, olika uppslagsverk samt information på nätet. 

Långtidsminnet Korttidsminnet Arbetsminnet 

Det (explicita) semantiska 

minnet, faktaminnet, som 

katalogiserar och klassificerar; 

regler, namn, teorier 

Det (explicita) episodiska 

minnet, som bevarar, återkallar, 

tid och rum, händelser, 

reproducera givet innehåll. 

Implicita minnet, 

procedurminne, hur man gör, 

t.ex. cykla; språk 

Kortvarig lagring, 15–30 sekunder  

Hålls kvar genom (tyst) repetition  

Reproducera givet innehåll 

 

Kortvarig lagring, bearbetning, 

jämförelse, manipulering och lösning 

av problem 

Kontrollerad uppmärksamhet 

Mentalt arbetsbord där vi håller 

information medan vi mentalt arbetar 

med annat 

Bind ihop med vad vi redan vet (i 

långtidsminnet) 

Det som är automatiserat, t.ex. 

läsa och skriva; tabeller och 

strategier 

Komma ihåg ett telefonnummer 

medan du letar efter en penna  

Upprepa talmönster 

Komma ihåg siffror, ordning, 

delsummor och syfte vid 

problemlösning 

Följa instruktioner  

Arbetsminne 

Ett begränsat eller bristande arbetsminne som bidragande orsak till matematiksvårigheter lyfts 

i forskningslitteraturen fram som en orsak (Björnström, 2012; Butterworth & Yeo, 2010; 

Lundberg & Sterner, 2009; Lunde, 2011; McIntosh, 2008; Sjöberg, 2006; SLL, 2015). 

Arbetsminnet visar kapaciteten att kunna ha flera meningsbärande enheter i medvetandet 

samtidigt (Lunde, 2011), t.ex. att medan uträkning pågår ska eleven kunna hålla kvar 

information i fonologisk bearbetning. Arbetsminnet är mer dynamiskt i jämförelse med 

korttidsminnet, det senare är mer statiskt genom att det bara ska hålla en viss mängd information 

för att därefter reproducera samma sekvens (ibid; Partanen, 2019). Flera underliggande 

processer samspelar och bildar därigenom arbetsminneskapacitet, vilket innebär både bredd och 

variation i processen (Partanen, 2019). En bristande förmåga att använda arbetsminnet har ofta 

en negativ inverkan på elevers skolgång men också genom hela vuxenlivet, speciellt då bristen 
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förefaller bestående (Sjöberg, 2006). Därmed är det viktigt att tidigt kunna sätta in rätt 

stödinsatser i form av anpassningar, strategier, träning och kompensatoriska hjälpmedel så att 

de negativa effekterna reduceras. 

Tidigare studier 

Ett bristande eller begränsat arbetsminne är en stark prediktor, förutsägare, för 

matematiksvårigheter visar ett flertal studier (Friso-van Den Bos, Van der Ven, Kroesbergen & 

Van Luit, 2013; Kyttälä, Aunio & Hautamäki, 2010; Van der Weijer-Bergsma, Kroesbergen & 

Van Luit, 2014; Wiklund-Hörnqvist, Jonsson, Korhonen, Eklöf & Nyroos, 2016). Å ena sidan 

kan matematiksvårigheter hos elever inte bero på någon generellt försvagad fonologisk 

bearbetningsförmåga i arbetsminnet enligt Lunde (2011) men de kan ha ett specifikt problem 

när det gäller numerisk information knutet till arbetsminnet. Å andra sidan kan sambandet 

mellan arbetsminne och matematiksvårigheter förklaras med förändringar i visuospatiala 

arbetsminnet (som förvarar och hanterar visuell och spatial information) enligt Kyttälä et. al. 

(2010) samt Beck, Lind, Geertsen, Ritz, Lundbye-Jensen och Wienecke (2016).  

Det är extra viktigt att det visuospatiala arbetsminnet fungerar enligt Lunde (2011) och Kyttälä 

et. al. (2010) för att t.ex. kunna föreställa sig och kunna använda en tallinje i huvudet. För att 

kunna konstruera, automatisera och utvidga en spatial föreställning av ordningsföljden mellan 

tal måste eleven länka samman förståelsen av en mängd språkliga och symboliska uttryck för 

tal (siffror och antalsord) samt med spatiala och ordningsmässiga relationer mellan tal 

(Lundberg & Sterner, 2009).  Tallinjen är ett didaktiskt redskap i utvecklingen av taluppfattning 

och räknefärdigheter. Om eleven har en egen ”mental” tallinje blir det lättare att tänka och 

resonera kring tal, matematiska representationer och uttrycksformer. Talen synliggörs på så sätt 

i relation till varandra. Antal, exempelvis objekt i en mängd, är en tydlig bild för yngre elever. 

Elever med en god matematisk förmåga visar även goda resultat när det gäller arbetsminne 

enligt Beck et. al. (2016). De har också en bättre förmåga att hindra irrelevant information från 

att störa processer (ibid). Den centrala exekutiva funktionen hjälper till att hämma 

ovidkommande impulser och rikta uppmärksamheten (Lundberg & Sterner, 2009).  Explicit 

innebär ett väl fungerande arbetsminne att hålla fokus på att komma ihåg information medan 

uträkning sker, implicit innebär det att arbetsminnet även sållar bort irrelevant information och 

andra störande stimuli. 
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Baddeleys arbetsminnesmodell 

Baddeleys modell (se nedan) är den mest vedertagna och utforskade modellen som det refereras 

till i forskarlitteraturen. Arbetsminnesmodellen (figur 1) innehåller en central exekutiv funktion 

som reglerar vårt beteende, två komponenter som hanterar visuospatial respektive fonologisk 

information samt den episodiska bufferten.  Den senare erbjuder tillfällig lagring i vilken olika 

komponenter av arbetsminnet kan samverka genom information från långtidsminnet. Den 

episodiska bufferten är kapabel att hålla flerdimensionella episoder och bitar som går att 

kombinera med visuell och auditiv information (Baddeley, 2010). Arbetsminnet samverkar med 

de komponenter som är nödvändiga för att komma ihåg saker medan komplexa uppgifter utförs 

som resonemang, förståelse och inlärning (ibid). 

 

                   

                                         

Figur 1. Baddeleys (2010) arbetsminnesmodell med författarens förtydliganden under varje komponent. 

Den centrala exekutiva funktionen kontrollerar alla komponenterna, övervakar, koordinerar, 

hämmar irrelevant information och riktar uppmärksamheten på rätt sak. Om vi ska räkna ut ett 

tal från matematikboken men skriva det i ett räknehäfte medan vi räknar använder vi det 

visuospatiala skissblocket. Om vi ska göra en uträkning och använda oss av känd kunskap som 

vi automatiserat, t.ex. tabeller, använder vi den episodiska bufferten, som samspelar mellan 

arbetsminnets olika komponenter och långtidsminnet. När vi ska memorera ett större tal innan 

vi skriver upp det, t.ex. då läraren ger exempel, behöver vi bara repetera det tyst till dess att vi 

skrivit, då använder vi den fonologiska loopen. 
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Sambandet mellan arbetsminnets kapacitet och matematikfärdigheter 

Sambandet mellan arbetsminnets kapacitet och matematikfärdigheter kan sammanfattas med 

att olika strategier för att lösa problem belastar arbetsminnet olika mycket, enligt Friso-van den 

Bos et. al. (2013). Proceduren med att ställa upp tal lodrät och sen räkna varje talsort för sig 

verkar exempelvis innebära en mindre belastning på arbetsminnet tack vare tydligare visuell 

struktur. Jämfört med proceduren med att skriva ut varje talsort vågrät och därefter hålla reda 

på samt räkna ut talsorter och växlingar. Elever som har bristande eller begränsat arbetsminne 

är i större behov av räknemetoder och färdigheter som avlastar, framförallt för yngre elever som 

har större behov av ett effektivt arbetsminne vid problemlösning än vad äldre elever har (ibid; 

Löwing, 2017). Föreställningsförmågan, alltså den spatiala förmågan, gör att elever kan 

använda inre bilder som stöd. Men för att komma dit behöver många SUM-elever få arbeta 

praktiskt och laborativt innan de själva kan använda den representativa fasen liksom den 

abstrakta. 

Yngre elever kan ha svårt att få tillgång till mentala representationer av mängd om det inte 

finns möjlighet att praktiskt få laborera (Kyttälä et. al., 2010). Har eleven begränsat eller 

bristande arbetsminne försvåras det ytterligare för eleven (ibid). Förmågan att skapa mentala 

representationer, vilket är centralt för matematisk förståelse och problemlösning, är beroende 

av den visuospatiala förmågan (Lunde, 2011). Visuospatiala problem som kan uppstå är t.ex. 

att representera numerisk information, missuppfatta information som visas spatialt eller 

visuellt, sekvenseringsproblematik (ibid). Det innebär att vissa uppgifter blir svåra att 

genomföra, som t.ex. i geometri, form och position; mönster, mentala tallinjer, komplex 

problemlösning.  

För att information ska lagras i långtidsminnet behöver eleven ha motivation, koncentration 

och uppmärksamhet på det den ska minnas. Där kan skolan hjälpa till att ge förutsättningarna. 

Det blir även lättare att minnas om eleven har förståelse av innebörden av det den ska komma 

ihåg. Lärare kan aktivt främja elevers metakognition utifrån den kontext som är i 

undervisningen (Partanen, 2019). Elever som tror på sin kapacitet visar större engagemang, 

anstränger sig mer och är mer uthålliga (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Genom att arbeta praktiskt 

laborativt, innan eleven arbetar representativt samt med handledning från lärare kan eleven 

möjligen ta till sig det abstrakta. Ju mer varierad information en elev har tillgång till desto längre 

minneslagring. Med det menas här att informationen är multisensorisk, när eleven får använda 

olika förmågor och komponenter inom arbetsminnet i kombination med långtidsminnet: 

visuellt, spatialt, auditivt, verbalt och semantiskt (Sterner & Lundberg, 2009).  
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Ju större svårigheter en elev har i matematik, desto viktigare blir det att automatisera för att 

avlasta arbetsminnet (Löwing, 2017). Elever som automatiserat grundläggande 

räkneoperationer och matematiska procedurer, t.ex.  tabeller, algoritmer, formler får en mindre 

resurskrävande process (ibid). Men för att kunna automatisera krävs ett gediget arbete vilket 

bör vägas mot effekten av att använda kompensatoriska hjälpmedel.  

Ett bra arbetsminne hjälper till att ignorera distraktioner samt sålla bort irrelevant information. 

Det kan vara yttre stimuli i form av ljud eller rörelse men också inre stimuli i form av 

distraherande tankar. Vilket innebär att elever med bristande eller begränsat arbetsminne 

upplevs som ouppmärksamma, lättstörda, disträa, dagdrömmande och omotiverade. Det blir 

svårt att följa instruktioner, planera, kontrollera och vara uthållig samt avsluta sitt arbete. Då 

dessa delar, prestationen, tar tid blir också progressionen, matematikutvecklingen 

långsammare.  

För att kunna förebygga matematiksvårigheter finns följaktligen ett behov att tidigt identifiera 

orsakerna till problemen. Det syns tidigt om yngre barn undviker lekar och spel som hanterar 

kvantiteter och kräver räknekunskaper (Lundberg & Sterner, 2009). Man bör vara observant på 

de elever som använder fingerräkning upp i åldrarna, vilket kan bero på att irrelevant 

information stör aktiviteterna så eleven inte kan hämta informationen (Lunde, 2011). För att 

ringa in just brister i minnesfunktionen hos SUM-elever utförs olika test så att rätt stödinsatser 

kan sättas in och fokus för detta arbete ligger, som tidigare framgått på att få mer kunskap om 

just den processen. 
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Metod  

Den här studien följer en kvalitativ hermeneutisk (tolknings- och 

förståelselära) forskningstradition med halvstrukturerade intervjuer (intervjuguide som 

fokuserar på visst tema). Den forskningsstruktur som bl.a. Kvale och Brinkmann (2014) 

förespråkar i den här typen av studie. Studiens syfte var som tidigare redovisats att kartlägga 

hur minnestester används i en skolkontext som underlag för att sätta in rätt stödinsatser, allt 

med fokus på en mindre kommuns möjligheter och svårigheter.  

Inledningsvis intervjuades fyra informanter: speciallärare, specialpedagoger och skolpsykolog 

i den aktuella kommunen om de minnestest de använder samt vilka stödinsatser som då är 

aktuella utifrån resultaten. Vidare studerades testerna gemensamt med informanterna. Därefter 

knöts intervjuer, teststudier och stödinsatser ihop med forskningslitteraturen.  

Deltagare 

Hur man bäst gör urval, när det gäller forskning inom det samhällsvetenskapliga fältet, 

argumenterar Danermark, Ekström och Karlsson (2018) att man eftersträvar representativitet, 

vilket i den här studien innebär ett systematiskt urval av erfarenhetsbaserad kunskap. Ett 

subjektivt urval fungerar, enligt Denscombe (2018), när forskaren har kännedom om det som 

ska undersökas och medvetet väljer informanter som anses ge mest värdefulla data, alltså den 

erfarenhet eller expertis som ger kvalitativ information och värdefulla insikter.  

Urvalet var kommunövergripande vilket här innebär att alla fem låg- och mellanstadieskolor 

representeras samt att alla yrkesfunktioner som använder minnestest också representeras i 

studien. Då studien genomförs i en mindre kommun var urvalet av förklarliga skäl begränsat. 

Det är just den aspekten som är viktig att beakta, anser Bryman (2018), när resultaten av den 

här typen av studier diskuteras.  

I undersökningsgruppen ingick speciallärare, specialpedagoger och skolpsykolog (i den här 

studien räknas alla dessa yrkesfunktioner till elevhälsan), som använder minnestest på olika 

nivåer i samband med kartläggningar och/eller stödinsatser p.g.a. bristande och begränsade 

minnesfunktioner hos elever. Dessutom intervjuades en pensionerad speciallärare och tidigare 

kollega, utifrån gedigen erfarenhet av stödinsatser.   

Innan intervjuerna genomfördes med informanterna gjordes en pilotstudie för att testa 

intervjuguide och teknik (inspelningsapp). Denna pilotintervju genomfördes med en 
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speciallärare i annan kommun och detta urval gjordes genom ett bekvämlighetsurval, d.v.s. i 

det här fallet en tidigare kollega. 

Intervjuerna kom att ske på respektive informants arbetsplats, i deras hem eller på annan given 

plats. Informanterna har själva valt den tid och plats de önskar, liksom placering i rummet. Alla 

fem informanter presenteras nedan utifrån vad de själva valde att berätta. 

• Speciallärare med språkinriktning, arbetat som klasslärare i 20 år, läst till speciallärare, 

arbetat på alla stadier även SFI. 

• Speciallärare med matematikinriktning, arbetat på alla stadier i kommunen, varit 

mattecoach i kommunen, arbetat som speciallärare i många år. 

• Specialpedagog med språkinriktning, utbildad fritidspedagog, därefter specialpedagog 

klar 2000, samt lärare klar 2012, inkl. speciallärare. Arbetat 6 år i kommunen. 

• Specialpedagog med matematikinriktning, utbildad lärare i matematik, no och engelska. 

Har arbetat som speciallärare i matematik, gått många kurser i specialpedagogik och 

matematik.  

• Skolpsykolog och psykoterapeut, arbetat 10 år på barnhabiliteringen och 1 år i 

kommunen. 

För att komplettera några frågor generellt om arbetsminne samt specifikt om vissa test, 

kontaktades Markus Björnström, logoped och författare till boken Värt att veta om dyskalkyli 

samt var föreläsare i kursen Utredning och pedagogiska åtgärder vid räknesvårigheter.   

Material 

Inför intervjuerna togs ett informationsbrev fram om studien (bilaga 1) samt en intervjuguide 

(bilaga 2) med frågor om korttidsminne och arbetsminne, test och stödinsatser utifrån syfte, 

forskningsbakgrund, normering, elevurval, innehåll, typ av uppgifter och mängd. Dessa 

dokument utgick från syfte och forskningsfrågor.  Intervjun var beräknad att ta mellan 30–60 

min, inklusive förberedande (informativ) och efterföljande (förtydligande) samtal. Samtliga 

informanter blev muntligen tillfrågade i god tid, samt via Messenger och mejl. En kort 

presentation av mig som intervjuare samt beskrivning av studien skedde vid första förfrågan. 

Därefter mejlades informationsbrev och intervjuguide ut för förtydligande.  

Intervjuerna har kompletterats med ytterligare material för att förtydliga data. Vid intervjuerna 

kom en inspelningsapp att användas så att intervjun kunde transkriberas. Inspelning och 

transkription har endast använts av intervjuaren och kommer efter avslutat arbete att kasseras. 

De test som informanterna använde kom att analyseras gemensamt både vid intervjutillfället 

samt via efterföljande mejl och samtal. Dessa test har även studerats utifrån den information 
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som utgivarna gjort tillgänglig på respektive hemsida. Dessutom har dokument över 

informanternas rutiner används för att förtydliga elevhälsans arbete: kommunens Ärendegång 

samt regionens Underlag inför remiss till Logopedmottagning. 

Datainsamlingsmetod 

Den kvalitativa studien har givits ett vetenskapligt tillvägagångssätt, vilket enligt bl.a. Hjerm, 

Lindgren och Nilsson (2014) kännetecknas av att processen är systematisk och verifierbar. 

Processen bygger på ord, fokuserar på betydelser och innebörder med mer upptäckande 

angreppssätt samt ”går på djupet” (förenklad beskrivning av Hjerm et. al., 2014). 

Semistrukturerade intervjuer har ofta, enligt Bryman (2018) en intervjuguide med specifika 

teman som intervjuaren utgår ifrån för struktur, där det finns möjligheter att ändra ordningen 

utifrån de svar man får samt att ställa ytterligare följdfrågor för att kunna tolka och förtydliga. 

Det är också informanten som genom sina svar styr intervjun utifrån vad den anser viktigt och 

intressant (ibid). Utifrån tips och råd från Bryman (2018) samt Kvale och Brinkmann (2014) 

gjordes en intervjuguide (bilaga 3) riktad till intervjuaren, med förberedelser för att definiera 

situationen, intervjufrågor, frågornas syfte och bakgrund samt kommentarer om varför 

frågorna finns med. Slutligen intervjustöd med fraser för att kvalitetssäkra intervjun.  

Av förklarliga skäl var urvalet av informanter begränsat, därför valdes intervju med öppna 

frågor för att få ut så rika kvalitativa data som möjligt. De frågor som formuleras styr de svar 

som erhålls (Bühler, Karlsson & Österholm, 2018). Språk är makt, så hur något definieras 

påverkar också hur fenomenet betraktas (ibid). Därför var det viktigt att informanterna själva 

fick definiera korttidsminne och arbetsminne. Då informanterna har olika yrkesfunktion, 

utbildning och yrkeserfarenhet kom intervjuerna att bli olika, både till sin form, innehåll och 

mängd data. De beskrev de test de använder och karaktäriserade dem utifrån syfte och innehåll 

samt beskrev hur de utifrån resultaten remitterar till elev, vårdnadshavare och lärare. 

Analys 

Utifrån dessa professioners erfarenhetsbaserade kunskap och insikter samlades data in för att 

studera likheter och skillnader i deras arbete med minnestest och stödinsatser. För att kunna ha 

hög validitet måste resultatet vara relevant för den verksamhet där forskningen bedrivs 

(Beckman et. al., 2019). I den här studien har detta uppnåtts genom att informanterna varit med 

i tolkningsprocessen. De har tillsammans med författaren reflekterat, analyserat, motiverat, 

utvärderat och diskuterat utifrån kategorierna syfte, forskningsbakgrund, normering, elevurval, 

innehåll, typ av uppgifter, mängd samt efterföljande stödinsatser. Beroende på hur stor 
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erfarenhet informanterna har av minnestest samt hur insatta de är i forskning och teorier kring 

materialet, avgjorde hur mycket data det gick att få ut vid respektive intervju. Därav är antalet 

citat samt mängd per informant ojämnt fördelat. 

Efter transkriptionen av intervjuerna tematiserade författaren resultaten och sorterade dem 

utifrån kategorierna basala grunder och relationer, kognitiva funktioner och matematiska 

funktioner. Då matematiksvårigheter utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv bör 

uppmärksammas när och hur svårigheterna uppstår samt att det finns en medvetenhet om vilka 

effekter undervisning, relationer och läromedel har på eleven, utöver elevens egen kognitiva 

förmåga i den specifika kontexten. Utifrån ovanstående kategorier sågs även 

motsatsförhållanden inom kategorierna som då delades in i hinder och möjligheter. Vilka 

svårigheter som uppstår vid bristande eller begränsat arbetsminne samt vilka anpassningar och 

stödinsatser som ger effekt vid detsamma.  

Etiska ställningstaganden 

I inledningen av processen bearbetades Kvale och Brinkmann (2014) samt Vetenskapsrådets 

(2015) etiska frågeställningar för att garantera anonymitet, integritet, frivillighet och 

konfidentialitet. Kravet på skydd av informanter ska vägas mot intresset att få ny kunskap, det 

blir en motsättning mellan det etiska värdet och validiteten när man anonymiserar individer, 

platser och institutioner (Larsson, 2005). För att ha kvalitet i ett vetenskapligt arbete är viktigt 

att inte dra för hastiga slutsatser som riskerar drabba oskyldiga (ibid).  

Genom information om studien, dess syfte och innehåll kan informerat samtycke erhållas från 

de deltagande intervjupersonerna. Informanterna i studien är anonyma, de kommer endast anges 

utifrån sin yrkesfunktion under deltagare och som informant, I1-I5, för övrigt. Då kommunen 

är liten och urvalet begränsat kommer varken personer, skolor eller kommun namnges i 

arbetsmaterial och uppsats.  

Samtliga informanter har blivit tillfrågade i god tid. Rektorer och förvaltningschef har också 

tillfrågats. Det var givetvis frivilligt att delta vilket innebar att informanterna när som helst 

kunde avbryta samarbetet. Intervjuguiden skickades per mejl i förväg så att de hade möjlighet 

att förbereda sig. Då gavs även annan information som t.ex. tid, uppföljningsfrågor, samtycke, 

informationshantering, forskningsplanens syfte och upplägg, hur konfidentiell information 

hanteras. Allt arbetsmaterial, transkriptioner, inspelade intervjuer mm kommer kasseras så snart 

uppsatsen är klar.   
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Resultat  

Under resultat besvaras forskningsfrågorna och under varje forskningsfråga beskrivs även 

respektive test eller program med matematikinriktning. 

Vilka olika minnestester används i den aktuella kommunen? 

Här följer en överblick över ett antal olika tester som används i kommunen, vilket innehåll 

dessa har, vilken typ av uppgifter de innehåller samt i vilken mängd, besvaras om möjligt under 

rubrikerna för respektive test. 

Snabba bedömningar vid matematiksvårigheter 

De delar av snabba bedömningar som mäter minnesfunktioner är Sifferrepetition samt 

Repetition av ord. Vid sifferrepetition framlänges läser specialläraren/-pedagogen upp tre till 

sju siffror som ska reproduceras sekvensvis i rätt ordning, en siffra per sekund. Vid 

sifferrepetition baklänges läser specialläraren/-pedagogen upp två till sex siffror som ska 

upprepas baklänges sekvensvis i rätt ordning, en siffra per sekund. Repetition av ord mäter 

auditivt minne, artikulation och fonologisk förmåga. Specialläraren/-pedagogen läser upp 

orelaterade ord, satser, artikulationsväxling, artikulationskrävande ord, nonsensord, 

segmentering/ nonsensord, sammanljudning av nonsensord. ”Det är stegrande uppgifter som 

börjar lätt” (personlig kommunikation, Informant 3, I3, 11 oktober 2019). 

Vektor 

Programmet tränar taluppfattning, problemlösningsförmåga, uppmärksamhet och arbetsminne 

genom självmotiverande spel på surfplattor/paddor. Målsättningen är att träningen märkbart ska 

förbättra koncentration, arbetsminne och matematiska färdigheter. Träningen är anpassningsbar 

och följer elevens prestation så att utmaningen blir på rätt nivå, den är även intensiv då eleven 

tränar 30min/dag fem dagar i veckan under åtta veckor. Materialet är gratis att ladda ner och 

ger administratören (läraren/specialläraren/-pedagogen) tydlig statistik över elevens prestation 

och progression. ”Vektor används främst för att träna taluppfattning” (personlig 

kommunikation, I3, 11 oktober 2019). 

Panamath 

Panamath mäter antalsuppfattning genom att visa två slumpmässiga mängder prickar, en blå 

och en gul. Om det är en större mängd gula prickar trycks F. Om det är en större mängd blå 
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prickar trycks J. Mängden visas under ca 0,6 sekunder men visar ingen ny bild förrän det har 

tryckts. Prickarna varierar i antal, storlek samt spatialt. De blandas dock aldrig. De är heller 

aldrig lika många. När testet är klart skapar programvaran en personlig resultatfil för analys. 

Testet anpassas efter ålder och genomförs under 6–8 minuter. ”Eleven provar 1 min innan man 

gör testet på riktigt, under tiden beskriver jag hur testet fungerar” (personlig kommunikation, 

I3, 11 oktober 2019). 

WPPSI-IV  

Visuellt minne: eleven får se en sida med ett till sju objekt och ska på nästa sida identifiera det 

presenterade objektet/objekten. ”Det är 1–7 bilder att komma ihåg i rätt ordning; färg, form, 

konkreta föremål, kända för svenska barn, t.ex. tårta, bildäck” (personlig kommunikation, 

Informant 2, I2, 11 oktober 2019). 

Spatialt minne: eleven får titta på ett eller flera djurkort som placerats på A3-ark med två till 

nio rutor. Eleven ska sedan placera ut djurkorten på samma plats som det/de presenterades på. 

”Djurparken, 2–9 rutor, hagar, 1–7 djur placeras i rätt ruta, hage. Testar fotografiskt minne, 

positioner, relationer till varandra, rumsligt” (personlig kommunikation, I2, 11 oktober 2019). 

 

WISC-V 

Sifferrepetition: deltestet avser att mäta korttidsminnes- och arbetsminneskapacitet avseende 

verbalt presenterade uppgifter, där förmåga till uppmärksamhet och koncentration har 

avgörande betydelse. Eleven ska återge muntligt givna siffror, framlänges, baklänges samt i 

storleksordning. ”Auditivt test, Sifferrepetition, framlänges 2–9 siffror, baklänges 2–8 siffror,  

uppge siffrorna i storleksordning 2–9 siffror. Vissa upplever storleksordning lättare än att 

upprepa baklänges” (personlig kommunikation, I2, 11 oktober 2019).  

Visuellt minne: deltestet avser att mäta korttidsminnes- och arbetsminneskapacitet avseende 

visuellt presenterade uppgifter, där förmåga till uppmärksamhet och koncentration har 

avgörande betydelse. Eleven ska under en tidsbegränsning memorera bilder och sedan ur 

minnet identifiera dessa. (Se visuellt minne WPPSI-IV)  

Bokstavs- och sifferserier: deltestet avser att mäta korttidsminnes- och arbetsminneskapacitet 

avseende verbalt presenterade uppgifter, där förmåga till uppmärksamhet och koncentration har 

avgörande betydelse. Eleven ska återge muntligt givna kombinationer av siffror och bokstäver 

i stigande sifferordning och bokstavsordning. ”Auditivt test. Bokstäver och siffror i ordning, 
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först bokstäver sen siffror i rätt ordning, 2–8 stycken” (personlig kommunikation, I2, 11 oktober 

2019). 

 

WNM 

Blockrepetition: samtliga deltest kan ges utan muntliga instruktioner och kräver inga verbala 

svar. Testpersonen ska upprepa det som visats. ”WNV är ett ickeverbalt test för barn och 

ungdomar 4–21 år. Auditivt test. Blocktest, peka på blocken i rätt ordning 1–10. Jag visar först 

sen gör barnet likadant” (personlig kommunikation, I2, 11 oktober 2019). 

Vilket syfte framkom till varför just dessa tester används? 

De minnestest som har använts i kommunen är inte likvärdiga utan kan delas in i tre olika 

nivåer, samt med tre olika syften utifrån de kartläggningar som genomförs av olika 

yrkesfunktioner. Mellan dessa tester sker utvärderingar av anpassningar och stödinsatser enligt 

kommunens ärendegång för att se över elevens prestation och progression. I samtliga test är 

minnestesterna bara en liten del i en större kartläggning. Här beskrivs, om möjligt, varför dessa 

test används, elevurval och syfte, forskningsbakgrund samt eventuell normering under 

rubrikerna av respektive test. 

Från enkla test i samband med snabba bedömningar av matematiksvårigheter eller läs- och 

skrivsvårigheter där specialläraren/-pedagogen har en bank av olika korta test. Kortminnestest 

genomförs genom att reproducera siffer- och/eller bokstavssekvenser och arbetsminnestest 

genomförs genom att säga siffer- och/eller bokstavssekvenser i omvänd ordning. I3 använder 

ett flertal olika test med inriktning på matematik utifrån kursen Utredning och pedagogiska 

åtgärder vid räknesvårigheter i grundskola och gymnasium, dessutom ett antal program t.ex. 

Vektor och Panamath. Informant 5, I5 använder en testbank med ett flertal olika test med 

inriktning på svenska, som är uppbyggd utifrån många års erfarenhet som klasslärare samt i 

samband med utbildning till och erfarenhet av att arbeta som speciallärare. 

Via specifika läs- och dyslexitest som Lilla Duvan, Adlers färdighetstest i läsning och 

Fonologia. I5 har använt Lilla Duvan och Adlers färdighetstest i läsning. Informant 1, I1 har 

provat Fonologia en kort provperiod för en tid sedan. ”Fick ett tillfälligt program från Fonologia 

att använda på paddan. Har tyvärr inte det kvar” (personlig kommunikation, I1, 9 oktober 2019). 

Dessa test kommer inte att belysas ytterligare då de är inriktade mot svenska. 



 

18 
 

Till Wechslers kognitiva test WPPSI-IV; WISC-V; WNV som bara får genomföras av 

legitimerad psykolog. I2 testar arbetsminne som en del i bredare begåvningskartläggning.  

Det är alltså några deltest som gäller arbetsminne. Jag vet att dessa begåvningstest har genomgått 

omfattande normeringar och utvärderingar och är de test man ska använda i västvärlden när man gör 

begåvningsutredningar. De är ursprungligen skapade i USA men är omarbetade, översatta och normerade 

för nordiska förhållanden (personlig kommunikation, I2, 11 oktober 2019). 

Utredningar om begåvningsnivå handlar om huruvida eleven bör gå i grundskola eller särskola. 

Många tester har en tydlig normering där antalet testade personer har överstigit tusen. Andra 

saknar uppgifter om normering eller har betydligt färre testpersoner. ”Vill att det är normerat! 

Mer normerade test tack!” (personlig kommunikation, I1, 9 oktober 2019). 

Elevurval och syfte 

Speciallärare, specialpedagoger och skolpsykolog får sina uppdrag från rektor, oftast genom 

ElevHälsoTeam, EHT, men kan också komma från lärare eller vårdnadshavare.  Det finns en 

tydlig ärendegång oavsett vem som först önskar en kartläggning. Samtliga elever som kartläggs 

har haft extra anpassningar. För speciallärare och vissa specialpedagoger handlar 

kartläggningarna oftast om språk-, läs- och skriv- eller räknesvårigheter.  

Specialpedagogernas kartläggningar handlar oftast om att samla ihop information från berörda 

parter genom intervjuer och observationer samt observation på gruppnivå för att sen skicka 

vidare för olika utredningar: NPF-utredning till PBU (Psykiatri barn och unga vuxna); utredning 

av språk-, läs-, skriv- och /eller räkneförmåga till Logopedmottagning eller 

begåvningsutredning till skolpsykologen. ”Mest kartläggningar i åk 3–6 med observationer 

samt samla in information från vårdnadshavare, lärare och elev” (personlig kommunikation, I1, 

9 oktober 2019).  

Det logopeden behöver från specialpedagogen, enligt Underlag inför remiss till 

Logopedmottagning är information som de själva inte kan inhämta: hur det fungerar i praktiken 

för eleven i olika ämnen (t.ex. hur eleven fungerar i grupp, i klassrum, på raster) samt det 

huvudsakliga syftet för utredningen. För en dyslexiutredning krävs att skolan satt in stödinsatser 

i form av intensiv avkodningsträning. Resultat och utvärdering därav ska skickas med. Ett 

likvärdigt underlag för dyskalkyliutredning är på gång i regionen. ”Om jag skickar vidare det 

som är normerat kan det inte göras på Logopedmottagning. De vill inte att vi gör det. De vill 

göra sina egna bedömningar” (personlig kommunikation, I1, 9 oktober 2019). 

Skolpsykologen får efter rektorsbeslut, kartläggningar från specialpedagoger för vidare 

utredning av begåvning. ”Jag gör aldrig bara ett test av arbetsminne, utan när jag blir inkopplad 
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gäller det frågor kring begåvningsnivå/begåvningsprofil utifrån att man har svårt att förstå 

varför en elev presterar som den gör i skolan. […] Jag testar barn och ungdomar från 

förskoleklass t.o.m. gymnasium. Hinner med en utredning i månaden” (personlig 

kommunikation, I2, 11 oktober 2019). 

 

Snabba bedömningar vid matematiksvårigheter  

Snabba bedömningar är ett flertal olika korta test för att se vilken typ av problematik det kan 

vara. ”Det är viktigt att framhålla att ingen av de uppgifterna är avsedda för att diagnostisera i 

eller gradera ur ett medicinskt perspektiv utan snarast kan ge ett hum om funktionsnivå när det 

kommer till att processa verbal information” (personlig kommunikation, Markus Björnström, 4 

november 2019).  Ett deltest i Snabba bedömningar är Sifferrepetition från Talkliniken (från 15 

juli logopedkliniken), Danderyds sjukhus. ”Sifferrepetition har mer än hundra år på nacken och 

användes redan i början av förra seklet av Galton” (personlig kommunikation, Markus Björnström, 

4 november 2019). Det är två serier per siffersekvens som eleven ska klara för godkänt på 

respektive nivå. Resultaten mäts enligt normerade värden i stanine. Stanineskalan är en 

sammandragning av uttrycket ”Standard nine”. Det är en normaliserad skala med nio klasser, 

betecknade 1–9, där medelvärdet är 5.  

Vektor 

Vektor är ett träningsverktyg, en app som används på surfplatta/padda, för tidig 

matematikinlärning och innehåller även träning av kognitiva förmågor som är viktiga för 

matematik. Appen passar yngre elever utan matematiska förkunskaper likaväl som för äldre 

elever med matematiksvårigheter. Vektor är baserat på forsning framtagen av ledande forskare, 

bl.a. Klingberg samt erfarna spelutvecklare på Cognition Matters i Stockholm. Problemlösning, 

spatiala förmågor och arbetsminne är kognitiva förmågor som är viktiga för matematik 

(Dumontheil & Klingberg, 2011). Vektor är i stort sett språkfri och kan användas av elever 

oavsett språkkunskaper. I den aktuella kommunen används Vektor på alla skolor för SUM-

elever i åk 1–6, då är det speciallärare/-pedagog som administrerar. På vissa skolor används 

Vektor i hela klassen, åk F-1, då är det klassläraren som administrerar. 

Panamath 

Panamath mäter antalsuppfattning genom att diskriminera vilken av de två uppsättningarna av 

prickar som är större i antal (Approximate Number System, ANS), att uppskatta och särskilja 
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en större mängd. ANS baseras på ett mentalt system som gör att elever känner igen, 

representerar och mentalt manipulerar ett ungefärligt antal, oberoende av siffror och språk.  

Forskning har visat ett samband mellan prestationsförmåga på detta test och matematisk 

förmåga (Halberda, Mazzocco & Feigenson, 2008). Vid varje testad specifik ålder korrelerade 

(samband mellan olika variabler) personens resultat med den matematiska förmågan, baserad 

på standardiserad testning med ANS:s precision (ibid). Testet är lättillgängligt så att forskare 

kan använda det i sina studier, lärare kan kartlägga sina elever och du kan testa dig själv. 

Dessutom är testet gratis tack vare bidrag från National Science Foundation, USA. Över 

100 000 personer från 3 år och upp till vuxen ålder har använt testet. ”I Panamath måste man 

hela tiden uppskatta och jämföra antal för att sen välja rätt svarsknapp. I ett ganska raskt tempo 

måste man även gå vidare till nästa uppgift för att ta del av den informationen även om den till 

stor del är lik den i uppgiften tidigare så är det ju ändå en ny uppgift varje gång” (personlig 

kommunikation, I3, 7 november 2019). 

WPPSI-IV 

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – fjärde reviderade versionen (Wechsler, 

2012). Den svenska versionen av WPPSI-IV från 2014 är resultatet av ett skandinaviskt 

samarbetsprojekt. Normerna bygger på skandinaviska data, totalt testades 463 barn. Testet är 

för bedömning av förskolebarns kognitiva förmågor, 2:6–3:11; 4:0–7:7år. Strukturen har 

förnyats för att bättre avspegla aktuell teori och praktik vad gäller den tidiga utvecklingen. 

Arbetsminnesindex ger ett mått på visuell och visuospatial arbetsminneskapacitet avseende 

relativt okomplicerad information. Med hjälp av Kognitivt resursindex finns möjlighet att 

uppskatta ett mått på kognitiv funktionsnivå som är mindre påverkat av arbetsminnets kapacitet 

och bearbetningshastighet, medan basalt bearbetningsindex ger ett mått på just dessa 

funktioner.  

WISC-V 

Wechsler Intelligence Scale for Children – femte reviderade versionen (Wechsler, 2014). 

Svensk version från 2016. Testet är för bedömning av barn och ungdomars kognitiva förmågor, 

6:0–16:11 år. Testet har reviderats väsentligt och uppdaterats mot bakgrund av forskning och 

de kliniska erfarenheter som gjorts sedan lanseringen av den föregående versionen av skalan.  

WNM 
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Wechsler Nonverbal Scale of Ability (Wechsler, 2006). Svensk version från 2007. Ett icke-

verbalt test för bedömning av barn och ungdomars kognitiva förmåga, 4:0–21:11 år. Dessa test 

är riktade till barn och ungdomar med t.ex. hörselnedsättning, språkstörning, annan språklig 

eller kulturell bakgrund. Den svenska versionen utgörs av en översättning av 

administreringsmanual, protokoll och svarshäfte. I övrigt är materialet original från USA. 

Samtliga data är från USA. Informationsmaterial finns att ladda ner på 20 olika språk. ”WNV 

är ett ickeverbalt test för barn/ungdomar 4–21 år. Det är inte lika normerat som de andra 

testerna, normerat i USA men inte i Norden” (personlig kommunikation, I2, 11 oktober 2019). 

Hur kan bristande eller begränsat arbetsminne synliggöras och assisteras? 

Forskningsfrågan syftar på anpassningar och stödinsatser för minnesfunktioner i den aktuella 

kommunen utifrån empiriinsamling och relevant forskning. Hur elevhälsan bör synliggöra 

elevernas svårigheter, hur dessa svårigheter bör assisteras samt vilka hinder och möjligheter 

som finns i processen beskrivs om möjligt nedan, under dessa rubriker. 

Synliggöra 

Att synliggöra elevers svårigheter är komplext, då testning i sig även kan vara ett hinder. ”Jag 

har begränsat testandet överlag. Använder inte arbetsminnestest alls numera. ’Om du inte kan 

sätta in åtgärder ska du inte testa!’ är ett citat av Björnström som jag håller högt” (personlig 

kommunikation, I1, 9 oktober 2019). Det finns andra sätt att synliggöra svårigheter, genom t.ex. 

intervjuer och observation. 

”Det är farligt att bara förlita sig på tester! Testerna är inte viktigast! […] Själva testsituationen 

i sig kan vara helt missvisande för att det är ett test och för att eleven träffar en person som den 

aldrig har träffat tidigare” (personlig kommunikation, I5, 17 oktober 2019). Alla informanter är 

överens om att det är kontexten som är viktigast, mötet med eleven och vad som sker 

däremellan. Att relationen till eleven är viktig. När kartläggningar sker utgår de från den kontext 

eleven befinner sig i.  

Hur fungerar vardagen? Se kontexten. Arbetsminnestest är alltid i en kontext. Stirra dig inte blind på 

testresultaten. Elevens optimala situation ska råda vid testtillfället. Ibland stämmer det bra. ADHD-elever 

har superfokus under testtillfällen, men får kanske det inte att fungera med arbetsminnet i klassrummet. 

Andra tvärt om, klarar inte testen men har en väl fungerande vardag med bra strategier (personlig 

kommunikation, I2, 11 oktober 2019). 

Genom att ta in så mycket information som möjligt om eleven, t.ex. genom intervjuer, kan det 

bli lättare att se vad som är vad, och vad som egentligen behöver testas. Hur uppfattar elev, 
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vårdnadshavare och lärare elevens minnesförmåga? ”Träffa, prata med, bilda en uppfattning 

om elevens förmåga. Eleven kommer inte ihåg vad den gjorde innan den kom. […] Prata med 

läraren om eleven har med sig sina saker till lektionen” (personlig kommunikation, I5, 17 

oktober 2019). 

Genom observation synliggörs inte bara vad en elev presterar utan även hur den hanterar 

uppgiften och därigenom visar hur minnesfunktionerna fungerar. ”Jag har en testbank med spel, 

t.ex. memory, mönster, klockan, korta texter med läsförståelse som eleven ska återberätta, 

Gudrun Malmers ROS-pärmar. […] Det är ett detektivarbete, prata med eleven om vad den 

upplever som svårt, vad fungerar här och nu” (personlig kommunikation, I5, 17 oktober 2019). 

När en elev t.ex. får en instruktion av läraren och ska skriva ner uppgiften för hand, så krävs 

det att eleven minns vad som ska skrivas, forma siffrorna och placera dem rätt. Dessutom ska 

eleven kunna koncentrera sig på uppgiften och inte bli störd av irrelevant information innan 

uppgiften är löst. Om eleven har bristande eller begränsat arbetsminne kan detta bli övermäktigt 

då arbetsminnet snabbt blir överbelastat.  

• Hur hanterar eleven verbal, visuell och skriftlig information?  

 Glömmer, kommer ihåg genom att …  

• Hur hanterar den uträkningen?  

 Tyst, med fingrarna, med laborativt material, ritar, provar, ”dagdrömmer” …  

• Hur samspelar eleven med andra?  

 Elever, lärare, pratar, vandrar, fysisk kontakt ...  

• Hur ber eleven om hjälp, bekräftelse, stöd?  

 Blickar, ord, fysisk kontakt …  

Elever med bristande arbetsminne har svårt att minnas instruktioner och ställer därmed sina 

frågor direkt. De har också svårt med aktiviteter som kräver flera steg t.ex. vissa uträkningar 

och problemlösning. För att minska belastningen kan eleven få instruktionerna skriftligt med 

bildstöd, få en instruktion i taget. Om det är viktigt att eleven ska skriva av något är det bättre 

att ha texten/talen bredvid än framme på tavlan. 

Vi får inte glömma lärarens tysta kunskap, all kunskap som läraren tillägnat sig i möten med elever där 

lärande sker. En erfarenhetsbaserad kunskapsbank som läraren kan använda sig av i sitt yrkesutövande. 

Kunskapen stärker pedagogen i sin professionalism. Den tysta kunskapen kan sägas vara en del av 

pedagogens yrkeskunnande som endast kan förmedlas vidare mellan pedagoger som är tillsammans med 

elever och ser elevers lärande både enskilt och tillsammans med andra. Den tysta kunskapen är ett viktigt 

verktyg för att som pedagog kunna hjälpa den enskilda eleven till sin proximala utvecklingszon. 

(personlig kommunikation, I5, 1 december 2019). 
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Assistera 

När svårigheter blivit synliggjorda behöver de assisteras, vilket kan ske på flera nivåer genom 

anpassningar och stödinsatser. Ledning och stimulans är anpassningar på organisations- och 

gruppnivå. Vektor är ett program som kan användas för att kontinuerligt bedöma en elevs 

förmåga. Många lärare i åk 1 använder det i helklass. I åk 2–3 används det främst till elever i 

behov av extra träning. ”Våra pedagoger använder Vektor som en varierad träning mest. Själv 

är jag fundersam om arbetsminnet går att träna upp och vara bibehållet där. Dock innehåller 

Vektor flera andra delar och att träna arbetsminnet när dessa kommer kan ju inte vara fel tänker 

jag” (personlig kommunikation, I3, 7 november 2019). I programmet är arbetsminnesträning 

en mycket liten del. ”När jag arbetade med Vektor själv (som ämneslärare, författarens tillägg) 

gick jag in på resultaten för att se om grupper kunde skapas utifrån särskilda behov. De som 

hade svårt med minnesdelarna kunde få förslag på strategier för att komma ihåg saker som 

innehöll flera delar men inte strategier för att klara Vektors test bättre” (personlig 

kommunikation, I3, 7 november 2019).  

Extra anpassningar är stödinsatser på individnivå som normalt är möjligt att genomföra för 

lärare och annan skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2014). 

Speciallärare, specialpedagoger och skolpsykologer kan hjälpa eleven att hitta strategier, 

struktur och kompensatoriska hjälpmedel som passar. Det kan även handla om att anpassa nivå, 

mängd och tempo i arbetet.  ”Jag kan hjälpa till att hitta strategier som passar just den eleven, 

testa igen, hjälpa eleven hitta sin egen struktur, t.ex. mind map, tankekarta, spela in, fota, filma, 

prata in, anpassningar efter hur vi gör” (personlig kommunikation, I3, 11 oktober 2019). ”För 

att komma ihåg saker kan man använda rim och ramsor, sånger, kom-ihåg-lappar, listor, appar 

t.ex. dysappen. Knep som hjälper en att minnas ska vara elevspecifika […] Det är viktigt att 

lyckas, därför behöver man begränsa material i många ämnen, bena ner i vardagen, ev. anpassad 

studiegång. Skolarbete ska ske i skolan om inte eleven önskar att ta hem” (personlig 

kommunikation, I5, 17 oktober 2019). 

Särskilt stöd är stödinsatser som normalt inte är möjligt att genomföra för lärare och annan 

skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2014). Stödinsatsernas 

omfattning och/eller varaktighet är det som skiljer särskilt stöd från extra anpassningar vilket 

innebär att det är rektor som beslutar och dokumenterar i ett åtgärdsprogram (ibid). Inga resultat 

framkom dock på denna nivå. 
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Hinder 

Informanternas exempel på vad som kan vara hinder och svårigheter vid bristande och 

begränsat arbetsminne kan delas in i basala grunder och relationer, kognitiva funktioner och 

matematiska funktioner. 

• Basala grunder och relationer: okoncentrerad, ofokuserad, disträ, ”dagdrömmer”. 

Otrygghet, bristande kommunikation, svaga relationer. 

• Kognitiva funktioner som auditivt minne, svårt att lyssna på lärare, långa instruktioner, 

många steg, recept, strategispel. Visuellt minne, svårt med sammanhang i läsning med 

långa meningar, glömmer början. Överföring mellan material, skriva av är lätt, 

omvandla är svårt. Avsaknad av mallar och struktur. NPF. ”När det gäller NPF är det 

vanligt med lågt arbetsminne, det går hand i hand. Vilken är hönan och ägget? NPF och 

kombinationer. Vilket kognitivt stöd finns genom skolan? Sitt still! Ha fokus!” 

(personlig kommunikation, I1, 9 oktober 2019). 

• Matematiska funktioner huvudräkning ” Vilken minnesfunktion som används vid 

huvudräkning beror på person. Ser jag bilder av antal eller siffror blir det visuellt, tänker 

jag med fingrarna blir det kinestetiskt, om jag bara vet är det långtidsminnet” (personlig 

kommunikation, I2, 11 oktober 2019).  

Möjligheter 

Informanternas exempel på vad som kan vara behov, möjligheter, anpassningar och stödinsatser 

vid bristande och begränsat arbetsminne kan delas in i basala grunder och relationer, kognitiva 

funktioner samt matematiska funktioner. Det är viktigt för informanterna att stödinsatserna på 

individnivå är elevspecifika, utvalda för att passa just den elevens behov och möjligheter. 

• Basala grunder och relationer som att vara mätt, utvilad och sams. Samarbete, trygg 

relation, öppen och ärlig kommunikation mellan personal och elev, personal och 

vårdnadshavare, prata med varandra hemma. Hjälp till självhjälp. Hjälp vårdnadshavare 

att upptäcka, se och hjälpa. ”I skolan idag handlar det om att prestera, visa vad man kan 

i alla tester. Det blir tydligt att motivation och basala grunder som att vara mätt, utvilad 

och sams, är oerhört viktigt” (personlig kommunikation, Informant 4, I4, 15 oktober 

2019). Läs högt, prata om tv, laga mat, baka och äta tillsammans, handla och lär barnen 

hantera pengar och förstå kostnader, tvätta, städa, dosera. 
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Hjälp till självhjälp i familjen för att klara vardagen så att eleven har bästa förutsättningarna i skolan. 

Flera samtal för föräldrar som behöver tid att förstå och ta till sig barnets behov i skolan. Att hjälpa 

föräldrar med läxhjälp. Hur arbetar vi i matte? Hur hjälper man vid dyslexi? Finns bra tips på Youtube. 

Hur kan föräldrar stötta? […]  Många självklara erfarenheter och kunskaper som man förr fick i 

familjen är borta idag (personlig kommunikation, I4, 15 oktober 2019).  

• Kognitiva funktioner anpassningar, strategier, NPF-stöd, kognitivt stöd, scheman 

(lektionsvis, dagsvis, veckovis). Tänk Ett! En sak i taget. Visuellt stöd, 

understrykningspenna, papper och penna, post it-lappar, kom ihåg-meddelanden, 

punktlistor, papperskalender. Kompensatoriska hjälpmedel: padda, dator, mobil, sms 

till sig själv, påminnelser, tabelljägare (material från BetaPedagog, alla tabeller på 

varsin tallinje där multiplerna är markerade. Visar vad som händer när man räknar 

multiplikation och division, visar sambandet)  

• Matematiska funktioner stegvist stöd, repetera, hitta strategier och vägar. Träna intensivt 

för att om möjligt automatisera. Utvärdera träningens effekter regelbundet. Se över 

andra program, modeller, material som ger bättre effekt. T.ex. vid 

multiplikationsträning, räcker inte klassundervisningens vardagliga träning:  

1. Gotlandsmodellen gärna tillsammans med Numicon,  

2. Tabelljägaren  

3. MultiplicArt  

4. Kompensatoriska hjälpmedel: miniräknare, padda, dator  
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Diskussion  

Resultatet av studien visar att i den aktuella kommunen synliggörs och assisteras arbetsminne 

genom intervjuer, observationer och olika tester samt olika anpassningar och stödinsatser på 

låg- och mellanstadiet. I detta kapitel sammanfattas inledningsvis resultaten på 

Forskningsfrågorna samt beskrivs Arbetsminnesmodellen. Därefter utvärderas metod och ett 

antal förslag på fortsatta forskningsfrågor ställs innan studiens Slutdiskussion avslutar kapitlet. 

Vilka olika minnestester används i den aktuella kommunen?  

Minnestesterna som används är endast en liten del i en större kartläggning. Hur stor vikt det 

läggs på minnestesterna beror på i vilket syfte som kartläggningen görs, vilket i sin tur beror på 

yrkesfunktion och ämnesinriktning hos den som ansvarar för kartläggningen. Kartläggningarna 

är dels riktade ämnesvis: matematik och svenska, dels riktade mot vidare kognitiv eller 

begåvningsutredning. 

• Matematik: Snabba bedömningar (Sifferrepetition), Vektor, Panamath är några test och 

program som används. Testerna ger en indikation om vilket behov eleven har för att 

kunna göra rätt anpassningar och ge individuellt stöd i form av träning och strategier. 

Därefter kan testerna användas för kartläggning av räknesvårigheter, där resultatet i sin 

tur kan leda vidare till utredning av dyskalkyli på logopedmottagning. 

• Svenska: Snabba bedömningar, Lilla Duvan, Adlers färdighetstest i läsning och 

Fonologia är några test som används. Därefter kan testerna användas för kartläggning 

av språk-, läs- och skrivsvårigheter, där resultatet i sin tur kan leda vidare till utredning 

av språkstörning och dyslexi på logopedmottagning. 

• Testerna ovan kan leda vidare till kognitiv eller begåvningsutredning. Wechslers 

kognitiva test, WPPSI-IV; WISC-V; WNV innehåller minnestest och får bara användas 

av legitimerad psykolog vid begåvningsutredningar vilka genomförs efter en 

specialpedagogisk kartläggning. 

Kartläggningar på kommunnivå behöver belysas och göras synliga för professionen, både 

elevhälsa och lärare, men också ledningsgrupp. Vad är det som ingår i uppdraget inom 

yrkesfunktionen? Vem kartlägger vad på vilken nivå? Ju tydligare uppdragen är desto smidigare 

blir ärendegången. Utifrån kommunens ärendegång i resultatdelen framkommer att 

speciallärarfunktionen saknas. Den behöver därför uppdateras så att speciallärarens uppdrag 

blir tydligt. Skolpsykologens uppdrag och formen för utredningar är tydliga. Men skillnaden 
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mellan speciallärare och specialpedagog ser olika ut i rektorsområdena. Varför är det 

nödvändigt att synliggöra? Arbetsbelastningen kommer med all säkerhet jämnas ut om 

uppdragen blir tydligare. Men framförallt undviks dubbelarbete likväl som att uppdrag hindras 

från att ”falla mellan stolarna”. Det i sin tur leder till större chans att hinna med sitt uppdrag 

och möjliggör för fler elever att få rätt stödinsatser. 

Vilket syfte framkom gällande varför just dessa tester används?  

Ledningsgrupp och elevhälsa på respektive rektorsområde har ett tydligt elevurval, då samtliga 

elever som kartläggs har haft extra anpassningar. De SUM-elever som idag har mer generella 

stödinsatser kartläggs av speciallärare eller specialpedagog med matematikinriktning, för att 

vidare utveckla matematikprestationerna och öka progressionen. Stödinsatserna efter 

kartläggning är då inriktade på specifika svårigheter. Det kan handla om anpassningar och stöd 

i undervisningen, t.ex. reducerad mängd arbete eller nivåanpassade uppgifter. Lärarna behöver 

anpassa undervisningen till elevens förmåga i den aktuella kontexten när det gäller innehåll, 

arbetsform, läromedel, tempo, svårighetsgrad och uppgifter, d.v.s. realistiska utmaningar som 

är rimliga att uppnå. Något som också Skaalvik och Skaalvik (2016) pekar på som viktigt i 

sammanhanget. Det kan handla om att kunna sätta in rätt stödinsatser i form av extra 

anpassningar, t.ex. bildstöd, strategier och kompensatoriska hjälpmedel; särskilt stöd, t.ex. 

träning och en-till-en-undervisning med speciallärare. En bra kartläggning som 

uppmärksammar svårigheter blir mycket betydelsefull om den leder till relevanta åtgärder på 

olika nivåer, anser Nilholm (2012). Om bedömningen är felaktig, irrelevant eller otillräcklig 

riskerar de förväntade effekterna av stödinsatserna utebli. 

Hur kan bristande eller begränsat arbetsminne synliggöras och assisteras? 

När det gäller stödinsatser varierar det mer mellan skolorna än mellan rektorsområdena. ”Det 

ska vara likvärdigt med stöd och strategier. Stegvist stöd 1) först … 2) sen … 3) därefter … 

Utvärdera: Är det rätt urval av insats? Är det effektivt?” (personlig kommunikation, I3, 11 

oktober 2019). Både speciallärare och specialpedagoger har arbetat på flera av kommunens 

skolor vilket innebär att de ser likheter och skillnader mellan skolorna och succesivt arbetar för 

mer jämlika stödinsatser. Sådant tar dock tid då många är inblandade, förutsättningarna mellan 

skolorna skiljer sig åt liksom organisationen. ”Samarbetet inom elevhälsan är viktig” (personlig 

kommunikation, I5, 17 oktober 2019). Det gäller likväl på den enskilda skolenheten, inom 

rektorsområdet samt inom kommunen. 
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För att svårigheter ska kunna reduceras och elevernas prestation och progression öka behövs 

rätt typ av insatser för varje enskild elev. Det är varje elevs rätt att få stödinsatser utifrån 

kartlagda svårigheter utan att för den delen få en diagnos (Lundberg & Sterner, 2009). Om de 

insatser som görs inte har effekt måste de utvärderas för att se vad som krävs. När detta sker 

måste kontexten belysas. Att bygga på elevens förutsättningar i undervisningen är beroende av 

den kontext, den pedagogiska miljön, eleven befinner sig i (Lunde, 2011; Partanen, 2019). Vad 

sker på gruppnivå? Vilken vetenskaplig evidens finns för den undervisning som bedrivs? Vad 

sker på individnivå? Är det rätt typ av evidensbaserad praktik? För om den är evidensbaserad 

har den sannolikt en effekt till en viss grad, är alltså probalistisk (Engström, 2015).  

För att hjälpa, anpassa och stötta vid bristande och begränsat arbetsminne krävs många gånger 

en-till-en-undervisning för att eleven ska få handledning genom processen. 

Läraren/specialläraren hjälper eleven att mentalisera genom att steg för steg gå igenom 

arbetsmaterial och processer, först laborativt sen representativt och därefter abstrakt. 

Läraren/specialläraren sätter ord på, beskriver och förklarar till en början för att sen låta eleven 

göra detsamma. Taluppfattning och problemlösning är nära kopplat till arbetsminnet, förståelse 

av hur tal är uppbyggda och relaterar till varandra, d.v.s. talens grannar, positionssystemet, 

storleksordna tal, uppdelning av tal samt grundläggande räknelagar (Löwing, 2017).  

En formell testsituation där man ska kartlägga exekutiva funktioner är per definition svårt 

(Carlsson Kendall, 2015).  Genom att genomföra en testsituation som är avsatt för att styra 

elevens förmåga mot ett mål, med reducerade stimuli vid testtillfället, är något helt annat än att 

klara vardagens skolarbete (ibid). Som speciallärare och specialpedagog bör komplexitet, som 

finns kring matematiksvårigheter och testsituationer tas i beaktande. Vad är symtom och vad är 

svårigheter? Exekutiva och kognitiva funktioner som brister kan leda till matematiksvårigheter.  

När det gäller exekutiva funktioner är det effektivaste träningen den som sker i ”verkligheten”, 

d.v.s. i klassrumssituationen (Carlsson Kendall, 2015). För att kunna träna upp rätt strategier 

vid rätt tillfälle behöver eleven tillsammans med lärare/speciallärare/specialpedagog analysera 

svårigheterna, prioritera åtgärderna, planera tillvägagångssätt samt även utvärdera insatserna 

(ibid). Hur kan vi stärka elevens kognitiva strategier i undervisningen? Hur stärker vi eleven i 

att reglera uppmärksamhet? 

Hur länge är det rimligt att träna? Hur många olika metoder, program och material bör testas 

innan kompensatoriska hjälpmedel sätts in? Hur kompletteras träning med kompensatoriska 
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hjälpmedel? Hur hjälper man eleven att bli effektiv i sitt nyttjande av kompensatoriska 

hjälpmedel? Det är givetvis individuellt, men regelbundna utvärderingar av effektiviteten bör 

ske. Om arbetet sker intensivt och målinriktad med alla ovanstående medel under lågstadiet bör 

kompensatoriska hjälpmedel övervägande användas på mellanstadiet. Det krävs en 

kartläggning om räknesvårigheter innan automatiseringsträningen släpps. Eleven kan ju 

fortfarande vara i behov av annan typ av träning. Dessutom behöver eleven lära sig hur den 

nyttjar kompensatoriska hjälpmedel både funktionellt och effektivt. För att träning ska ge effekt 

behöver eleven förstå och arbeta med begreppsbildning, en rik repertoar av talfakta, 

igenkänning av problemtyp och automatiserad hantering av symbolspråket (Lundberg & 

Sterner, 2009). Elevens mentala resurs för räkneprocesser måste minimeras, vilket kan ske 

genom kompensatoriska hjälpmedel som t.ex. miniräknare och padda (ibid).   

Det är eleven som är experten på sina egna erfarenheter, så när stödinsatser planeras ska eleven 

involveras i planeringen så att eleven blir delaktig i sin egen lärprocess (Engström, 2015). Det 

är skolans ansvar att kompensera så att alla elever kan utvecklas och för att kunna avgöra vilka 

stödinsatser som krävs måste underlaget vila på en säker kartläggning (ibid). ”Hur vardagen 

fungerar är det viktigaste!” (personlig kommunikation, I2, 11 oktober 2019). Dialog med eleven 

är oerhört viktigt för att eleven ska kunna lyckas. Eleven behöver få bli lyssnad på, bli tagen på 

allvar och få delge sina erfarenheter.  

Prestation och progression kan stärkas på gruppnivå genom t.ex. tydligt mål för uppgiften, 

tydlig struktur och organisation, noggrann och systematisk planering, korta och tydliga 

instruktioner, tid för eftertanke och reflektion, bildstöd, minska eget arbete och använda 

modeller som kooperativt lärande; arbetsminnesbesparande lärmiljö genom att reducera 

distraktioner som ljud, föremål och rörelse i klassrummet; på individnivå ge personlig 

arbetsordning vid eget arbete med specifika instruktioner på elevens nivå, kompensatoriska 

hjälpmedel som padda, miniräknare, dator, hörselkåpor, skärmar.  

Arbetsminnesmodell  

Studien har lett till ett konkret förslag på en praktiknära modell för hur en mindre kommun kan 

synliggöra och assistera bristande eller begränsat arbetsminne utifrån aktuell empiriinsamling 

och relevant forskning. Modellen summerar den del av uppsatsen som är relevant för att kunna 

vara självbärande (modellen bifogas i bilaga 4). Målsättningen var att innehållet i modellen 

skulle vara lätt att följa och vara anpassat för de yrkesfunktioner som arbetar med minnestest 

och stödinsatser på låg- och mellanstadiet.  
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I en arbetsminnesmodell behövs stödinsatser på både kognitiv och matematisk nivå i form av 

anpassningar, strategier, träning och kompensatoriska hjälpmedel. Genom att hjälpa SUM-

elever att organisera information och ge dem effektiva strategier reduceras belastningen av 

arbetsminnet. Här krävs ett nära samarbete mellan elev, lärare, speciallärare och specialpedagog 

för att se över skolvardagen. Effektiva strategier kan tränas på kognitiv nivå genom inkodnings- 

och framplockningsstrategier, t.ex. genom att associera, koppla ihop ny information med gamla 

inlärda erfarenheter (Lunde, 2011). Strategiskt lärande är mer effektivt än mekanisk lärande 

(ibid). Ett bra visuellt material för automatisering av multiplikations- och divisionstabeller är 

MultiplicArt. Det är ett material helt uppbyggt på bilder som eleven ska associera till. För att 

bygga upp förståelsen för hur multiplikation och division fungerar kan Numicon användas. Ett 

material som tydligt visar relationerna mellan antal. Fyra femmor är exakt lika stora 

tillsammans och väger lika mycket som fem fyror (kommutativa lagen). Genom att använda 

effektiva metoder, ha förståelse för räknelagar och -regler kan elever klara deloperationer bättre 

(Löwing, 2017). Kognitiv minnesträning för att t.ex.  behålla instruktion till dess att uppgiften 

görs kan eleven tyst upprepa den. Det krävs dock att läraren bara ger en instruktion i taget, 

gärna både verbalt, skriftligt och med bildstöd, utifrån vad den enskilde eleven behöver. 

Metoddiskussion 

Valet av metod beror på att den är verklighetsförankrad och för att få grepp om informanternas 

kunskap, erfarenhet och insikter användes Beckman et. al. (2019) beskrivning av 

samverkansforskning. För att inhämta kunskap från verksamheten användes intervjuer med 

diskussion och reflektion över relevanta frågor samt genom vetenskaplig och praktisk relevans 

sammanställda tester och stödinsatser utifrån forskning och praktik så har det slutligen lett till 

hållbara metoder i en arbetsminnesmodell. Denna modell kan med tiden växa utifrån att den 

årligen kommer att uppdateras och revideras. 

Urvalet av informanter har varit begränsat från början då det är i en mindre kommun som 

urvalet skett. Det begränsade urvalet var dock samtidigt en förutsättning då arbetets fokus låg 

på att studera just en mindre kommuns arbetssätt och möjligheter på det aktuella 

problemområdet. Då studien handlar om en specifik kommun kan arbetet inte generellt 

överföras till andra kommuner, men studien kan ur många aspekter trots allt vara av värde för 

andra mindre kommuners arbete med tester och stödinsatser vid bristande minnesfunktioner.  

Man kan använda teoretisk mättnad som kriterium i kvalitativa intervjuer då man utgår från ett 

förhållandevis litet urval anser Bryman (2018), beroende på hur pass tillfredsställande urvalet 
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är vid bedömningen. Intervjuerna har gett mycket varierad mängd data men sammantaget har 

det gett ett tillfredsställande innehåll. Den information om testerna som gått att få ut i samband 

med intervjuerna har kompletterats med information från aktuella hemsidor samt kopplats till 

relevant forskning vilket tillsammans gett en teoretisk mättnad.  

Studien väcker många frågor och det finns mängder med artiklar att fördjupa sig i, men tiden 

för genomförandet var knapp. De flesta test och stödinsatser har en vetenskaplig evidens. Men 

hur ska de tolkas? Hur tolkas de av professionen?  Tolkningsprocessen innebar en gemensam 

reflektion, analys, motivering, utvärdering och diskussion utifrån kategorierna syfte, innehåll, 

forskningsbakgrund, normering, elevurval, typ av uppgifter, mängd samt efterföljande 

stödinsatser. Testerna gicks igenom och diskuterades i omgångar. Beroende på informanternas 

olika yrkeserfarenhet, utbildning och yrkesfunktion kom diskussionerna att bli olika, både till 

innehåll och mängd data. Beroende på hur stor erfarenhet informanterna har av minnestest och 

stödinsatser samt hur insatta de är i forskning och teorier kring materialet, avgjorde hur mycket 

data det gick att få ut vid respektive intervju. Det blev även skillnad i diskussionen av testerna 

utifrån egen erfarenhet. Å ena sidan är det lätt att diskutera det man som intervjuare har 

kännedom om, å andra sidan är man mer nyfiken på det man inte känner till. 

Fortsatt forskning 

En fördjupad forskning ur en metodaspekt skulle kunna vara att bidra med kunskap om hur 

pålitlig forskning blir när upphovsman och forskare är densamme. Som t.ex. Klingberg som är 

styrelseledamot i Cognition Matters (det företag som tagit fram och utvecklat Vektor). Hur bred 

är forskningen? D.v.s. hur ser kontrollgrupper ut och vad är det som egentligen testas? Studera 

tidigare kritik mot Klingbergs forskning om arbetsminnesträning, angående CogMed. Hjälper 

arbetsminnesträning? Ja, säger Klingberg (2010). Eleverna får bättre arbetsminne efter lång 

intensiv träning (ibid). Nej, svarar Partanen, Jansson, Lisspers och Sundin (2015). Eleverna blir 

bättre (kortsiktigt) på träningsprogrammet men inte bättre (långsiktigt) på att läsa, skriva och 

räkna (ibid). Det finns fler studier från både Klingberg och hans kritiker att fördjupa sig i. 

På samma tema kan det vara intressant att studera arbetsminnesträningen i Vektor. De 

speciallärare i kommunen som arbetat med Vektor ser att elever lär sig programmet snarare än 

påvisar förbättrade minnesfunktioner i andra sammanhang. Men till skillnad från CogMed har 

Vektor bara en liten del minnesträning. Antalsuppfattningen är den stora delen och där har det 

gjort skillnad för de flesta eleverna. Vad det beror på kan också studeras. 
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En annan fördjupad kartläggning skulle kunna vara att ta reda på hur mycket monopol och 

pengar i sig påverkar forskningsresultatet. Som t.ex. Wechsler som har monopol på kognitiva 

test i USA och Europa och dessutom tar betalt för tjänsterna. ”Det är de test man ska använda i 

västvärlden när man gör begåvningsutredningar” (personlig kommunikation, I2, 11 oktober 

2019).  

Ovanstående frågor är intressanta att studera vidare för att se hur pålitlig forskningen egentligen 

är. Hur ser det egentligen ut när det gäller validitet (relevans, trovärdighet) och reliabilitet 

(tillförlitlighet)? Vem är det som har tolkningsföreträde, egentligen? Till skillnad från utgivarna 

av CogMed, Vektor och Wechslers kognitiva test bjuder utgivarna av Panamath in andra 

forskare att använda deras material för att det ska bli högre validitet och reliabilitet.  

Slutdiskussion 

Alla minnestest som används vid kartläggningar i aktuell kommun används för att kunna 

reducera svårigheter och ge elever rätt förutsättning att kunna utvecklas så långt som möjligt. 

Det finns ett egenvärde av att lära sig matematik, dels tillämpbarhet i olika sammanhang i 

samhället i stort, dels en intellektuell konstruktion med både emotionella och etiska 

dimensioner, menar Engström (2015). Det borde vara varje elevs rätt att få stimuleras till att 

lösa matematiska problem på gränsen till sin egen förmåga (ibid). För att nå dit är studiens 

informanter överens om att kontexten eleven befinner sig i är avgörande för att stödinsatserna 

ska ge effekt och för att eleven ska kunna lyckas. Min förhoppning är att denna studie kan bidra 

med mer kunskap om en viktig del i denna kontext, alltså rätt stödinsatser vid bristande och 

begränsat arbetsminne när det gäller matematikutvecklingen. Utbildning är i förlängningen är 

den största skyddsfaktorn för att främja barns och ungas välfärd.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Utifrån din professions erfarenhetsbaserade kunskap kommer jag att samla in data för att 

studera arbetet med minnestest och stödinsatser. Det är praktiken, d.v.s. din yrkesfunktions 

praktiska arbete, som ska studeras. För att kunna ha hög validitet (mäter det som ska mätas) 

måste resultatet vara relevant för den verksamhet där forskningen bedrivs så att det kan 

bidra till ny kunskap.  

Du kommer få vara med i tolkningsprocessen av testerna, att reflektera, analysera, motivera, 

utvärdera och diskutera utifrån kategorierna syfte, forskningsbakgrund, normering, 

elevurval, innehåll, typ av uppgifter, mängd samt efterföljande stödinsatser.  

Vid intervjuerna kommer en inspelningsapp att användas så att intervjun kan transkriberas. 

Inspelning och transkription kommer endast användas av mig och därefter kasseras. 

Informanterna i studien är anonyma, du kommer endast anges utifrån din yrkesfunktion 

eller som informant. Varken person, skola eller kommun namnges i arbetsmaterial och 

uppsats. Innehållet i studien handlar inte om enskilda elever annat än för att möjligtvis 

exemplifiera testresultat och stödinsatser. Dessa elever ska vara avidentifierade redan vid 

intervjun. Det är endast du, jag och min handledare som kommer att se arbetsmaterialet. 

Tillsammans avgör vi vad som kommer att användas i studien. 

Intervjuguiden med frågor bifogas samt syfte och forskningsfrågor, så att du har möjlighet 

att förbereda dig. Önskar du läsa forskningsplanen innan?   

Studien kommer att publiceras i form av ett examensarbete vid Umeå universitet. Det du 

säger kan komma att citeras i studien. Önskar du genomläsning innan publicering? 

Intervjun kommer att ske på den plats du önskar. Var vill du träffas? När passar det? 

Intervjun beräknas ta mellan 30–60 min. Tid för uppföljningsfrågor kan bokas vid behov. 

Om du samtycker till att delta bokar vi en tid. Det är frivilligt att delta vilket innebär att du 

när som helst kan avbryta samarbetet. Samtycker du? 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide, informantens exemplar 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur minnestester används vid kartläggningar av 

minnesfunktioner i en skolkontext i en mindre svensk kommun. Ett praktiknära syfte är även 

att utarbeta ett konkret förslag på en kommungemensam modell vad gäller stödinsatser, 

strategier och kompensatoriska hjälpmedel. Därmed blir kunskapsbidraget att hitta faktiska 

orsaker till SUM-elevers svårigheter för att kunna sätta in rätt stödinsatser som i sin tur leder 

till reducerade svårigheter. För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar 

formulerats. 

• Vilka olika minnestester används i den aktuella kommunen?  

• Vilket syfte framkom till varför just dessa tester används?  

• Hur kan bristande och begränsat arbetsminne synliggöras och assisteras i den aktuella 

kommunen utifrån empiriinsamling och relevant forskning?  

Testerna kommer studeras gemensamt utifrån syfte, forskningsbakgrund, normering, elevurval, 

innehåll, typ av uppgifter, mängd samt efterföljande stödinsatser.  

Frågor till speciallärare, specialpedagog och skolpsykolog 

Förklaring av arbetsminne och korttidsminne är till för att se om informanten (med 

huvuduppgift att ge intervjuaren information om forskningsfrågan) gör skillnad på dessa. Det 

har betydelse för hur data tolkas. I en del av forskarlitteraturen blandas dessa begrepp ihop, 

liksom tester. 

1.) Hur skulle du förklara korttidsminne? 

a. Om du använder korttidsminnestest, vilken typ av test använder du?  

b. Vilket innehåll finns i testet? 

c. Hur ser upplägget ut? (Typ av uppgifter, mängd) 

d. Är de normerade? 

e. Var kommer det ifrån? (Bakgrund) 

f. I vilket sammanhang använder du testet? (Urval) 

g. Vilka erfarenheter har du av testet? (Rutin, relevans, resultat, kunskap) 

2.) Hur skulle du förklara arbetsminne? 

a. Vilken typ av arbetsminnestest använder du?  

b. Vilket innehåll finns i testet? 

c. Hur ser upplägget ut? (Typ av uppgifter, mängd) 

d. Är de normerade? 

e. Var kommer det ifrån? (Bakgrund) 

f. I vilket sammanhang använder du testet? (Urval) 

g. Vilka erfarenheter har du av testet? (Rutin, relevans, resultat, kunskap) 

3.) Vilka effekter ser du, i din yrkesfunktion, när det gäller bristande eller begränsat 

arbetsminne? 

4.) Vilka rekommendationer (strategier, stöd etc) ger du  

a. elev 

b. föräldrar 

c. lärare vid bristande eller begränsat arbetsminne hos elev? 

5.) Finns det något du vill tillägga? Har du några frågor?  



 

 

Bilaga 3 Intervjuguide, intervjuarens exemplar 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 4 Arbetsminnesmodell 

Denna praktiknära modell är sammanställd för hur en mindre kommun kan arbeta praktiskt med 

test och stödinsatser. Den är framtagen utifrån en empiriinsamling för att synliggöra och 

förbättra det specialpedagogiska arbetet med matematiksvårigheter när det gäller bristande eller 

begränsat arbetsminne. Empiriinsamlingen har skett genom intervjuer av samt diskussioner 

med speciallärare, specialpedagoger och skolpsykolog om minnestest i samband med 

kartläggningar och efterföljande stödinsatser.  

Modellen summerar den del av uppsatsen som är relevant för att kunna vara självbärande. Den 

innehåller fakta om minnesfunktioner samt konkreta förslag på test, testresultat, stödinsatser, 

anpassningar, strategier och kompensatoriska hjälpmedel. Modellen har kompletterats med 

relevant forskning kring dessa delar. Denna modell kommer årligen att revideras. Samtliga test 

och stödinsatser är till för att reducera svårigheter. Arbetsminnet har betydande påverkan på 

matematikutvecklingen och är en stark prediktor för matematiksvårigheter. Anpassningar och 

stödinsatser måste vara elevspecifika och utifrån den kontext eleven befinner sig i. 

 

Minnesfunktioner 

Tabell 1. Författarens sammanställning av minnesfunktionerna utifrån föreläsningar, litteratur, vetenskapliga 

artiklar, olika uppslagsverk samt information på nätet. 

Långtidsminnet Korttidsminnet Arbetsminnet 

Det (explicita) semantiska 

minnet, faktaminnet, som 

katalogiserar och klassificerar; 

regler, namn, teorier 

Det (explicita) episodiska 

minnet, som bevarar, återkallar, 

tid och rum, händelser, 

reproducera givet innehåll. 

Implicita minnet, 

procedurminne, hur man gör, 

t.ex. cykla; språk 

Kortvarig lagring, 15–30 sekunder  

Hålls kvar genom (tyst) repetition  

Reproducera givet innehåll 

 

Kortvarig lagring, bearbetning, 

jämförelse, manipulering och lösning 

av problem 

Kontrollerad uppmärksamhet 

Mentalt arbetsbord där vi håller 

information medan vi mentalt arbetar 

med annat 

Bind ihop med vad vi redan vet (i 

långtidsminnet) 

Det som är automatiserat, t.ex. 

läsa och skriva; tabeller och 

strategier 

Komma ihåg ett telefonnummer 

medan du letar efter en penna  

Upprepa talmönster 

Komma ihåg siffror, ordning, 

delsummor och syfte vid 

problemlösning 

Följa instruktioner  

 

 

 



 

 

Figur 1. Baddeleys (2010) arbetsminnesmodell med författarens förtydliganden under varje komponent. 
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Arbetsminnesmodell 

I en arbetsminnesmodell behövs stödinsatser på både kognitiv och matematisk nivå i form av 

anpassningar, strategier, träning och kompensatoriska hjälpmedel. Genom att hjälpa SUM-

elever (elever med Särskilda Utbildningsinsatser i Matematik) att organisera information och 

ge dem effektiva strategier reduceras belastningen av arbetsminnet. Här krävs ett nära 

samarbete mellan elev, lärare, speciallärare och specialpedagog för att se över skolvardagen. 

Effektiva strategier kan tränas på kognitiv nivå genom inkodnings- och 

framplockningsstrategier, t.ex. genom att associera, koppla ihop ny information med gamla 

inlärda erfarenheter (Lunde, 2011). Strategiskt lärande är mer effektivt än mekanisk lärande 

(ibid). Genom att använda effektiva metoder, ha förståelse för räknelagar och -regler kan elever 

klara deloperationer bättre (Löwing, 2017).  

När en elev t.ex. får en instruktion av läraren och ska skriva ner uppgiften för hand, så krävs 

det att eleven minns vad som ska skrivas, forma siffrorna och placera dem rätt. Dessutom ska 

eleven kunna koncentrera sig på uppgiften och inte bli störd av irrelevant information innan 

uppgiften är löst. Om eleven har bristande eller begränsat arbetsminne kan detta bli övermäktigt 

då arbetsminnet snabbt blir överbelastat. Elever med bristande arbetsminne har svårt att minnas 

instruktioner och ställer därmed sina frågor direkt. De har också svårt med aktiviteter som 

kräver flera steg t.ex. vissa uträkningar och problemlösning.  

Yngre elever kan ha svårt att få tillgång till mentala representationer av mängd om det inte 

finns möjlighet att praktiskt få laborera (Kyttälä et. al., 2010). Har eleven begränsat eller 

bristande arbetsminne försvåras det ytterligare för eleven (ibid). Förmågan att skapa mentala 

representationer, vilket är centralt för matematisk förståelse och problemlösning, är beroende 

av den visuospatiala förmågan (Lunde, 2011). Visuospatiala problem som kan uppstå är t.ex. 

att representera numerisk information, missuppfatta information som visas spatialt eller 

visuellt, sekvenseringsproblematik (ibid). Det innebär att vissa uppgifter blir svåra att 

genomföra, som t.ex. i geometri, form och position; mönster, mentala tallinjer, komplex 

problemlösning. 

För att information ska lagras i långtidsminnet behöver eleven ha motivation, koncentration 

och uppmärksamhet på det den ska minnas. Där kan skolan hjälpa till att ge förutsättningarna. 

Det blir även lättare att minnas om eleven har förståelse av innebörden av det den ska komma 

ihåg. Elever som tror på sin kapacitet visar större engagemang, anstränger sig mer och är mer 

uthålliga (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Ett bra arbetsminne hjälper till att ignorera distraktioner samt sålla bort irrelevant information. 

Det kan vara yttre stimuli i form av ljud eller rörelse men också inre stimuli i form av 

distraherande tankar. Vilket innebär att elever med bristande eller begränsat arbetsminne 

upplevs som ouppmärksamma, lättstörda, disträa, dagdrömmande och omotiverade. Det blir 

svårt att följa instruktioner, planera, kontrollera och vara uthållig samt avsluta sitt arbete. Då 

dessa delar, prestationen, tar tid blir också progressionen, matematikutvecklingen 

långsammare.  



 

 

Kartläggningar 

En bra kartläggning som uppmärksammar svårigheter blir mycket betydelsefull om den leder 

till relevanta åtgärder på olika nivåer (Nilholm, 2012). För att svårigheter ska kunna reduceras 

och elevernas prestation och progression öka behövs rätt typ av insatser för varje enskild elev. 

Det är varje elevs rätt att få stödinsatser utifrån kartlagda svårigheter utan att för den delen få 

en diagnos (Lundberg & Sterner, 2009). Om de insatser som görs inte har effekt måste de 

utvärderas för att se vad som krävs. När detta sker måste kontexten belysas. Att bygga på 

elevens förutsättningar i undervisningen är beroende av den kontext, den pedagogiska miljön, 

eleven befinner sig i (Lunde, 2011).  

Intervjuer 

Genom att ta in så mycket information som möjligt om eleven, t.ex. genom intervjuer, kan det 

bli lättare att se vad som är vad innan tester. Hur uppfattar elev, vårdnadshavare och lärare 

elevens minnesförmåga? För att bilda en uppfattning om elevens förmåga måste man prata med 

eleven om vad den upplever som svårt, vad som fungerar här och nu. Det är eleven som är 

experten på sina egna erfarenheter, så när stödinsatser planeras ska eleven involveras i 

planeringen så att eleven blir delaktig i sin egen lärprocess (Engström, 2015). Det är skolans 

ansvar att kompensera så att alla elever kan utvecklas och för att kunna avgöra vilka stödinsatser 

som krävs måste underlaget vila på en säker kartläggning (ibid). Hur vardagen fungerar är 

viktigast. Dialog med eleven är oerhört viktigt för att eleven ska kunna lyckas. Eleven behöver 

få bli lyssnad på, bli tagen på allvar och få delge sina erfarenheter. 

Observationer 

Genom observation synliggörs inte bara vad en elev presterar utan även hur den hanterar 

uppgiften och därigenom visar hur minnesfunktionerna fungerar.  

• Hur hanterar eleven verbal, visuell och skriftlig information?  

Glömmer, kommer ihåg genom att …  

• Hur hanterar den uträkningen?  

Tyst, med fingrarna, med laborativt material, ritar, provar, ”dagdrömmer” …  

• Hur samspelar eleven med andra?  

Elever, lärare, pratar, vandrar, fysisk kontakt ...  

• Hur ber eleven om hjälp, bekräftelse, stöd?  

Blickar, ord, fysisk kontakt …  

  



 

 

Observationsuppgifter 

Talförståelse samt räknefunktioner och nivåer (se nedan) som bör studeras, observeras och 

uppmärksammas hos SUM-elever för att kunna hjälpa dem vidare. Talförståelsen (number 

sense) består av sju huvuddelar, enligt Lunde (s 69–70, 2011) 

1. Uppräkning, att känna till räkneprinciperna, att förstå en-till-en-korrespondens 

2. Talkännedom, att kunna separera mängder, kvantifiera dem, ange dem med talord eller 

siffror 

3. Antalsändringar, att ändra en mängd genom att göra den större (addition) eller mindre 

(subtraktion) 

4. Estimering, att kunna bedöma olika mängder och tal i förhållande till varandra 

5. Talmönster, sekvenser, fortsätt talserien, t ex 2, 4, 6, 8… 

6. Talförståelse, när det används som namn, är kardinala (antalet objekt i en mängd), 

ordinala (ordningstal) eller måttenheter 

7. Att förstå sambandet mellan tal och objekt 

Ett centralt moment i matematikutvecklingen är räknefunktionen, menar Lunde (s 60, 2011), 

som bygger på fem principer: 

1. Ett-till-ett-principen, varje objekt tilldelas ett talord vid räkning. 

2. Principen om talens stabila ordning, talordens ordningsföljd är alltid densamma. 

3. Antalsprincipen, sista talordets värde motsvarar mängden som räknas. 

4. Abstraktionsprincipen, alla typer av objekt kan räknas. 

5. Principen om godtycklig ordning, objekten kan räknas i alla ordningsföljder. 

Andreas Hansens fem räknenivåer (Lunde, s 61, 2011)  

1. Flytta-räkning, föremålen flyttas vid räkning medan talord sägs. 

2. Ta-på-räkning, eleven tar på objektet vid räkning medan talord sägs. 

3. Pek-räkning, eleven pekar på objektet och säger talordet. 

4. Nickande-räkning, eleven nickar med huvudet och säger talordet tyst för sig själv. 

5. Tanke-räkning, eleven räknar tyst för sig själv utan mimik och rörelser. 

Finger-räkning är ofta en kombination av två-fyra. 

Använd en testbank med arbetsmaterial vid elevobservationer t.ex. memory, mönster, 

problemlösning, Gudrun Malmers ROS-pärmar.  

Tester 

Även testningen i sig kan vara ett hinder. Själva testsituationen kan vara helt missvisande för 

att det är ett test och för att eleven träffar en person som den aldrig har träffat tidigare. Elevens 

optimala situation ska råda vid testtillfället men att bara förlita sig på testresultat kan ge fel 

information. Vissa elever klarar testerna utmärkt men klarar inte sin vardag likaväl som det kan 

vara tvärt om för andra elever. Det är kontexten som är viktigast, mötet med eleven och vad 



 

 

som sker däremellan. Att relationen till eleven är viktig. När kartläggningar sker utgår de från 

den kontext eleven befinner sig i. En formell testsituation där man ska kartlägga exekutiva 

funktioner är per definition svårt (Carlsson Kendall, 2015). Genom att genomföra en 

testsituation som är avsatt för att styra elevens förmåga mot ett mål, med reducerade stimuli vid 

testtillfället, är något helt annat än att klara vardagens skolarbete (ibid). Som speciallärare och 

specialpedagog bör komplexitet som finns kring matematiksvårigheter och testsituationer tas i 

beaktande. Vad är symtom och vad är svårigheter? Exekutiva och kognitiva funktioner som 

brister kan leda till matematiksvårigheter.  

Snabba bedömningar av matematiksvårigheter, Sifferrepetition, Vektor, Panamath är några test 

och program som används av speciallärare och specialpedagoger med matematikinriktning. 

Snabba bedömningar vid matematiksvårigheter 

Snabba bedömningar är ett flertal olika korta test för att se vilken typ av problematik det kan 

vara. ”Det är viktigt att framhålla att ingen av de uppgifterna är avsedda för att diagnostisera i 

eller gradera ur ett medicinskt perspektiv utan snarast kan ge ett hum om funktionsnivå när det 

kommer till att processa verbal information” (personlig kommunikation, Markus Björnström, 4 

november 2019).  Ett deltest i Snabba bedömningar är Sifferrepetition från Talkliniken (från 15 

juli logopedkliniken), Danderyds sjukhus. Logopedkliniken är Sveriges största logopedklinik. 

De tar emot barn och vuxna för utredning av dyslexi, dyskalkyli, språksvårigheter mm. Diagnos 

ställs bara då svårigheterna är omfattande, funktionshindrande och inte kan förklaras av annat. 

De gör även utredningar på fler språk än svenska. Dyskalkyli innebär djupgående svårigheter att 

klara vardagens matematik, t.ex. har mycket svårt att använda de fyra räknesätten (logopedkliniken, 

Danderyds sjukhus). Räknesvårigheterna har funnits under hela skoltiden, andra svårigheter kan 

finnas samtidigt, till exempel bristande tidsuppfattning, men enbart svårigheter med att lära sig 

klockan är inte samma sak som att ha dyskalkyli (ibid). ”Sifferrepetition har mer än hundra år på 

nacken och användes redan i början av förra seklet av Galton” (personlig kommunikation, Markus 

Björnström, 4 november 2019).  

De delar av snabba bedömningar som mäter minnesfunktioner är Sifferrepetition samt 

Repetition av ord. Vid sifferrepetition framlänges läser specialläraren/-pedagogen upp tre till 

sju siffror som ska reproduceras sekvensvis i rätt ordning, en siffra per sekund. Det är två serier 

per siffersekvens som eleven ska klara för godkänt på den nivån. Vid sifferrepetition baklänges 

läser specialläraren/-pedagogen upp två till sex siffror som ska upprepas baklänges sekvensvis 

i rätt ordning, en siffra per sekund. Det är två serier per siffersekvens som eleven ska klara för 

godkänt på den nivån. Resultaten mäts enligt normerade värden i stanine. Stanineskalan är en 

sammandragning av uttrycket ”Standard nine”. Det är en normaliserad skala med nio klasser, 

betecknade 1–9, där medelvärdet är 5.  

Repetition av ord mäter auditivt minne, artikulation och fonologisk förmåga. Specialläraren/-

pedagogen läser upp orelaterade ord, satser, artikulationsväxling, artikulationskrävande ord, 

nonsensord, segmentering/ nonsensord, sammanljudning av nonsensord.  

 



 

 

Vektor 

Vektor är ett träningsverktyg, en app som används på surfplatta/Ipad, för tidig 

matematikinlärning och innehåller även träning av kognitiva förmågor som är viktiga för 

matematik. Appen passar yngre elever utan matematiska förkunskaper likaväl som för äldre 

elever med matematiksvårigheter. Vektor är baserat på forsning framtagen av ledande forskare, 

bl.a. Klingberg samt erfarna spelutvecklare på Cognition Matters i Stockholm. Problemlösning, 

spatiala förmågor och arbetsminne är kognitiva förmågor som är viktiga för matematik 

(Dumontheil & Klingberg, 2011). Vektor är i stort sett språkfri och kan användas av elever 

oavsett språkkunskaper.  

Programmet tränar talförståelse, problemlösningsförmåga, uppmärksamhet och arbetsminne 

genom självmotiverande spel på surfplattor/Ipads. Målsättningen är att träningen märkbart ska 

förbättra koncentration, arbetsminne och matematiska färdigheter. Träningen är anpassningsbar 

och följer elevens prestation så att utmaningen blir på rätt nivå, den är även intensiv då eleven 

tränar 30min/dag fem dagar i veckan under åtta veckor. Materialet är gratis att ladda ner och 

ger administratören (läraren) tydlig statistik över elevens prestation och progression. 

Panamath 

Panamath mäter antalsuppfattning genom att diskriminera vilken av de två uppsättningarna av 

prickar som är större i antal (Approximate Number System, ANS), att uppskatta och särskilja 

en större mängd. ANS baseras på ett mentalt system som gör att elever känner igen, 

representerar och mentalt manipulerar ett ungefärligt antal, oberoende av siffror och språk.  

Forskning har visat ett samband mellan prestationsförmåga på detta test och matematisk 

förmåga (Halberda, Mazzocco & Feigenson, 2008). Vid varje testad specifik ålder korrelerade 

(samband mellan olika variabler) personens resultat med den matematiska förmågan, baserad 

på standardiserad testning med ANS:s precision (ibid). Testet är lättillgängligt så att forskare 

kan använda det i sina studier, lärare kan kartlägga sina elever och du kan testa dig själv. 

Dessutom är testet gratis tack vare bidrag från National Science Foundation, USA. Över 

100 000 personer från 3 år och upp till vuxen ålder har använt testet.  

Panamath mäter antalsuppfattning genom att visa två slumpmässiga mängder prickar, en blå 

och en gul. Om det är en större mängd gula prickar trycks F. Om det är en större mängd blå 

prickar trycks J. Mängden visas under ca 0,6 sekunder men visar ingen ny bild förrän det har 

tryckts. Prickarna varierar i antal, storlek samt spatialt. De blandas dock aldrig. De är heller 

aldrig lika många. När testet är klart skapar programvaran en personlig resultatfil för analys. 

Testet anpassas efter ålder och genomförs under 6–8 minuter. 

  



 

 

Stödinsatser 

Stödinsatser sker på olika nivåer. På organisations- och gruppnivå handlar det om ledning och 

stimulans eller generellt stöd som finns tillgängligt för hela gruppen; på individnivå är det extra 

anpassningar, generella anpassningar för enskild individ som går att ordna inom ordinarie 

undervisning och särskilt stöd som är riktad till enskild elev i större omfattning och mer 

varaktigt.  

Stödinsatser på organisations- och gruppnivå 

Ledning och stimulans på gruppnivå handlar främst om att skolan behöver arbeta för att 

förebygga svårigheter. Det kan vara generella anpassningar i klassrummet som passar alla 

elever som reducerad stimuli, tydligt mål för uppgiften, tydlig struktur och organisation, 

noggrann och systematisk planering, korta och tydliga instruktioner, tid för eftertanke och 

reflektion, bildstöd, reducerad mängd arbete eller nivåanpassade uppgifter, minskat eget arbete 

och istället använda modeller som kooperativt lärande eller differentierad undervisning (där det 

är samma utgångspunkt för alla men kan avsluta i olika lägen); arbetsminnesbesparande 

lärmiljö genom att reducera distraktioner som ljud, föremål och rörelse i klassrummet. Lärarna 

behöver anpassa undervisningen till elevens förmåga i den aktuella kontexten när det gäller 

innehåll, arbetsform, läromedel, tempo, svårighetsgrad och uppgifter, d.v.s. realistiska 

utmaningar som är rimliga att uppnå (Skaalvik och Skaalvik, 2016)  

Ju mer varierad information en elev har tillgång till desto längre minneslagring. Med det menas 

här att informationen är multisensorisk, när eleven får använda olika förmågor och komponenter 

inom arbetsminnet i kombination med långtidsminnet: visuellt, spatialt, auditivt, verbalt och 

semantiskt (Sterner & Lundberg, 2009). Genom att ha tillgång till funktionellt laborativt 

material som används som en naturlig del i undervisningen. Att arbeta praktiskt laborativt, 

innan eleven arbetar representativt samt med handledning från lärare kan eleven möjligen ta till 

sig det abstrakta.  

Elever har kapacitet att utvecklas om de får möta en genomtänkt och väl planerad 

matematikundervisning, menar Lunde (2011), som förstår den primära problematiken och ger 

stöd med alternativa lärverktyg. Mekanisk inlärning är mindre effektivt än strategiskt lärande 

därigenom är dialog med lärare och andra elever bra för att kunna lösa matematiska problem 

på en mängd olika sätt (ibid). Viktiga undervisningsprinciper enligt Butterwoth och Yeo (s 19–

26, 2010) är att bygga på förståelse, vara välstrukturerad, uppmuntra eleverna till att vara aktiva 

samt att göra matematikinlärningen till en positiv upplevelse. För att förebygga svårigheter är 

det viktigt att göra undervisningen meningsfull, lustfylld och inspirerande och ge stöd genom 

uppmuntran, tillit och bekräftelse (Lundberg & Sterner, 2009) Explicit undervisning, 

Verbalisering, Multipla strategier är de typer av undervisning som ger störst effekt (s 49–50, 

ibid). 

  



 

 

Organiserad undervisning  

Gathercole & Halloways tips  på hur läraren anpassar sin undervisning för att reducera 

överbelastning av arbetsminnet och underlätta lärandet hos SUM-elever (Lundberg & Sterner, 

2009, s 69–70): 

• Uppmärksamma arbetsminnesproblem och observera kontinuerligt elevens skolarbete. 

• Var vaksam på varningssignaler om att elevens arbetsminne är överbelastat. Ställ frågor 

till eleven för att försäkra dig om att eleven inte har ”tappat tråden”. 

• Bedöm aktiviteternas krav på arbetsminnet och reducera kraven genom att modifiera 

aktiviteten. 

• Skapa sammanhang i undervisningen. Lyft fram samband och relationer t.ex. inom och 

mellan tal, procedurer och lärstrategier. 

• Använd olika typer av minnesstöd i klassrummet, t.ex. listor över exempel på 

problemlösningsstrategier 

• Hjälp eleven att utveckla minnesstrategier. Repetera information och instruktioner och 

ge dessa vid behov både i bild och skrift. 

• Hjälp eleven att utveckla egna strategier för att komma ihåg läxan och vilka böcker eller 

annat material som är nödvändiga att ta med hem (och ta med tillbaka till skolan). 

           

Bild 1 MultiplicArt Bild 2 Numicon Bild 3 Olika representationer av talet 5 

Från laborativ, konkret till abstrakt Referenser 

Den laborativa fasen  

Konkret form: kulram 

Konkret material: centikuber, cuisenairestavar, 

tiobasmaterial, talradsmaterial, tomma talrader och 

tallinjer  

Lundberg & Sterner (s 47, 2009); McIntosh (s 4, 2008) 

Björnström (2012) 

Butterworth & Yeo (s 27–29, 2010) Lektionstips och 

kopieringsunderlag (s 34–124) 

Den representative fasen 

Halvkonkret form: bilder av verkliga föremål 

Halvabstrakt form: tallinje, måttband, tärning 

Lundberg & Sterner (s 47–48, 2009) 

Björnström (2012) 

Björnström (2012) 

Den abstrakta fasen Lundberg & Sterner (s 48, 2009) 

Återkopplingsfasen Lundberg & Sterner (s 48, 2009) 

 



 

 

Stödinsatser på individnivå 

Extra anpassningar på individnivå, generella stödinsatser, kan t.ex. vara att få personlig 

arbetsordning vid eget arbete med tydliga instruktioner på elevens nivå, instruktionerna 

skriftligt med bildstöd, få en instruktion i taget; tillgång till kompensatoriska hjälpmedel och 

laborativt material som t.ex. miniräknare, padda, hörselkåpor, skärmar, Numicon, multibas. Om 

det är viktigt att eleven ska skriva av något är det bättre att ha texten/talen bredvid sig än framme 

på tavlan. För att t.ex. behålla instruktion till dess att uppgiften görs kan eleven tyst upprepa 

den. Det krävs dock att läraren bara ger en instruktion i taget, gärna både verbalt, skriftligt och 

med bildstöd, utifrån vad den enskilde eleven behöver. 

Särskilt stöd på individnivå, specifika stödinsatser, kan t.ex. vara träning och en-till-en-

undervisning med speciallärare för att eleven ska få handledning genom processen. 

Läraren/specialläraren tar eleven steg för steg genom arbetsmaterial, processer och strategier. 

Först laborativt sen representativt och därefter abstrakt. Läraren/specialläraren sätter ord på, 

beskriver och förklarar till en början för att sen låta eleven göra detsamma. Ett bra visuellt 

material för automatisering av multiplikations- och divisionstabeller är MultiplicArt. Det är ett 

material helt uppbyggt på bilder som eleven ska associera till. För att bygga upp förståelsen för 

hur multiplikation och division fungerar kan Numicon användas. Ett material som tydligt visar 

relationerna mellan antal. Fyra femmor är exakt lika stora tillsammans och väger lika mycket 

som fem fyror (kommutativa lagen). Taluppfattning och problemlösning är nära kopplat till 

arbetsminnet, förståelse av hur tal är uppbyggda och relaterar till varandra, d.v.s. talens grannar, 

positionssystemet, storleksordna tal, uppdelning av tal samt grundläggande räknelagar 

(Löwing, 2017).  

När det gäller exekutiva funktioner är det effektivaste träningen den som sker i ”verkligheten”, 

d.v.s. i klassrumssituationen (Carlsson Kendall, 2015). För att kunna träna upp rätt strategier 

vid rätt tillfälle behöver eleven tillsammans med lärare/speciallärare/specialpedagog analysera 

svårigheterna, prioritera åtgärderna, planera tillvägagångssätt samt även utvärdera insatserna 

(ibid). 

Ju större svårigheter en elev har i matematik, desto viktigare blir det att automatisera för att 

avlasta arbetsminnet (Löwing, 2017). Elever som automatiserat grundläggande 

räkneoperationer och matematiska procedurer, t.ex.  tabeller, algoritmer, formler får en mindre 

resurskrävande process (ibid). Men för att kunna automatisera krävs ett gediget arbete vilket 

bör vägas mot effekten av att använda kompensatoriska hjälpmedel. Hur länge är det rimligt att 

träna? Hur många olika metoder, program och material bör testas innan kompensatoriska 

hjälpmedel sätts in? Hur kompletteras träning med kompensatoriska hjälpmedel? Det är 

givetvis individuellt men regelbundna utvärderingar av effektiviteten bör ständigt ske. Om 

arbetet sker intensivt och målinriktad med alla ovanstående medel under lågstadiet, men ändå 

inte ger förväntad effekt, bör kompensatoriska hjälpmedel användas på mellanstadiet. Det krävs 

en kartläggning om räknesvårigheter innan automatiseringsträningen släpps. Eleven kan ju 

fortfarande vara i behov av annan typ av träning. För att träning ska ge effekt behöver eleven 

förstå och arbeta med begreppsbildning, en rik repertoar av talfakta, igenkänning av problemtyp 

och automatiserad hantering av symbolspråket (Lundberg & Sterner, 2009). Elevens mentala 



 

 

resurs för räkneprocesser måste minimeras, vilket kan ske genom kompensatoriska hjälpmedel 

som t.ex. miniräknare och padda (ibid).   

 

Stödinsatser Referenser 

En-till-en-undervisning (handledning, bekräftelse, korrigering, stöd, 

uppmuntran, tillit) 

Lundberg & Sterner (s 45, 2009) 

Antalskonservation (subitisering) 

Subitizing 

Arbeta med laborativt material för att träna antal (approximativa 

bedömningar) 

McIntosh (s 15–17, 2008) 

Löwing (s 41-42, 2017) 

Lundberg & Sterner (s 37, 2009)           

 

Taluppfattning 

Grundläggande taluppfattning 

Arbeta med relationen tal och antal, talfakta och beräkningar 

Räkneord och antal, Positionssystemet 

Björnström (s 30–32, 2012) 

Löwing (s 39–40, 2017) 

Lundberg & Sterner (s 64–67, 2009) 

McIntosh (s 18–22, 23–26, 150–153, 

2008) 

Tomma tallinjen  

Arbeta med tallinjen (avstånd mellan tal är ekvidistanta)  

McIntosh (s 146–148, 2008) 

Lundberg & Sterner (s 37, 56–58, 

62–63, 2009)  

Huvudräkning 

Grundläggande addition och subtraktion 

Grundläggande multiplikation och division 

McIntosh (s 149, 2008) 

Löwing (s 111–127, 2017) 

Löwing (s 166–192)  

Problemlösning McIntosh (s 144–145, 2008) 

 

 
Kompensatoriska hjälpmedel 

 

Miniräknare – avlastar minnet, ökar arbetstakten, skapar utrymme för tänkande (Björnström, 2012) 

 

Matteverktyg/lathundar – basfakta med formler, ger tid och energi till att lösa problem, tillämpa metoder 

(Björnström, 2012) 

 

Dator/padda/platta – färdighetsträning, behöver varken skriva eller forma siffror, hinner fler uppgifter, 

självrättande (Björnström, 2012) 

 

 

 


