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Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien var att klargöra och medvetandegöra svårigheter och möjligheter för 

elever där ett begränsat arbetsminne ansågs vara en av svårigheterna. Detta med matematikämnet i 

fokus. Frågeställningarna som låg till grund för arbete var: Vilka olika svårigheter i matematik ses 

hos elever där ett begränsat arbetsminne anses vara orsaken? Vilka stödinsatser görs för elever med 

begränsat arbetsminne? Hur ser specialpedagoger, speciallärare och psykologer i studien på 

arbetsminnesträning? Nio kvalitativa intervjuer med speciallärare, specialpedagoger, en 

skolpsykolog och en neuropsykolog har genomförts. I resultatet framstod svårigheter med 

användning av strategier, problemlösning och automatisering av tabeller, men även generella 

svårigheter som koncentrationssvårigheter och att följa instruktioner. Både svårigheter och 

stödinsatser hade individuella skillnader. Stödinsatser skedde till största del på individnivå, med 

enskild undervisning med extra färdighetsträning och användande av konkret material. I de flesta 

skolorna skedde ingen medveten arbetsminnesträning. Arbetsminnesträning i datoriserad form och 

effekten av den upplevdes till stor del negativ av informanterna medan en metakognitiv coachning 

av lärare ansågs kunna fungera som en god arbetsminnesträning för dessa elever. 
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1 Inledning 

Skolan har gått ifrån katederundervisning, där eleverna arbetade tyst vid sina platser till 

en lärmiljö som stimulerar till samtal i och med införandet av läroplanen, Lgr11 

(Skolverket, 2011). En lärmiljö som ställer högre krav på arbetsminnet enligt en 

debattartikel i Skolvärlden (Ahrlinger & Hygge, 2015). Därmed ställer jag mig frågan 

hur elever med ett begränsat arbetsminne tillgodogör sig undervisningen i den rådande 

lärmiljön? Det specialpedagogiska uppdraget blir att se över inkluderingen, det vill säga 

hur miljön kan anpassas till elevernas olikheter och skapa förutsättningar för en generell 

pedagogik. Det handlar även om att granska de faktorer som formar de pedagogiska 

mötena i skolan och ha förståelse vilka dilemman som man möter inom skolan. (Lutz, 

2013) 

 

Viljan att öka förståelsen för vilka konsekvenser ett begränsat arbetsminne har väckts av 

min erfarenhet av arbete med elever med specifika matematiksvårigheter. Ett begränsat 

arbetsminne kan ha varit en av orsakerna till att svårigheter har uppstått i matematiken. 

Vid exempelvis problemlösning har jag sett hur dessa elever kämpat med att strukturera 

sina tankar och att välja rätt räknesätt. Samtidigt som de ska hålla kvar i minnet vad de 

ska ta reda på, vad de ska beräkna och vad de har beräknat. Eleverna tappar lättare fokus 

och ork att arbeta, vilket kan resultera i att de blir okoncentrerade.  

I mina studier till speciallärare har jag tagit del av minnets roll i matematikinlärningen 

(Lunde, 2012, Magne, 1998, Adler & Adler, 2012, Klingberg, 2011, Sterner & 

Lundberg 2009). Ett begränsat arbetsminne kan vara en av orsakerna till att elever 

hamnar i specifika matematiksvårigheter och därmed i behov av särskild undervisning 

(Magne, 1998). Det har vid studier konstaterats att elever med räknesvårigheter har 

sämre arbetsminne än typiska elever (Sterner & Lundberg, 2009) och det är bland annat 

dessa elever som jag kommer att möta och hitta stödinsatser åt i min kommande 

yrkesroll. Elever med matematiksvårigheter kan känna sig misslyckade och dumma, 

vilket kan påverka deras inställning, självkänsla och motivation negativt. Det i sin tur 

påverkar matematikinlärningen (Ahlberg, Lunde, 2011, Adler & Adler, 2012, 

Klingberg, 2011) och gör det än viktigare för mig att skapa en förståelse för vad som 

händer med eleverna vid matematikinkärningen för att kunna förebygga och få elever att 

ha en god självkänsla och en positiv inställning till matematiken. I min kommande roll 

som speciallärare gäller det därför att hitta passande stödåtgärder för elever med 

minnessvårigheter. Stödinsatser som avlastar och stödinsatser som förstärker 

arbetsminnet. 

 

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, menar att hjärnan är formbar 

och att arbetsminne går att träna upp vilket får positiva följder på elevernas 

koncentration och matematiska förmåga. Min fundering är hur det ser ut i skolorna, om 

eleverna ges möjligheten att träna sin hjärna och på vilket sätt i sådana fall?  



 

Klingeberg (2011) menar också att det är viktigt att hitta elever i svårigheter i ett tidigt 

stadium, men också att identifiera elever med svårigheter bara är meningsfullt om det 

finns metoder att hjälpa dem med. Hjälpen har ofta bestått i att man har fått en mindre 

mängd att räkna och i långsammare tempo i stället för att titta på vilka svårigheter 

eleverna egentligen har (Löwing, 2006). Det är därmed av stor vikt av att vi i skolan är 

medvetna om effekten av ett begränsat arbetsminne och att ett bristande arbetsminne 

kan leda till att elever missförstås om inte skolpersonal inser vad som ligger bakom ett 

visst beteende hos en elev. Stödinsatser ska vara förebyggande och därmed inbegripa 

orsakerna till att vissa beteenden uppstår.  

Nilholm (2014) använder begreppet ”funktionshinderisering” gällande skolans arbete 

med elever i svårigheter och handlar om hur olika professioner ska kunna samarbeta 

kring skolproblem, i både praktik och forskning. Jag anser att skolorna behöver ett nära 

samarbete med psykologer för att ge rätt stöd för bland annat elever med ett begränsat 

arbetsminne. Därför tar jag, genom kvalitativa intervjuer, del av speciallärare, 

specialpedagoger och psykologers beprövade erfarenhet, när det gäller svårigheter och 

möjligheter som ses och ges för elever med ett begränsat arbetsminne. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att klargöra svårigheter och möjligheter för elever med 

begränsat arbetsminne med fokus på ämnet matematik. Därmed också öka förståelsen 

för vilka konsekvenser ett begränsat arbetsminne medför samt vilka möjligheter som 

finns med olika stödinsatser.   

Frågeställningar: 

1. Vilka olika svårigheter i matematik ses hos elever där begränsat arbetsminne 

anses vara en orsak? 

2. Vilka stödinsatser görs för elever med begränsat arbetsminne?  

3. Hur ser specialpedagoger, speciallärare och psykologer i studien på 

arbetsminnesträning? 



 

2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras vad våra styrdokument säger om lärande och skolans uppdrag, 

samt skolverkets allmänna råd. Därefter presenteras en teoretisk bakgrund om minnets 

uppbyggnad, arbetsminnet och dess funktion. Vilka påverkansfaktorer och behov av 

stödinsatser i ämnet matematik. Ett neuropedagogiskt och specialpedagogiskt synsätt 

genomsyrar studien och analysen av den och bakgrunden avslutas därmed av en 

presentation av de olika perspektiven samt begreppet synligt lärande. 

2.1 Styrdokument 

Skolan ska arbeta för att skapa en livslång lust att lära och främja alla elevers utveckling 

och lärande. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och 

skolan ska arbeta för att skapa en god miljö för utveckling och lärande. Eleverna ska ges 

möjligheten att utveckla sin förmåga att ta ett personligt ansvar och stärka elevens tillit 

till den egna förmågan.(Skolverket, 2011, Skollagen 1kap4§). Skolan har ett särskilt 

ansvar för elever som uppvisar svårigheter att nå målen. De har ett kompensatoriskt 

uppdrag som innebär att skolan ska sträva efter att ge stöd som så långt det är möjligt 

motverkar en funktionsnedsättnings konsekvenser. Om skolan befarar att en elev inte 

uppnår kunskapskraven skall extra anpassningar skyndsamt göras (Skolverket 2014, 

Skollagen 3 kap 5a§) och i särskilda fall skall åtgärdsprogram upprättas med särskilda 

stödinsatser. Svårigheter och stödinsatser ska analyseras och beaktas på individ-, grupp- 

och organisationsnivå. (Nilholm, 2013) 

 

I ämnet matematik ska eleverna ges möjligheten att utveckla förmågan att formulera och 

lösa problem, samt värdera strategier och metoder. Eleverna ska använda och analysera 

matematiska begrepp och samband mellan dem. De ska kunna välja och använda 

lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter och göra beräkningar. De ska 

också utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp, 

metoder och deras användbarhet. (Skolverket, 2011) 

2.2 Minnet  

Minnet förknippas med lärande och är människans mentala, kognitiva system, som 

används för att bland annat koda, klassificera, lagra och plocka fram information. Utan 

minne skulle vi inte kunna se, höra, tänka eller ha ett språk att uttrycka oss med 

(Baddeley, 1983). Tidigare trodde man att minnet var beständigt och hade en fast plats i 

hjärnan. I dag vet man att minnet är kopplat till alla olika funktioner och är utspritt över 

hela hjärnan. I och med att minnet är föränderligt ritas hjärnkartan ständigt om och 

minnet kan liknas vid ett bibliotek, fullt av information som organiseras och 

katalogiseras för att vara till nytta. Det finns ett samband mellan hjärnans mognad, 

utvecklandet av minnet, miljön och skolprestationer (Klingberg, 2007, 2011;, Adler & 

Adler, 2012;, Dewinger, 2003;, Maltén, 2002)  



 

 

Minnet är ett nätverk av nervcellskopplingar och det finns flera hypoteser om minnets 

uppbyggnad. Inkodning, lagring och framplockning är delar som ingår i de olika 

minnesmodeller som finns (Dewinger, 2003). De flesta utgår ifrån Atkinson-Shiffrins 

modell (figur 1) från 70-talet (Baddeley, 1983), där minnet delas in i tre större system 

som påverkar varandra. Det är sensoriskt minne, korttidsminne och långtidsminne, där 

arbetsminnet ses som en del av korttidsminnet.  

 

 
Figur 1. Egen ritad bild av Atkinson-Shiffrins minnesmodell (Baddeley, 1983). 

 

Det sensoriska minnet är en omedveten sållning och registrering av sinnesintryck, med 

relativt begränsad kapacitet och varar ungefär en tiondels sekund. Kortidsminnet har 

också en begränsad kapacitet och är en tillfällig lagring av information, som är viktig 

för stunden men irrelevant senare. Informationen i korttidsminnet försvinner inom en 

minut. Minnet påverkas dock av omgivningen och därför kan sådant som lagrats i 

korttidsminnet åter minnas (Dewinger, 2003;, Baddeley, 1983). Lösningen av problem 

sker i korttidsminnet, där arbetsminnet är en viktig del. Baddeley (1983) menar att 

korttidsminnet inte är ett enhetligt system, utan en blandning av flera tillfälliga 

minnessystem som fungerar tillsammans och ansvarar för planering och organisation. 

Det används för slutledning, förståelse och inlärning och berör förmågan att minnas 

information om tal ifrån arbetsbok/arbetsblad och att kunna överföra dem till 

arbetsboken. Korttidsminnet har förmågan att minnas tal som hörts och sedan använda 

dem. (Lunde, 2011) Arbetsminnet kopplas in när korttidsminnesuppgifter kräver någon 

form av manipulation, simultanutförande eller vid distraktioner, det vill säga när flera 

saker ska hållas i minnet samtidigt. Gränsen mellan korttidsminne och arbetsminne kan 

vara flytande då de verkar på samma område i hjärnan och det händer att korttidsminnet 

kallas arbetsminnet. (Klingberg, 2007, 2011;, Maltén, 2002) 

 

Långtidsminnet är i princip obegränsat och lagrar minnen, tidigare kunskaper, som 

förvärvats under en tidsperiod och delas in i explicit och implicit minne. Det explicita 

minnet är uppdelat i episodiskt minne, minnet av speciella händelser och erfarenheter 

och semantiskt minne som i huvudsak memorerar fakta, regler, namn och teorier. Det 

explicita minnet är konkret information som vi lätt kan återkalla och det implicita 

minnet är procedurminnen som sker omedvetet, t.ex. cykla, skriva. Genom ständiga 

repetitioner sker överföring av kunskap till långtidsminnet, som ger oss förmågan att 



 

kategorisera våra kunskaper. (Baddeley, 1983;, Szabo, 2013;, Klingberg;, 2007, 2011; 

Adler & Adler, 2012) 

2.2.1 Minnet och inlärning 

Ebbingahus (i Baddeley, 1983) kunde visa att den inlärda mängden beror på hur länge 

inlärningen har pågått, det vill säga att om inlärningstiden fördubblas, fördubblar man 

även mängden lagrad information. Han menar också att det är bättre att fördela 

inlärningsförsöken över en tidsperiod än att samla dem i en enda inlärning. Han menar 

att man bör använda sig av lite och ofta som regel och att ”tidsskillnad mellan exponering 

förstärker minnet” (Baddeley, 1983, s.28) och med repetitioner skapas djupare minnesspår 

av det inlärda. (Adler & Adler, 2012).  

Inkodningsprocessen avgör hur information lagras i långtidsminnet. Inkodningen 

påverkas av koncentration, uppmärksamhet och motivation. Det är av stor vikt att förstå 

innebörden i det man vill komma ihåg, känslan av sammanhang, i stället för att rabbla 

något som känns abstrakt. Inkodning av information via olika sinnen, konkret material 

och återkopplingar förstärker inkodningsprocessen. Minnesspåren beror på graden av, 

hur djupt och omfattande information har blivit bearbetad. (Lunde, 2011) Med hjälp av 

arbetsminnet koncentrerar man sig på det man vill minnas och gör associationer mellan 

det nya vi vill lägga på minnet och sådant som vi redan vet. 

2.3 Arbetsminne 

Alan Baddeley, en brittisk psykolog som verkade på 1970-talet, definierade begreppet 

arbetsminne som ett system som kan hålla kvar och hantera den information som är 

nödvändig för att utföra komplicerade uppgifter som inlärning och logiskt tänkande. 

Baddeley utvecklade en modell över arbetsminnet som används till stor del än i dag 

(beskrivs längre ned i figur 2). Arbetsminnet är en grundläggande kognitiv funktion som 

innebär ”förmågan att hålla flera mentala processer i minnet samtidigt” (Dewinger, 2003, s. 25). 

Det behandlar de processer som sker i hjärnan när information tas emot, bearbetas och 

förmedlas och fungerar som en dirigent över exekutiva funktioner. De exekutiva 

funktionerna handlar om förmågan att påbörja och genomföra det man har tänkt sig, 

organisera och planera, göra en sak i taget och rikta sina sinnen åt det som är relevant.  

Minnet har fler än en kanal och kompletterar varandra och det finns därmed ett 

arbetsminne för varje funktion, exempelvis ett för hörsel, ett för syn etcetera. 

(Gärdenfors, 2010) 

 

Arbetsminnet börjar långsamt utvecklas vid sju månaders ålder och uppnår en platå vid 

25 års ålder. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska 

institutet har genom ett forskningsprojekt studerat sambanden mellan hjärnans mognad, 

miljön, utvecklingen av minnet och skolprestationerna. Han beskriver att ”arbetsminnet 

håller informationen aktuell just som vi behöver den och håller relevant information i "huvudet”, 



 

vanligtvis några sekunder” (Klingberg, 2007 s.36). Arbetsminnet används som en 

arbetsbänk för mentala operationer och krävs för att rikta och hålla kvar 

uppmärksamheten mot ett förutbestämt mål. Det håller i minnet, kommer ihåg, det som 

vi ska koncentrera oss på (a.a). Information hålls kvar, bearbetas och uppdateras i 

arbetsminnet medan olika uppgifter genomförs. Arbetsminnet ska samtidigt kunna 

stänga ute irrelevant information (Lundberg & Sterner 2009, Dewinger, 2003). 

 

Information hålls kvar i arbetsminnet genom att nervceller som kodar för den positionen 

är aktiva. Olika nervceller kodar för olika positioner i arbetsminnet. Om en aktivitet 

avbryts försvinner också minnet (Klingberg, 2011) Om man förhindras att repetera 

informationen under vänteperioden, kan man inte hålla lika mycket information i 

minnet. 

 

Inlärningsprocessen äger rum i arbetsminnet som beskrivs som en utvidgad 

kortminnesfunktion och samarbetar med kortidsminnet och långtidsminne. Det vi lär oss 

bearbetas i arbetsminnet innan det befästs i långtidsminnet. Ny information bearbetas 

med tidigare kunskaper och erfarenheter och associationer görs mellan det nya som vi 

vill lägga på minnet och det som vi redan vet. (Lunde, 2012, Szabo, 2013). Förmågan 

att resonera kring nya uppgifter avgörs av arbetsminnets kapacitet (Shipstead, Redick & 

Engle, 2012).  

 

George Miller (i Klingberg, 2007) kom 1956 fram till det magiska talet sju, plus/minus 

två som en inbyggd begränsning för människans förmåga att ta emot information. 

Genom exempelvis chunking kan man dock komma ihåg större enheter. Det handlar då 

om att klumpa ihop det man ska komma ihåg till mindre enheter/sekvenser  till exempel 

en sifferfrekvens 1 6 8 4 8 1 kan läsas 168, 481. (Baddeley, 1983) 

 

En vanligen tolkad och använd arbetsminnesmodell (figur 2) har utvecklats av Baddeley 

och Hitch (Baddeley, 1983) där arbetsminnet beskrivs bestå av fyra komponenter; den 

fonologiska bufferten, det visuella (visuospatiala) skissblocket, den episodiska bufferten 

och den centrala exekutiven (Klingberg, 2007, Sterner & Lundberg, 2009, Baddeley, 

1983). Den episodiska bufferten lades till år 2000. Baddeleys modell över arbetsminnet 

har ifrågasatts vid en del studier, då det finns tankar om att arbetsminnet är den aktiva 

delen av långtidsminnet där uppmärksamheten är den centrala faktorn (Lundberg & 

Sterner, 2009). Jag har dock valt att utgå ifrån Baddeleys och Hitch modell då det är den 

mest vanligt förekomna vid de studier och rapporter som ligger till grund för detta 

arbete. 

 



 

 
Figur 2. Egen ritad modell av Baddeleys arbetsminnesmodell från 2000 (Baddeley, 2007). 

Den centrala exekutiven koordinerar de andra delarna och är verksam vid hämtning av 

information ifrån långtidsminnet. Den övervakar och kontrollerar uppmärksamheten, 

väljer ut relevant information och hämmar ovidkommande impulser, impulskontroll. 

Dessa är viktiga förmågor för bland annat planering och tidsuppfattning. Den centrala 

exekutiven har också som funktion att växla mellan olika uppgifter (Adler& Adler, 

2012:, Nyroos & Wiklund-Hörnvist, 2012) För att bedöma den centrala exekutivens 

kapacitet kan en sekvens med siffror presenteras för en elev som i sin tur återger dem i 

omvänd ordning. Då handlar det inte om att mekaniskt upprepa vad som hörts och 

arbetsminnet vara aktivt.  

Den fonologiska loopen är en korttidslagring av verbal information t.ex. instruktioner 

och när siffror, exempelvis ett telefonnummer, ska hållas i minnet genom tyst repetition. 

Det visuospatiala skissblocket lagrar visuell information, till exempel ett schackdrag, 

som inre bilder och verkar som en mental svart tavla som stödjer talpresentationer. Det 

visuospatiala skissblocket kan styras av långtidsminnet och är beroende av den centrala 

exekutiven för sitt arbete. (Baddeley, 1983) Det visuella skissblocket används till större 

delen av yngre elever vanligtvis innan skolstart, därefter en kombination av det visuella 

skissblocket och den fonologiska loopen innan det verbala, fonologiska kommer att 

dominera. (Bull & Andrews-Espy, 2006) 

Den episodiska bufferten har lagts till senare och styrs av centrala exekutiven. Den 

integrerar information från arbetsminnets olika delar och långtidsminnet och skapar en 

episodisk representation. Det är en tillfällig lagring av information medan centrala 

exekutiven arbetar med informationen (Klingberg, 2007;, Sterner & Lundberg, 2009;, 

Reiman m.fl 2012;, Nyroos & Wiklund-Hörnvist, 2012;, Baddeley, 1983) 

2.3.1 Uppmärksamhet och koncentration 

Arbetsminne är knutet till uppmärksamhet och koncentration, som båda är viktiga 

komponenter i lärandeprocessen. Den kontrollerande uppmärksamheten, 

koncentrationen och arbetsminnet överlappar varandra i hjärnan, den centrala 

exekutiven. Uppmärksamhet rör förmågan att rikta den kontrollerade uppmärksamheten 



 

mot en specifik uppgift, ett relevant mål och relevant information. Därmed kan en 

snabbare tolkning göras av uppgiften och uppgiften kan slutföras. (Klingberg, 2007, 

2011;, Adler & Adler, 2012;, Gärdefors, 2010;, Shipstead et.al., 2012). Enligt två 

studier som är gjorda på Karolinska institutet och i Oregon (Edward Vogel med 

forskningsgrupp vid University of Oregon i Klingberg, 2007) är de med högre 

arbetsminneskapacitet bättre på att ignorera distraktioner. Det kan liknas vid ett 

cocktailparty eller enligt mig en klassrumssituation, där de med lägre arbetsminne blir 

mest distraherade och lättare störda. När arbetsminnet brister dras den stimulusdrivna 

uppmärksamheten automatiskt mot något nytt eller särskilt intressant i omgivningen. 

Det kan exempelvis vara plötsliga ljud, en person som går förbi men också tankar som 

dyker upp i huvudet som man inte kan låta bli att spinna vidare på (Klingberg, 2007, 

2011). 

Baddeley (i Klingberg, 2011) skulle idag vilja ändra begreppet arbetsminne till 

arbetskoncentration eftersom arbetsminne delvis är frågan om kontrollerad 

uppmärksamhet. Brister i arbetsminne kan förklara några av de problem som beskrivs 

som koncentrationssvårigheter, då svårigheten kan bero på att man har just svårigheten 

att komma ihåg vad det är man ska koncentrera sig på. 

2.3.2 Arbetsminnessvårigheter 

En majoritet av elever med inlärningssvårigheter har visat sig ha svårigheter med 

arbetsminnesförmågan (Nyroos & Wiklund-Hörnqvist, 2012). Rent biologiskt kan 

svårigheterna förklaras av att områdena i pannlob och hjässlob är mindre, delar som är 

viktiga vid arbetsminne (Klingberg, 2007). Arbetsminnessvårigheter innebär också 

svårigheter att befästa kunskaper i långtidsminnet, eftersom allt man lär sig först måste 

uppmärksammas i arbetsminnet (Baddeley, 1983). 

Vissa elever med begränsat arbetsminne beskrivs som ouppmärksamma, lättdistraherade 

och omotiverade, men begränsningar i arbetsminnet uppges sällan som en möjlig orsak. 

De har svårigheter med att kontrollera sitt arbete, planera och följa instruktioner och 

visar på dålig uthållighet. Svårigheten att uppfatta instruktioner och slutföra uppgifter 

kan förklaras med att man har svårighet att komma ihåg en instruktion, eller att hålla en 

instruktion i arbetsminnet om vad man ska göra därnäst. Därför får eleven svårt att 

organisera sitt arbete. Eleverna kan påbörja en aktivitet på ett rimligt sätt, men 

begränsningarna i arbetsminnet bidrar till att de glömmer informationen som behövs för 

att slutföra uppgiften. De tappar kontrollen över delmoment och har svårt att veta hur 

långt de har kommit i lösningen. ( Lundberg & Sterner, 2009;, Klingberg, 2007)  

För elever med arbetsminnessvårigheter tar det längre tid för arbetsminnet att plocka 

fram tidigare kunskaper och erfarenheter ifrån långtidsminnet (Bull & Andrews-Espy, 

2006) Mindre information kan hållas i arbetsminnet, vilket leder till en långsammare 

kunskapsutveckling (Lundberg & Sterner, 2009). Dessa elever har också svårigheter att 



 

skilja på relevant och irrelevant information. Fokus blir på ”fel saker” då irrelevant 

information har en tendens att uppta mera plats i arbetsminnet. Personer med ett 

begränsat arbetsminne har även en nedsatt förmåga att sålla bort distraktioner 

(Shipstead et.al., 2012). När arbetsminnet brister tar distraktionerna och den 

stimulusdrivna uppmärksamheten över.(Klingberg, 2007) 

Enligt en brittisk psykolog, Susan Gathercole (i Klingberg, 2011), visar barn med lågt 

arbetsminne en lägre självkänsla. Elever med matematiksvårigheter, som kan bero på ett 

bristande arbetsminne, kan känna sig dumma och misslyckade (Lunde, 2011) vilket 

påverkar lust, vilja och motivation hos eleverna. Inlärning är starkt kopplat till både 

kognitiv utveckling (förmåga) och motivation (vilja att lära) vilket är grunden för en 

elevs utveckling. (Adler & Adler, 2012;, Magne, 1998).  

2.4 Påverkansfaktorer 

Vad som påverkar arbetsminnet varierar från individ till individ. Det kan vara ärftliga 

komponenter och mötet med omgivningen som avgör hur mycket vi förmår att hålla och 

bearbeta i arbetsminnet (Dewinger, 2003). Enligt Lunde (2011) påverkar den yttre 

miljön det inre så att svårigheter uppstår. Skolans lärmiljö kan likställas med öppna 

kontorslandskap som med de ökade distraktionerna, som är olika för olika elever, ställer 

högre krav på arbetsminnet.  Alla olika intryck kring eleverna kan göra det svårt för 

dem att koncentrera sig på det de ska. Det leder till att de tappar den ursprungliga 

informationen och den kontrollerande uppmärksamheten. I skolan bör man vara varse 

om att det finns påverkansfaktorer i undervisningen, som exempelvis långa 

instruktioner, att låta eleverna själva söka kunskap, formulera problem och lösa problem 

belastar arbetsminnet särskilt mycket. Detta kan vara katastrofalt för en elev med 

arbetsminnessvårigheter menar Klingberg (2007, 2011). Om många barn dessutom 

håller på med sina egna projekt blir störningarna större och leder till ökat 

arbetsminneskrav. 

 

Sömn och stress kan påverka arbetsminnet både positivt och negativt (Baddeley, 1983). 

Effekten beror på tillgången till sömn eller bristen av den och graden av stress. Det 

finns olika faktorer som påverkar stressen. Hos tonåringar har det visat sig vara 

skolprestationer, kamratrelationer/familjesituationer och sociala faktorer, där fattigdom 

kan vara en social faktor som spelar in. Nedsättning av arbetsminnet korrelerar med hur 

stor andel av barndomen som tillbringats i fattigdom. Klingberg (2011) förklarar att 

kaotiska uppväxtvillkor kan påverka arbetsminnet negativt och att förväntningar, ens 

egna och andras, kan skapa stress och därmed försämra arbetsminnet.  

 

Elever med ADHD förknippas med koncentrationssvårigheter och ett begränsat 

arbetsminne och för dem kan arbetsminnet förbättras genom medicinering 

(Martinussen, Hayden, Hogg-Johnson & Tannock, 2005). Det finns vissa 



 

sjukdomsförlopp som påverkar arbetsminnet t.ex. elever som strålbehandlats, där en 

bieffekt kan vara att tillväxten i hjärnan stannar i utveckling (Klingberg, 2011). 

 

I studier som gjorts på vuxna har det visat sig att fysisk aktivitet har förbättrat kognitiva 

förmågor, reaktionssnabbhet, minne och problemlösning. Det finns dock få studier som 

är gjorda på barn, men ändå en faktor att ha med i beaktningen, då det kan ha en positiv 

effekt på arbetsminnet. Kognitiva förmågor kan även påverkas av daglig aktivitet av 

läsning, schack, musicerande och dans (a.a). 

2.5 Arbetsminne och matematikinlärningen 

Att arbeta med matematik är en krävande process för hjärnan. Korttidsminnet minns den 

numeriska informationen om tal ifrån arbetsbok/arbetsblad och håller det i minnet tills 

talen skrivs ned. Sedan lagras och bearbetas informationen i arbetsminnet vid 

matematiska beräkningar som huvudräkning, slutledning och problemlösning. 

Informationen tolkas och associeras med begrepp, kunskaper och erfarenheter som 

hämtas ur långtidsminnet (Lunde, 2012, Baddeley, 1983, Nyroos & Wiklund-Hörnqvist, 

2012). I arbetsminnet väljs lösningsmetoden för matematiska problem (Szabo, 2012).  

 

Arbetsminnet är nära kopplat till taluppfattning och matematisk problemlösning. En god 

taluppfattning handlar om förståelsen av hur tal är uppbyggda och relaterar till varandra. 

Det handlar om talens grannar, positionssystemet, grundläggande räknelagar, 

uppdelning av tal samt att kunna storleksordna tal. (Löwing, 2015) Vid aritmetik, 

beräkningar med hela tal som kräver flera operationer i huvudet, behövs arbetsminnet. 

Genom att exempelvis addera 48 och 16, behöver vi hålla flera tal i minnet (40+10=50, 

8+6=14, 50+14=64) eller 6∙13 (6∙10=60, 6∙3=18, 60+18) enligt Lundberg och Sterner 

(2009).  

 

Olika delar av arbetsminnet är aktiverade beroende på aktivitet inom matematiken. Den 

centrala exekutiven riktar uppmärksamheten till det som ska läras in och hanterar 

utarbetade minnesstrategier (Reimann, Cut, Frischknecht & Grob 2012) Den fungerar 

som en länk mellan visuospatiala skissblocket och taluppfattningen och förmågan att 

jämföra, addera och subtrahera (Klingberg, 2011). Det visuospatiala skissblocket är 

starkt kopplat till problemlösningsförmågan och förmågan att hitta samband och dra 

slutsatser oberoende av tidigare kunskap (Klingberg, 2011). Den håller kvar en inre 

visuell och spatial representation och är troligtvis det system som håller kvar bilden av 

en inre mental tallinje vid problemlösning och vissa textuppgifter (Lundberg & Sterner, 

2009). Den spatiala förmågan, föreställningsförmågan, hjälper att hålla en röd tråd i det 

vi gör och använda inre bilder och föreställningar som stöd för våra tankar.  ”Tanken 

hjälps av att vi kan ”se” problemet via inre bilder” (Adler, 2001, s.18). 

 



 

Den fonologiska loopen aktiveras vid uppräkning (Passolunghi, 2015) och vid långa 

räkneord som t.ex. tvåhundrasjuttiotre Det krävs en visuell avkodning, som liknar den 

vid läsning, när man läser tal (Reimann, et.al, 2012, Nyroos & Wiklund-Hörnqvist, 

2012, Lundberg & Sterner, 2009) Att befästa multiplikationstabellen är mer 

språkrelaterad och en matematisk kunskap som lagras i långtidsminnet (Klingberg, 

2011). 

 

Automatiserade grundläggande räkneoperationer är en snabb och icke resurskrävande 

process som avlastar arbetsminnet (Szabo, 2013, Löwing, 2015). Utförande av 

matematiska procedurer som exempelvis algoritmer, tabellkunskaper och hantering av 

formler blir en procedurbaserad förståelse och sparas i det underförstådda 

procedurminnet, implicita minnet, men återkallas av arbetsminnet vid problemlösning. 

Att algoritmer är implicita kan förklaras med att elever kan utföra beräkningar med 

hjälp av algoritmer, men har svårigheter att förklara och berör därmed inte arbetsminnet.  

 

Det är viktigt för minnet att skapa en djupare förståelse som handlar om kunskaper om 

hur formler och samband relaterar till varandra, en relationsbaserad förståelse (Szabo, 

2013) Det tar olika lång tid för elever att uppnå den djupare förståelsen och för elever 

med specifika matematiksvårigheter kan det ta flera år att uppnå det i ett matematiskt 

område. Man får däremot inte fastna i ett område för länge utan måste gå vidare ibland 

och återkomma till det vid ett senare tillfälle. (Ljungblad, 2003) 

2.5.1 Begränsat arbetsminne och matematik 

Inom matematikdidaktisk forskning och undervisning ses brister i arbetsminne som en 

av anledningarna till svårigheterna i matematik (Lunde, 2011, Adler & Adler, 2012, 

Klingberg, 2011, Nyroos & Wiklund-Hörnqvist 2012). Ca 40 % av skillnaderna i 

matematisk förmåga förklaras med skillnader i arbetsminne. Detta visade sig vid en 

studie som gjorts i Nynäshamn där nästan hälften av skillnaderna mellan eleverna 

förklaras med skillnader i arbetsminne. (Nyroos, 2012, Klingberg, 2011). Ett begränsat 

arbetsminne försämrar matematikprestationerna och det har visat sig att elever med 

bättre arbetsminne har gjort större framsteg från ett testtillfälle till ett annat. Detta 

påvisar att elever med begränsat arbetsminne även har en långsammare 

kunskapsutveckling (Klingberg, 2011, Lundberg & Sterner, 2009).  

 

Med ett begränsat arbetsminne följer svårigheten att plocka fram sifferfakta ur minnet 

och svårigheter med att automatisera tabeller. Vid huvudräkning visas tydligt 

svårigheten att hålla kvar olika tal i minnet medan man gör en beräkning. Eleverna 

tappar bort sig i tankeprocessen och kommer inte fram till svaret. Det kan innebära 

svårigheter att hämta fakta från långtidsminnet och att hantera tal på en inre tallinje. En 

bristfälligt utvecklad tallinje kan handla om störningar i arbetsminne, uppmärksamhet, 

visuell föreställningsförmåga eller språkförmåga. De kan ha svårt att lära sig 

grundläggande taluppfattning, multiplikationstabeller samt komma ihåg muntliga och 



 

längre instruktioner. (NCM-rapport 2002:2 Sterner, Adler, 2001, Andersson & Lyxell, 

2005, Ljungblad, 2003) 

Vilka svårigheter som uppstår i matematik på grund av ett begränsat arbetsminne är 

beroende av var i arbetsminnet bristerna finns. Svårigheter i matematik är kopplade till 

brister i centrala exekutiven som rör den kontrollerade uppmärksamheten menar 

Andersson och Lyxell (2005) och även till stor del det visuospatiala skissblocket. Det 

visuospatiala skissblocket är den delen som påverkar inlärningen av de aritmetiska 

färdigheterna (Nyroos & Wiklund-Hörnqvist 2012, Bull & Andrews-Espy, 2006). 

Matematiksvårigheter och språksvårigheter sammanfaller ofta vilket kan bero på brister 

i den fonologiska loopen (Nyroos & Wiklund-Hörnqvist, 2012;, Reiman 2013). Detta 

kan märkas av att elever pratar högt för att inte glömma bort vad de ska skriva ned.  

Huruvida de olika delarna påverkar problemlösning finns det olika studier på, men 

skillnader har uppvisats i det visuospatiala skissblocket hos elever med nedsatt 

matematikförmåga i jämförelse med en kontrollgrupp elever (Reiman et.al., 2012). I en 

annan studie visade det sig att eleverna hade ett begränsat spatialt arbetsminne och inte 

visuellt (Passolunghi, 2015). Ljungber (2003) förklarar svårigheter med problemlösning 

med att de saknar egna strategier och har svårt för processtänkande. 

 

Elever med begränsat arbetsminne kommer ihåg exakta siffror i ett problem, men 

väldigt sällan metoden Att ha ett gott matematiskt minne innebär att ha förmågan att se 

det som är meningsfullt i sammanhanget, som lösningsmetoder och annan 

generaliserande information och lagra det i minnet. Det blir en effektiv användning av 

minnesfunktioner i samband med matematisk aktivitet, då det som är meningslöst, 

siffror och specifik kontext glöms bort (Krutetskii i Szabo, 2013). 

2.6 Stödinsatser 

Skolans uppdrag är att förebygga och stötta barn i deras lärande och sociala utveckling, 

skapa pedagogiska miljöer som främjar deras utveckling samt stimulera deras 

självkänsla och engagemang.  ”Om vi använder ett felaktigt didaktiskt arbetssätt kan det resultera i 

att vi skapar problem som förvärras med tiden .” (Lunde, 2011 s.96) vilket förutsätter att vi 

sätter in adekvata stödinsatser. Ett dilemma är dock att om svårigheter finns kan inte 

alla få obegränsat med hjälp då skolorna har ekonomiska, tidsmässiga, personella och 

pedagogiska ramar att rätt sig efter (Hjörne & Säljö, 2013). Genom handledning av 

psykolog och med ett gott samarbete med föräldrar kan svårigheter och 

påverkansfaktorer synliggöras (Ljungblad, 2003) och därmed möjliggöra en god 

utveckling. 

 

Stödinsatser, avser i studien, extra anpassningar och särskilt stöd enligt Skolverkets 

allmänna råd (2014) med fokus på ämnet matematik. Det kan vara stödinsatser som 

avlastar och tränar arbetsminnet. De bör spegla matematiken, individen och 



 

omgivningen eftersom matematikssvårigheter bör ses som ett samspel mellan dessa 

enligt Magne (1998). Stödinsatser ska inbegripa individ-, grupp- och organisationsnivå 

och fokusera på möjligheterna till utveckling och skapa en god miljö (Ljungblad, 2003). 

En stimulerande miljö påverkar minnet i positiv riktning och förbättrar 

inlärningsförmågan och inkodningen till långtidsminnet (Klingberg, 2011). Maltén 

(2002) beskriver att utan erfarenhet och glädje ges ingen kunskap. Genom att uppleva 

meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet och känslan av sammanhang, väcks också 

lusten och viljan att lära och en ökad motivation blir då ett faktum. Minnen som kodas 

efter innebörd är mer effektivt än det som kodas visuellt eller auditivt (Baddeley, 1983) 

Ljungblad (2003) beskriver att en god självbild och självförtroende är grundläggande 

för hur barnet ska lyckas med matematiken, ”Vi måste ta fram barnets inneboende möjligheter, 

för de finns där bakom alla misslyckanden.”( s.31). En positiv inställning till matematiken kan 

skapas med rimligt ställda krav. Det skapar en känsla av att lyckas och inställningen till 

matematiken kan komma att bli positiv. Om en information eller ett ämne blir för 

abstrakt för eleverna blir eleven lätt blockerad (Ljungblad, 2003).  

 

Vid valet av anpassningar bör man ta del av var svårigheterna finns och hur eleverna lär 

sig bäst, visuellt, auditivt, motoriskt eller taktilt (Adler & Adler, 2012, Ljungblad, 

2003). Många av eleverna med arbetsminnessvårigheter kan tänkas befinna sig i den 

laborativa fasen (Lundberg & Sterner, 2009) i sin inlärning, där en muntlig 

undervisning i kombination med åskådligt material bidrar till att begrepp blir 

förståeliga. Maltén (2002) förklarar att aktiv och kreativ inlärning är gynnsamt för 

elever med begränsat arbetsminne. Användningen av konkret material är även särskilt 

viktigt för elever med fonologiska nedsättningar i arbetsminnet, till skillnad mot elever 

med svårigheter i den visuospatiala delen. Dessa elever kan ha större nytta av repetition 

(Nyroos & Wiklund-Hörnqvist, 2012) och att arbeten skalas av genom att inte visa 

alltför många tal och täcka för de tal som redan är gjorda. (Ljungblad, 2003) 

 

Barn som klarar av att lösa problem, lära in och minnas händelser med hjälp av stöd 

från vuxna riskerar att tillägna sig en mekanisk förmåga och därmed utvecklas ingen 

egentlig förståelse (Adler & Adler, 2012). För dessa elever som har svårt att använda 

gammal kunskap till en ny liknande situation är dock återkoppling av lärare viktig, 

återkoppling till det som eleven gjort tidigare (Ljungblad, 2003). Eleverna ska förstå sitt 

eget lärande och medvetandegöra det genom att arbeta med den metakognitiva 

förmågan att reflektera över och i viss mån styra sina tankar känslor och önskningar.  

Eleverna lär sig att se mönster hos sig själv och sina handlingar och får därmed en 

förståelse för sitt eget tänkande, agerande och lärande. För elever med 

arbetsminnessvårigheter behövs stöttning i att reflektera över sitt lärande. De behöver 

strategier för hur man gör när man kommer ihåg, hur man gör för att bli motiverad, hur 

man planerar, hur man löser problem eller hur man förstår. Minnesförmågan är 

beroende av ett samspel mellan faktorerna upprepning, association och 

känsloanknytning (Maltén, 2002).    



 

 

Våra minnesprestationer är beroende av återupprepning och associationer till tidigare 

kunskaper och den affektiva, känslomässiga delen. (Adler & Adler, 2012) Igenkänning 

gynnar arbetsminnet. Ju mer man känner igen, desto mindre belastad blir hjärnan av att 

behöva leta information vilket Dewinger (2003) beskriver som ”ju mer fantasi, associationer, 

överdrifter, sinnesintryck och humor man förmår skapa i sina inre minnesbilder, desto bättre minns man 

dem.” (s.59) Genom att göra multisensoriska erfarenheter, då flera sinnen aktiveras, ökar 

möjligheten att minnas att kunskapen finns kvar över tid (Sterner och Lundeberg, 2009 

Adler & Adler, 2012). Arbetsminnet går att avlasta och träna varpå stödinsatser bör 

bestå av arbetsminnesbesparande åtgärder och arbetsminnesträning.  

2.6.1 Arbetsminnesbesparande stödinsatser 

Minne och lärande är sammankopplat och det är en pedagogisk utmaning att hitta 

strategier som sorterar bort sådant som är ovidkommande. Om man ser svårigheter som 

en balans mellan krav och förmåga borde elever med arbetsminnessvårigheter bemötas 

med åtgärder som minskar arbetsminnesbelastningen (Adler & Adler, 2012). 

Simultanutföranden ska därför undvikas och eleverna bör ägna sig åt att göra en sak i 

taget. (Klingberg, 2007) 

 

Det handlar till stor del om att skapa tydlig struktur och organisation, genom noggrann 

och systematisk planering. Detta kan göras genom att exempelvis ge korta, tydliga och 

specifika instruktioner som inte överskrider barnets kapacitet och repetera de viktiga 

delarna i instruktionen. Genom lappar eller bilder kan eleverna påminnas om vad som 

ska göras, för att slippa hålla den informationen i arbetsminnet. För att planera sin dag 

kan en agenda, att-göra-lista användas, där arbetsplanen för de olika momenten delas 

upp i många små konkreta steg. Instruktioner ges skriftligt och visuellt, med bilder, för 

de som är i behov av det (Adler & Adler, 2012). Ett planeringsstöd innefattar vad eleven 

ska göra, i vilken ordning, vad eleven behöver för att lyckas, samt hur och när det är 

färdigt. (Ljungblad, 2003) 

 

En arbetsminnesbesparande lärmiljö handlar om att sålla bort distraktioner, som kan 

vara olika för olika personer. För de lättdistraherade är en avskalad arbetsyta viktig. 

Omgivningen bör rensas på onödiga intryck i form av färger, föremål, ljud, rörelse och 

även socialt störande upplevelser. (Magne, 1998) Genom att använda hörlurar med vitt 

brus eller lugn musik kan distraktioner stängas ute.  Om man lyssnar på en viss sorts 

musik, som minskar stressnivån och förbättrar humöret, kan bättre resultat uppvisas på 

tester av spatial förmåga, även kallad Mozarteffekten. Det har visat sig att barn som tar 

musiklektioner presterar bättre på tester av spatial förmåga, minne, läsning och 

matematik, men dessa elever tenderade också komma ifrån familjer med högre 

utbildning, varpå det blir svårt att avgöra den verkliga påverkansfaktorn utifrån dessa 

tester. Placeringen i klassrummet är viktig och bör vara en plats där eleven inte blir 



 

störd av förbipasserande personer eller använda sig av skärmar (Adler & Adler 2012, 

Klingberg, 2011).  

 

I matematiken kan eleverna med begränsat arbetsminne vara hjälpta av verktygskort, 

med korta instruktioner som guidning, bildstöd och checklistor (Martinussen et al., 

2005, Ljungblad, 2003). Tekniker ska ge struktur, organisation och mening åt det man 

vill minnas och bidra till att skärpa koncentrationen. Grundläggande för alla strategier är 

att visualisera, se i sitt inre det man vill minnas (Dewinger, 2003) och med verktygskort 

hänger eleverna upp kunskapen på små minneslappar i sina tankar. Ljungblad (2003, 

2013) har arbetat fram verktygskort som förstärker en bild som inte finns helt i minnet. 

Det kan exempelvis vara kort med talraden, multiplikationstabellerna, klockkort, 

positionskort, enhetsomvandlingar och struktur vid problemlösning. De hjälper eleverna 

att komma vidare i sina arbeten trots sina svårigheter. Eleven kan då ägna tankekraften 

åt den nya tankeprocessen som ska utvecklas. Meningen är att eleven på lång sikt att ska 

behöva mindre och mindre hjälp av korten.  

2.7 Arbetsminnesträning 

Hjärnan är formbar och arbetsminnet går att träna upp (Klingberg, 2007, Adler & Adler 

2009, Dewinger, 2003). All typ av träning, erfarenhet och inlärning förändrar hjärnan. 

Hjärnan fungerar precis som våra muskler, om vi utsätts för extra mycket aktivering 

förändras hjärnan i positiv riktning men vid passivitet förändras hjärnan i negativ 

bemärkelse. Träning ger förändringar i de områden som aktiveras i hjärnan och 

arbetsminnesträning har många gånger en begränsning och blir mer specifik än generell. 

(Dewinger, 2003, Klingberg, 2007)  

 

För att arbetsminnesträningen ska vara effektiv bör det bli en generell effekt av 

träningen vilket innebär en positiv utveckling på flera plan. För att få en generell effekt 

bör områden som är ansvariga för många typer av arbetsminnesuppgifter tränas, till 

exempel kontrollen av uppmärksamheten (partial cortex), då den är till nytta i flera olika 

sammanhang. (Klingberg, 2011) Arbetsminnet plockar fram minnen. Vid 

framplockning återger man tidigare kunskaper och framplockningen bidrar till inlärning. 

Genom att tänka sig en process som består av inlärning, återgivning, återgivning, 

återgivning tränas hjärnan och därmed arbetsminnet. Bevarande av informationen beror 

också på hur djupt den bearbetas under inlärningen. (Baddeley, 1983) Effektiv 

minnesförbättring är att träna på inkodnings- och framplockningsstrategier.  Det är 

effektivt för minnet att associera, koppla, det nya som vi vill minnas till det som vi 

redan vet av tidigare erfarenheter. Vikten av att förstå i stället för att rabbla något som 

känns abstrakt gör sig därför gällande (Lunde, 2011, Dewinger, 2003, Ljungblad, 2013). 

Ett förbättrat arbetsminne ger ökad koncentrationen, vilket leder till att olika förmågor 

tränas upp, däribland den matematiska förmågan som denna studie är inriktad på. Det 

främjar även utvecklingen av associationsförmåga, egna minnesstrategier, en bättre 



 

självkänsla och välmående i psykologisk bemärkelse. Övning i att utveckla och välja 

sina egna minnesstrategier visar sig enligt forskning kunna vara minst lika effektivt som 

att lära sig och träna med klassiska minnestekniker (Dewinger, 2003). Ett 

processinriktat arbete ger eleverna bra tankeprocesser och det innebär att eleverna tränas 

i att förstå problemet. De får fundera på hur de tar sig an problemet och hur de ska 

slutföra uppgiften och sedan titta tillbaka på det om det är rimligt. Det ger en mer 

generell effekt som är till nytta i alla ämnen menar Ljungblad (2003, 2013). Genom att 

arbeta formativt med eleverna skapas ett processinriktat arbete genom att använda sig av 

frågor som Vad är målet? Var är jag nu? och Hur ska jag komma till målet?  

 

För att sedan befästa kunskaperna i långtidsminnet, och därmed kunna avlasta 

arbetsminnet, behöver minnet upprepningar. Utan repetition minns vi efter några dagar 

ungefär 20 % av det vi ursprungligen kunnat. Med repetition fräschas minnet upp och 

några dagar efter andra inlärningen kommer man ihåg ungefär 40 % av informationen. 

För att få en maximal effekt ska repetitionerna spridas ut över tiden, varpå den första 

repetitionen ska ske tätt inpå den initiala inlärningen och sedan ska tiden mellan varje 

repetition gradvis öka, vilket Klingberg (2011) kallar spridningseffekten. Genom att 

automatisera kunskaper ges kraft över till annat tänkande, men elever med 

automatiseringssvårigheter får dock inte fastna för mycket i övande, utan bör gå vidare 

med nya moment för att sedan gå tillbaka och träna det igen vid ett senare tillfälle 

(Adler & Adler, 2012, Ljungblad, 2003). Det krävs dock att den lärande aktivt 

anstränger sig, för effekten blir obetydlig om eleven bara passivt upprepar handlingar. 

Om eleven passivt tränar in det matematiska inlärningsmaterialet, har hen svårt att 

komma ihåg kärnan i kunskapen (Magne, 1995). 

 

För att träningen ska ge resultat behöver den vara repetitiv, tillräcklig i intensitet och 

upprepas varje dag under ett visst antal dagar. Det finns vissa dataspel, strategispel, som 

kan ge visuospatial förbättring och snabbare uppfattningsförmåga, men då krävs rätt 

sorts övningar, rätt svårighetsgrad, tillräcklig intensitet och under tillräckligt lång tid för 

att det ska ge bestående förändringar (Klingberg, 2007). Robomemo och Minneslek är 

exempel på datoriserade arbetsminnesträningsprogram, där det förstnämnda använts i 

Klingbergs projekt. Eleverna tränade 40 min varje dag fem dagar i veckan under fem 

veckors tid. I studie framgick att prestationen förbättrades med ca 20 % på uppgifter 

som inte var del i själva programmet och effekten av den kvarstod efter tre och sex 

månader. Minnesträningseffekten kan vara bestående i upp till 3,5 år (Dewinger, 2003).  

 

Klingberg (2007) menar att problemlösningsförmågan bör förbättras när man förbättrar 

arbetsminnet, eftersom det finns en koppling mellan dessa förmågor. Elevernas 

matematiska problemlösningsförmåga blev inte bättre direkt efter avslutad 

arbetsminnesträning, men däremot sex månader senare efter avslutad träning såg man en 

signifikant förbättring. Den förbättrade arbetsminneskapaciteten omsattes alltså gradvis 

i förbättrad matematikprestation (Klingberg, 2011).  



 

Det har dock visat sig att det finns svårigheter rent praktiskt att genomföra träningen 

samt att en dalande motivation gjort sig gällande. Klingberg (a.a) tror dock att med rätt 

information, belöningsschema och personlig tränare till varje barn kan det öka 

deltagandet.  Dewinger (2003) nämner att förövningar som exempelvis avslappning och 

visualiserings- och föreställningsövningar kan ha en positiv effekt och att även 

gruppträning ger bättre resultat. Gruppen ger ett socialt stöd som bidrar till en bättre 

självkänsla. Genom att arbeta med att stärka elevens självbild i kombination med 

minnesträning ges ett resultat. (Adler & Adler, 2012) Med en god självbild och en tro på 

sig själv ökar möjligheterna att lyckas. 

2.8 Teoretiska perspektiv och begrepp 

Ett specialpedagogiskt perspektiv presentaras, då elever med specifika 

matematiksvårigheter är i behov av särskild undervisning. Genom att inta elevens 

perspektiv kan en större insyn och förståels ges för det pedagogiska och sociala mötet 

som sker i skolan och därmed presenteras även ett neuropedagogiskt perspektiv. 

2.8.1 Specialpedagogiskt perspektiv 

Som speciallärare ingår det att stödja lärarna och medverka i det förebyggande arbetet 

med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer inom verksamheten. 

(Skolverket, 2014). I skolorna råder det dock ofta ett bristperspektiv, ett 

kompensatoriskt perspektiv, vilket innebär att svårigheter tillskrivs eleven, och 

förväntningarna ute i skolorna är att specialläraren ska arbeta med eleven och avlasta 

läraren (Nilholm, 2014). I den här studien handlar det om att undanröja faktorer som 

påverkar en elevs arbetsminne negativt samt vilka stödinsatser och förhållningssätt som 

bidrar till att kapaciteten av arbetsminnet ökar. Specialpedagogiska insatser ska sträva 

efter att vara proaktiva, d.v.s. förebyggande och mer generella av sitt slag. Detta för att 

minska risken för utpekanden och kategoriseringar av barn, som i sin tur kan leda till 

stigmatisering och stämplingseffekter. Svårigheter som uppmärksammas och bemöts på 

rätt sätt kan i stället vara med och utveckla en tro på positiv förändring samt bidra till att 

utveckla elevens självbild (Lutz, 2013). Skolproblem ska analyseras på individ-, grupp- 

och skolnivå vilket innebär att elevens svårigheter ska åtgärdas på de olika nivåerna.  

 

Tidigt insatta specialpedagogiska resurser av förebyggande karaktär som riktas på en 

generell gruppnivå i stället för att kopplas till specifika kategorier av barn ger positiva 

resultat, vilket kan ses i Finland. För att inkludering ska råda fullt ut måste inkludering 

ske både fysiskt, socialt och didaktiskt (Nilholm, 2013). Funktionshinderiseringen utgår 

ifrån elever med en medicinsk bedömning som orsakar svårigheter, men begreppet är 

inte enbart det medicinska fältet, utan hela elevens miljö beaktas ”Miljön ses som 

betydelsefull för vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får” (Nilholm, 2013, s.61).  



 

2.8.2 Neuropedagogik 

Neuropedagogik är ett psykopedagogiskt synsätt om hur grundläggande förmågor, som 

lärande, kommunikation, förmågan till självkontroll och impulskontroll, påverkas av det 

inre, intrapsykiska, hos individer. Hjärnans möjligheter, begränsningar och utveckling 

kopplat till psykiska funktioner, som uppmärksamhet, koncentration, språk, intelligens, 

perception och minne. I lärandeprocessen handlar det om att stimulera utvecklingen av 

individens intellekt, kunskap, kreativitet och känsloliv och att diskutera 

frågeställningarna vad, hur och varför (Maltén, 2002). Med neuropedagogiken förklaras 

hjärnans möjligheter men även begränsningarna i själva lärandet. Enligt 

neuropedagogiken är kognitiva och emotionella faktorer sammanflätade med varandra, 

där emotioner är nödvändiga för att meningsfull inlärning ska ske. Även nyfikenhet och 

lust förutsätter kognitiva färdigheter och påverkar lärande och utveckling.  

 

Det görs en allsidig bild av eleven gör över pedagogiska, psykologiska och medicinska 

faktorer som påverkar svårigheter och möjligheter. Man tittar inte bara på vad en elev 

presterar, utan på elevens sätt att lösa sina uppgifter, hur eleven hanterar muntlig, 

skriftlig och visuell information. Med en helhetssyn innefattar det även elevens samspel, 

kommunikation, motivation och självkänsla och elevens egna tankar om sin förmåga. 

Prestationerna relateras till elevens kognitiva- och känslomässiga utveckling. (Adler, 

2001). Inom individen sker en utveckling av psykologiska funktioner via det sociala 

samspelet med omgivningen och den fysiska miljön. Lärande sker i sociala 

sammanhang tillsammans med mer erfarna och kunnigare kamrater eller vuxna. (Adler 

& Adler, 2012, Magne, 1995). ”Vi bör, i vår strävan att förstå, möta individen med en helhetssyn 

där vi söker hitta en övergripande idé som ligger som grund för förståelsen av individens specifika 

svårigheter.” (Adler & Adler, 2012, s.12).  

 

2.8.3 Synligt lärande 

Synligt lärande, bygger på en evidensbaserad studie, Visible Learning (Hattie, 2009) 

och handlar om principerna att förbereda lektionerna, börja lektionerna, genomförande 

av lektionen och lärandet samt återkoppling för att och slutligen avsluta lektionen. 

Syftet är att se lärandet genom elevernas ögon och att man som pedagog är medveten 

om sin påverkan på elevernas inlärning.  Synligt lärande är ett målinriktat lärande och 

handlar om att göra undervisningen synlig för eleverna till att bli sina egna lärare. 

(Hattie, 2014). På individnivå kan detta resultera i ett självreglerat lärande. Zimmerman 

(2000) har tagit fram en modell över självreglerande hos människan. Det är tre faser 

som upprepas cykliskt, företankefasen, utförandefasen och självreflektionsfasen. I 

företänksamhetsfasen formuleras så meningsfulla mål som möjligt för eleven. I 

genomförandefasen utför eleven beteenden som ska leda mot det uppsatta målet. 

Därefter kommer självreflektionsfasen där feedback ges av lärare och eleven anpassar 

sina målsättningar. Feedback bör vara processrelaterad eller ha en metakognitiv 

koppling där pedagoger förstärker (berömmer) eleven efter det inlärningsmål som satts.  



 

3 Metod 

Under denna rubrik redogörs för den metod som har använts samt urval och 

genomförande av studien. Därefter följer ett avsnitt om bearbetning och analys av 

intervjumaterialet. Avslutningsvis presenteras studiens tillförlitlighet och trovärdighet, 

samt hur Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har beaktats vid studiens 

genomförande.  

3.1 Val av metod 

Syftet med denna studie är att klargöra svårigheter och möjligheter i ämnet matematik, 

för elever med begränsat arbetsminne En kvalitativ undersökning har valts med 

semistrukturerade intervjuer. Med kvalitativa intervjuer ökar möjligheten att få en större 

inblick och förståelse för informanternas förhållningssätt, erfarenheter, uppfattningar 

och de intervjuade fick möjlighet att tala mer utförligt om de ämnena jag behandlade. 

Till skillnad från fallstudier har jag genom intervjuerna fått möjlighet att ta del av fler 

elevers svårigheter och stödinsatser och genom att ta del av olika yrkeskategoriers skapa 

en djupare förståelse. Därmed görs en källtriangulering som innebär att olika 

yrkesgrupper ser på samma fenomen utifrån sina perspektiv. (Denscombe, 2009, Kvale 

& Brinkman, 2014, Bryman, 2011) 

3.2 Urval 

Urvalet inbegriper pedagoger och psykologer med varierad erfarenhet av arbete med 

elever med begränsat arbetsminne och som varit intresserade av att bli intervjuade. En 

neuropsykolog och en skolpsykolog valdes ut då ett neuropedagogiskt synsätt 

genomsyrar studien, men även för att eventuellt kunna se likheter och skillnader 

sinsemellan och i förhållande till de åtta speciallärare och specialpedagoger som ingått i 

studien. Sju av dem är verksamma inom årskurs 1-6 och en är verksam i särskolan 7-9. 

Studien innefattar åtta elever på sju olika skolor. 

Utifrån den begränsade tid som fanns och svårigheten att hitta informanter, gjordes ett 

tillgänglighetsurval som baserades på personlig kännedom och geografisk närhet.  

Några subjektiva urval gjordes utifrån en viss kännedom om användande av 

matteverktygskort och strategifilmer (Denscombe, 2009). Informanterna varierade 

också i åldrar, från nyexaminerad specialpedagog till att har varit verksam 40 år i 

skolan, varav 12 år som specialpedagog. Detta för att få en så bred bild av verkligheten 

som möjligt. 

3.3 Intervju  

Efter litteraturgenomgången formulerades en intervjuguide, bilaga 1 och 2, utifrån det 

övergripande syftet och studiens forskningsfrågor. Frågorna berörde arbetsminne, 

generella arbetsminnessvårigheter och specifikt i ämnet matematik, stödinsatser, 



 

arbetsminnesträning och arbetsminnesbesparande lärmiljö. Jag använde mig av 

kvalitativa personliga intervjuer av semistrukturerad art, vilket krävde att jag som 

intervjuare var insatt i ämnet som valts att undersöka. Även informanternas mimik och 

kroppsspråk observerades vid intervjun, samt den lärmiljö vi befann oss i (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

3.4 Genomförande 

Intervjuguiden testades vid en intervju av en lärare. Därefter reviderades intervjuguiden 

något genom att formulera om ett par frågor samt att några mindre viktiga frågor 

plockades bort, då det annars skulle bli svårt att hålla tiden. Detta gjordes även för att 

säkerställa att alla informanter skulle hinna svara på samma frågor.  

 

I samband med att informanterna tillfrågades om eventuellt deltagande, via mail eller 

personlig kontakt, presenterades det övergripande syftet med studien (bilaga 1). Även 

vid intervjutillfället gavs en kort presentation om syftet med studien, tillvägagångssättet 

och de forskningsetiska principerna. Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats, 

där vi kunde sitta relativt ostört och i de flesta fallen sittandes snett mittemot varandra, 

annars mittemot. Intresse för informanternas svar visades och jag var uppmärksam på 

vad som sades och inte sades, då även informanternas mimik och kroppspråk 

observerades för att få en bredare uppfattning (Kvale & Brinkmann, 2014). Även den 

omgivande miljön observerades då den kan ha betydelse för elever med begränsat 

arbetsminne. Intervjuerna med speciallärare/specialpedagog tog ca 45-60 min medan 

intervjuerna med psykologerna tog drygt 90 min 

 

Samtliga informanter gav tillstånd till att låta sig spelas in, detta för att underlätta och 

säkerställa resultatet av intervjuerna. Detta gjordes med hjälp av telefonens röstmemo-

funktion och intervjuerna sparades sedan omedelbart på dator under fiktiva namn som 

används i studien och raderades ifrån telefonen. Inga namn på varken skola eller 

personer har namngivits i studien och eleverna som informanterna berättade om var 

avidentifierade redan vid intervjutillfället. Detta för att säkerställa 

konfidentialitetskravet på studien. Några elever hade konstaterade 

arbetsminnessvårigheter medan de flesta var elever där man misstänkte att ett begränsat 

arbetsminne kunde vara en orsak till deras svårigheter i matematik.  

Vid intervjutillfällena användes till största delen öppna frågor, med intervjuguiden som 

stöd.  Jag var flexibel gällande ordningsföljden av frågorna, med vissa bestämda 

följdfrågor samt en del spontana, då informanternas val av samtalsämne fick styra 

(Denscombe, 2009, Johansson & Svedner, 2001). Vid intervjuerna med speciallärare 

och specialpedagoger fick de utgå ifrån verkliga fallbeskrivningar av elever och deras 

matematiksvårigheter. Vid intervjuerna med psykologerna användes den mesta tiden till 



 

att skapa en förståelse kring arbetsminnets betydelse, stödinsatser, arbetsminnesträning 

och arbetsminnesbesparande lärmiljö. 

3.5 Databearbetning och analys 

En kvalitativ dataanalys har gjorts där slutsatserna är förankrade i data, vilket innebär att 

mina analyser och slutsatser är grundade på de belägg som har samlats in vid 

intervjutillfällena. Förankringen kommer ur en mycket noggrann läsning av data och 

som forskare har jag undvikit att föra in obefogade fördomar i analysen (Denscombe, 

2009). Intervjuerna har sparats ned och presenterats med fiktiva och kodade namn för 

att garantera en konfidentiell hantering av data.  

Bearbetningen gjordes av inspelade intervjuer och observationer vid intervjutillfället. 

Samma dag som en intervju genomfördes lyssnades den igenom en gång och en andra 

avlyssning inom ett par dagar. Då transkriberades delar av intervjun genom kodning och 

meningskoncentrering i förhållande till forskningsfrågorna. Relevanta uttryck för 

studien har citerats ordagrant, detta för att säkerställa studiens trovärdighet vid 

framställningen av resultatet. En del betydelsefulla delar av informanternas svar 

sammanfattades genom meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2014). Slutligen 

lyssnades sedan den gällande intervjun igenom än en gång och jämfördes med 

transkriberingen för att säkerställa citat och observera underförstådda betydelser som 

antecknades vid transkriberingen. Informanterna meddelade vid intervjun att jag fick 

återkomma om det var något som behövde kompletteras och vid ett par tillfällen 

behövde jag ett förtydligande av svar och då kontaktades informanterna igen per telefon 

eller via mail. Svaren som gavs skrevs då ned för hand eller sparades.  

 

Insamlade data, inspelade intervjuer, transkriberingar och observationer av intervjuer 

bearbetades och analyserades genom grupperingar efter ämnesorden; arbetsminne, 

arbetsminnessvårigheter och stödinsatser. Informanternas tolkning av begreppet 

arbetsminne och deras förhållningssätt till det beaktades vid analysen. 

Arbetsminnessvårigheter delades in i generella svårigheter och matematiksvårigheter. 

Stödinsatser innefattar stödinsatser i form av extra anpassningar och/eller särskilt stöd, 

pedagogernas förhållningssätt, psykologer som stödinsats samt huruvida stödinsatserna 

var på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Matematiksvårigheter och stödinsatser 

sammanställdes sedan i tabeller. Slutligen samlades informanternas syn på 

arbetsminnesträning och deras erfarenhet av datoriserad arbetsminnesträning.  

 

Vid analysen gjordes kopplingar till den teoretiska bakgrunden i studien. I analysen har 

jag utgått ifrån informanternas berättelser, deras uppfattningar, synsätt och 

förhållningssätt och gjort kopplingar till den teoretiska bakgrunden i studien. Detta har 

tolkats utifrån ett neuropedagogiskt perspektiv som handlar om hur utvecklingen av 



 

arbetsminnet sker hos individen med omgivningen, det sociala samspelet och den 

fysiska miljön.  

3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

En kvalitativ studie som bygger på intervjuer ger inga mätbara resultat, men bygger på 

verklighetsförankrad data. Studien handlar om pedagogers och psykologers arbete med 

elever med begränsat arbetsminne samt deras tolkning och beskrivning av dessa elever. 

Generella svårigheter och möjligheter sågs över genom att ta del  av olika 

yrkesperspektiv med olika lång erfarenhet och olika erfarenhet av elever med begränsat 

arbetsminne. Eftersom intervjuerna skedde vid olika skolor sågs inte samma fenomen, 

det vill säga samma elevfall, ur olika perspektiv. Därför är det svårt att avgöra huruvida 

valida beskrivningar getts av den nära levda erfarenheten. Då svar har upplevts oklara 

har informanterna getts möjlighet att beskriva dem ytterligare för att undanröja 

misstolkningar och för att säkerställa studiens trovärdhet har direkta citat ur intervjuerna 

transkriberats ordagrant.  

 

Både trovärdigheten och tillförlitligheten är beroende av min förmåga som forskare att 

kontrollera intervjuerna och hur väl jag tolkat resultaten av dessa (Kvale & Brinkmann 

2014). Då intervjuerna sträckte sig över en månads tid påverkades datainsamlingen från 

första intervjutillfället till det sista. Min förmåga att hantera intervjuer förbättrades och 

effektiviserades samt att tolkningen av intervjuerna färgades av nya kunskaper och 

erfarenheter som gjorts under tiden. Detta innebär även att studien är svår att replikera 

vid ett annat tillfälle eller av någon annan. Processen är repetitiv, det vill säga att 

studien i sig är möjlig att genomföra igen, men resultatet av den kan komma att variera 

(Denscombe, 2014). 

3.7 Forskningsetik 

Studien bygger på de forskningsetiska principerna med respekt för de som deltar, vilket 

innefattar informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskrav. Syftet med 

undersökningen och tillvägagångssättet informerades innan intervjuerna och samtycke 

medgavs genom att delta. De informerades om att det var frivilligt och att de när som 

helst kunde välja att avbryta sin medverkan utan några negativa följder. Deras 

anonymitet har försäkrats genom att inga namn på personer eller skolor utgetts, att de 

elever som omnämns är avidentifierade redan vid intervjutillfället och att resultatet 

endast använts till denna studie där delar av intervjun publiceras i resultatdelen. 

(Vetenskapsrådet, 2002;, Johansson & Svedner, 2001;, Denscombe, 2009). Enligt 

yrkesetiska principer utvecklar studien min yrkeskompetens och enligt 

forskningskraven utvecklas de tidigare kunskaperna genom fördjupning och att metoder 

förbättras.  



 

4 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av forskningsfrågorna var för sig, vilka har beaktats ur ett 

neuropedagogiskt perspektiv. Informanterna har getts kodade, fiktiva namn och kallas i 

studien för SP (skolpsykolog), NP (neuropsykolog), S1, S2, S3, S4, S5, där S står för 

specialpedagog, och SL1, SL2, SL3, där SL står för speciallärare. Pedagogerna avser i 

denna studie speciallärare och specialpedagoger. 

4.1 Svårigheter i matematik som ses hos elever där ett begränsat 

arbetsminne anses som en orsak  

Elever som konstaterats begränsat arbetsminne genom arbetsminnestest är få om 

eleverna inte har någon annan konstaterad diagnos. Förut genomfördes test av centrala 

elevhälsan, men detta är inte brukligt idag enligt skolpsykologen. Stora delar av 

pedagogerna upplever att det är en brist i dag då de önskar få klarhet i vilka svårigheter 

som finns. Elever som sedan tidigare har någon annan diagnos har genomfört 

arbetsminnestest på neuropsykiatriska enheten (NP) och en av specialpedagogerna (S3) 

har utbildning för att genomföra ITPA, Illinois Test of Psycholinguistic Abilities
1
. I de 

äldre testerna finns delar som mäter auditivt och visuellt sekvensminne. Dessa delar har 

dock tagits bort i de reviderade ITPA-3
2
 som endast mäter språkliga förmågor. Några av 

eleverna i studien har inte konstaterats ett begränsat arbetsminne genom testning, men 

gjorts en bedömning av specialläraren eller specialpedagogen utifrån deras varierade 

erfarenheter och kunskaper. Därmed grundar sig delar av resultatet på antaganden om 

ett begränsat arbetsminne. Arbetsminnet förstås och beskrivs på olika sätt av 

informanterna och förklaras av SP med att   

”Arbetsminne finns ju inte i ett vakuum, utan arbetsminne är ju en del, en funktion av många. Så 

att definitioner kan ju många gånger innehålla kanske ett helt teoribygge ibland. Hur arbetsminne 

relaterar till andra färdigheter.”  

 

Pedagogerna uttrycker en osäkerhet över vad som är vad, koncentrationssvårigheter 

eller arbetsminnessvårigheter och vad som påverkar vad. NP förklarar att det sällan är 

arbetsminnet som är den enda orsaken till att svårigheter uppstår och vilka svårigheterna 

blir i matematiken beror på var svårigheten finns. S3 förklarar samtidigt att det är 

mycket att lära sig i matematik och att det är svårt att se var svårigheten finns. Några av 

eleverna som beskrivs har andra svårigheter som exempelvis språksvårigheter och 

utvecklingsstörning. S2 och S3 anser att alla elever med matematiksvårigheter, både 

allmänna och specifika, har svårigheter med arbetsminnet till viss grad, medan fyra 

anger att 30-50% av eleverna med specifika matematiksvårigheter har ett begränsat 

                                                 
1
Kirk, S A, McCarthy, J J, Kirk, W D “ITPA – Illinois Test of Psycholinguistic Abilities”  Hogrefe förlag AB 

http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Individuella-diagnoser/ITPA/ 
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 Hogrefe förlag AB http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Individuella-diagnoser/ITPA-3/ 

Kurs genomförs av Säffle Utvecklingsmodell AB. 
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arbetsminne.  Tre av pedagogerna nämner olika påverkansfaktorer som exempelvis 

dagsform, stress, händelser, annorlunda struktur eller kanske att man är på väg att bli 

sjuk samt andra diagnosers inverkan och som därmed påverkar svårigheterna (bilaga 4). 

 

4.1.1 Generella svårigheter 

Sex av tio nämner elevers svårighet att koncentrera sig och fokusera på rätt saker. SP 

förklarar att med arbetsminnessvårigheter minskar förmågan att fokusera på en sak och 

att hålla kvar fokus på det man SKA hålla fokus på och även förmågan att kunna skifta 

fokus när det behövs. Tre av pedagogerna beskriver just svårigheten för eleverna att 

byta uppmärksamhet, då irrelevant information eller olika distraktioner kan vara det 

som uppmärksammas av eleven. NP beskriver att ”Selektering, att sålla blir väldigt svårt” och 

att ”sorteringen av information blir ologisk eller emotionell”. Hen förklarar att en enkelspårighet 

stör och gör att eleven vill göra klart en sak först. NP förklarar att med ett bristande 

arbetsminne fungerar inte kategorisering automatiskt, det vill säga att begrepp inte läggs 

på rätt ställe. Det går åt mycket energi då man medvetet måste plocka fram sådant som 

andra plockar fram automatiskt. S3 beskriver att det innebär att eleverna måste 

anstränga sig så mycket att det tär på ork, koncentration och uppmärksamhet. S4 

förklarar det med att 

 ”man kan se att en del tappar väldigt lätt koncentrationen, för de glömmer bort vad de ska göra, 

vad vad var det för instruktioner jag fick, vad var det för någonting jag skulle göra, då tappar man 

koncentrationen… Där arbetsminnet stökar till koncentrationen, där blir motivationen mindre”.  

Sex av tio informanter tar upp svårigheterna för eleverna att följa instruktioner. S5 

beskriver att arbetsminne handlar om att ”komma ihåg det man började med så att man inte 

glömmer bort det då man kommer till slutet och kunna bearbeta den informationen som man har fått”. S4 

ser att ”de inte förstår eller hänger med… det är ju lätt att tro att det är för att de inte lyssnar… det kan ju 

vara så att de inte klarar av att ta instruktioner”. Detta kopplar två av informanterna till 

svårigheten för en del elever att förstå lekar och reglerna i dem, då elever ”kan komma i 

konflikt med andra barn för att man inte har uppfattat reglerna” förklarar S5.  

 

Övriga generella svårigheter som informanterna kopplar till ett begränsat arbetsminne 

är, framplockning av tidigare kunskaper och begrepp, grupparbeten, fria arbeten som 

exempelvis att forska, svårighet att minnas kunskap, kort uthållighet, svårighet att ta 

fram rätt material för en uppgift, långsam arbetstakt och inlärningssvårigheter. S5 tar 

även upp att vikariesituationer kan upplevas svåra för dessa elever.  

4.1.2 Matematiksvårigheter 

Psykologerna beskriver att matematik belastar alla kognitiva förmågor och bygger på 

tidigare erfarenheter. De fyra vanligast förekommande svårigheterna i matematik vid 

denna studie var svårigheten att välja strategi, läsuppgifter/problemlösning, befästa 

multiplikationstabellen och automatisering.  

 



 

Sex av informanterna beskriver svårigheter med strategier för dessa elever. Det kan 

handla om svårigheten att välja rätt strategi, men även att eleven kan förvirra sig i den 

valda strategin förklarade S3. Det kan handla om svårigheten att hålla isär olika 

strategier och de kan byta strategi mitt i uträkningen av ett tal enligt S4. NP och S3 

menade att elever med begränsat arbetsminne saknar strategier ”Oftast har de här barnen inga 

strategier. Man måste lära dem strategier.”(S3) 

 

Fyra av tio nämnde svårigheten med läsuppgifter. SL1 förklarade att problemlösning 

blir ”svårt när man ska bena ut vad det är det jag ska göra, vilket räknesätt ska jag använda, när det blir 

för mycket information på ett ställe”. SP förklarade att förmågan att effektivt hitta nya 

strategier, utvärdera det man håller på med, sätta upp mål, ta ut en riktning för hur man 

ska göra någonting, kunna justera och jämföra med andra strategier är delar av 

arbetsminnet.  

 

Svårigheten att minnas multiplikationstabellen togs upp av fem informanter och 

ytterligare två nämner svårighet med automatisering överlag. Det kan vara 

automatisering av tabeller av olika slag, talkamrater och talraden, som svårighet. SP 

menade att en icke automatiserad talrad bland annat försvårar räkning över tiotal. S3 

förklarade att elever i allmänhet har sämre arbetsminne idag och att fler och fler inte 

automatiserar tabeller, det förklarar hen med att ”En del har svårighet att automatisera, andra har 

fått för lite träning i att automatisera.” Att elever upplevs ha sämre arbetsminne idag menar 

hen kunna bero på att man i inte längre tränar det så mycket i skolan som förr, med 

bland annat ramsor och sånger. NP menade att rabblandet av multiplikationstabellen är 

en mekanisk inlärning i matematiken och förklarar vidare att saker som går per 

automatik för oss, kan vara tjugo saker som ”bränner energi” för en med begränsat 

arbetsminne. Hen förklarade att ytterligare lägga på ett mattetal vid situationer då det 

fungerar bra kan vara ”strået som gör att det blir för mycket” för dessa elever.  

 

Andra svårigheter i matematik som ses bland eleverna med befarat begränsat 

arbetsminne är att räkning med mellanled blir svårt då det blir långa uträkningar, ett 

bristande sifferminne, svårigheter med framplockning av begrepp och bristande 

taluppfattning. Där taluppfattning innefattar svårigheten med talraden och 

positionssystemet.  

Sammanfattning 

Arbetsminnet är sällan den enda orsaken till matematiksvårigheter. De beskrivs som 

väldigt individuella och beroende på var svårigheterna finns och i vilka sammanhang. 

Generellt handlar det vanligen om att det är svårt för eleverna att koncentrera sig och att 

följa instruktioner. I matematiken ses ofta svårigheten att välja strategi, 

läsuppgifter/problemlösning, befästa multiplikationstabellen och automatisering men 

även taluppfattning och förståelsen för positionssystemet. 



 

4.2 Stödinsatser för elever med begränsat arbetsminne 

NP förklarade att organisering av arbete, de exekutiva funktionerna, att planera, 

organisera, utföra och utvärdera är ”arbetsminnets gyllene uppgift” och förklarar att ”Alla 

människor har olika arbetsminne… och det har också att göra med våra fysiska förutsättningar, men 

också våran egen personlighet och temperament” och menar därmed att stödinsatserna blir 

individuella för varje elev. Hen påpekade även att man i skolan måste vara medveten 

om de olika intelligenserna
3
 och deras inverkan på eleverna. S3 förklarade att en del 

behöver träna på en sak och andra på annat och att en del är mottagliga för att träna en 

grej och andra är det inte. 

”Oavsett om det är arbetsminne, eller vad det kan vara, … det kan ju vara att man har bekymmer 

hemma. Så det behöver ju inte vara att det egentligen ligger hos eleven men det påverkar hela 

situationen, så jag tänker att vi får som aldrig aldrig glömma att de är, att de här är små människor. 

Att de är barn och ungdomar… med självkänsla, självtillit och tron på sin förmåga och allting… 

behoven ser olika ut, så jag kan inte ha en mall” (S1) 

”Man måste få veta var svårigheten sitter och på vilket sätt kan man underlätta den … dessutom är 

det ju jätteviktigt att när man vet, att det alltid är individuellt, en sak som är rätt för en elev kanske 

inte rätt för någon fler… … och i vilket sammanhang man är” (S5) 

Nedan beskrivs resultatet av de stödinsatser som finns för eleverna som beskrevs vid 

intervjuerna. Eleverna benämns E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 och E8. Hälften av de elever 

som studien bygger på har tillskrivits ett åtgärdsprogram, ÅP. Övriga elever har 

stödinsatser i form av extra anpassningar, där bland annat tid med 

specialpedagog/speciallärare är en stödinsats. 

4.2.1 Stödinsatser för åtta elever med begränsat arbetsminne 

E1 har ÅP som innefattar stöd av specialpedagog inne i klassrummet vid ett par 

lektionstillfällen. Eleven har kortare mål med anpassat material, som i matematiken 

innebär en annan matematikbok och tillgång till konkret material, men eleven följer 

genomgångar i klassen och deltar i gemensamt arbete. Pedagoger följer upp att eleven 

har förstått instruktioner och genomgångar skalas av och hålls kort. E1 placeras nära en 

pedagog och har tillgång till inläsningstjänst då eleven har språksvårigheter. Tydlig 

struktur över dagen med bildstöd används i alla klasser på skolan oavsett om det finns 

elever i klassen som är i behov av det eller inte. Därför är det ingen anpassning specifikt 

för just denna elev.  

E2 har en individuell utvecklingsplan som ständigt förändras. I och med att eleven går i 

särskolan finns redan anpassningar gjorda, som exempelvis mindre grupper, god 

tillgång till vuxenstöd, schema för dagen med bliss-bilder (då behovet finns hos en 

annan elev min anm.). Eleven får färdighetsträning i arbetsminne med olika appar och 

stöd i att med olika verktyg planera och strukturera ett schema över skoldagen.  
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E3 har extra anpassningar i matematiken i form av konkret och laborativt material, 

miniräknare och lathundar (verktygskort min anm.) samt enskild undervisning eller i 

liten grupp hos specialpedagogen.  

E4 har ÅP som innebär arbete med filmer (strategifilmer min anm.), arbeta enskilt med 

specialpedagog, arbete i mindre grupp, användande av konkret material, strategikort 

(verktygskort min anm.) och repetition. Eleverna på skolan har tillgång till en egen Ipad 

vilket skapar möjlighet till variation och arbete med kreativa appar.  

E5 har ett ÅP som innefattar stöd av specialpedagog och logoped. Det görs 

anpassningar i material och olika metoder tränas med varierat konkret material i grupp. 

Eleven har egen arbetsplats och hörlurar som skärmar av ljud. E5 arbetar kortare stunder 

med paus. Hela klassen får tydliga instruktioner i flera steg, både muntligt, skriftligt och 

visuellt stöd med bilder och tecken. Klassrummet är avskalat ifrån så många intryck 

som möjligt. I direkt anslutning till klassrummet finns ett grupprum, vilket gör det 

möjligt att få genomgångar och arbeta i mindre grupp då både en speciallärare och en 

specialpedagog arbetar i klassen. 

E6 har ÅP och får enskild undervisning med speciallärare vid tre tillfällen i veckan. 

Lästräning ges vid ytterligare ett tillfälle. Inom matematik är det färdighetsträning med 

riktade uppgifter gällande likhetstecken och positionssystemet. Extra anpassningar är 

tydliga instruktioner, muntligt och skriftligt på tavlan och att lärarna tänker på taltempo. 

Personliga instruktioner ges vid behov. Arbetsplats är långt fram i klassrummet nära en 

pedagog. E6 förbereds om vanebrytande aktiviteter och pedagog finns med som stöd vid 

exempelvis friluftsdagar. Uppgifter som ska lösas arbetas efter EPA-modellen (enskilt, 

par, alla). Två pedagoger finns vid varje lektion, vilket är en organisationsform på 

skolan och inte som en specifik stödinsats för den här eleven.   

E7 har extra anpassningar som innefattar fyra 30-minuterspass individuellt med 

speciallärare i veckan, varav tre för matematik. Hen får stöd av användande av konkret 

material, Numicon
4
, fingertal och tallinje i klassrummet. E7 har speciell agenda 

(arbetsschema min anm.) med bildstöd. Utöver det har eleven tilldelats en arbetsplats 

nära tavla och pedagog, vilket inte står inskrivet som extra anpassning.  

E8 var en elev som i år sex befarades inte uppnå målen, där arbetsminnet var en av 

svårigheterna. En massiv stödinsats sattes in, vilket innebar lärarstöd med eleven varje 

dag. Efter några månaders tid med mycket färdighetsträning och arbete med frågor som 

”Kommer du ihåg vad vi gjorde förra gången? Varför vi gjorde så här? Hur gjorde vi det? På vilket sätt? 

Kan man göra det på något annat sätt?” (SL3) lyckades eleven få godkända betyg. Eleven fick 

arbeta med olika material, olika metoder, olika sätt att tänka, olika strategier och hitta 

nya vägar via samtal och stöd av läraren (som vid tillfälle inte var utbildad speciallärare 

min anm.).  
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4.2.2 Specialpedagogernas och speciallärarnas förhållningssätt och insatser 

Eleverna i studien är i behov av stöd av specialpedagog eller speciallärare, men i IUP 

och ÅP framgår inte alltid tillvägagångssätt eller förhållningssätt. Därför presenteras det 

som pedagogerna förmedlat i intervjun.  

Tre av informanterna förmedlar vikten av att skapa en god relation med eleverna ”Skapa 

ett förtroende och att lära känna ett barn.” (S5). SL2 och S1berättar att de arbetar extra med 

uppmuntran och positiv förstärkning, vilket även SP tar upp som ett extra viktigt 

förhållningssätt för dessa elever. SL2 förklarar att positiv förstärkning ges när eleven 

lyckas göra saker själva som exempelvis välja ett material eller lösa ett tal själv. S1 

stöttar eleverna i att uttrycka då något inte känns bra och uttrycka varför eleven vill göra 

saker och uppmanar dem att be om hjälp av pedagogerna.  

”Vi är ju till för dem och jag har kanske inte alla lösningar, men vi kanske kan lösa dem 

tillsammans. Eller om du säger vad du, hur det känns, så har jag någonting att fundera på. Hur jag 

ska testa det här på något annat sätt så att det känns bättre” (S1) 

S3 valde att beskriva en elev med begränsat arbetsminne som hen har arbetat med ett 

tidigare år. Hen ville med valet av denna elev beskriva vikten av att bygga upp en 

relation och att tiden av lärarstöd är viktig.  

Hälften av informanterna tar upp vikten av att arbeta med tydliga mål om vad som ska 

göras, varför, hur eleverna ska gå till väga och var de ska vara. S1 förklarar att alla 

klasser i skolan arbetar med tydlig struktur över dagen, oavsett om det finns något 

särskilt behov av dem och hen förklarar att tydligheten är bra för alla barn. Målet bryts 

sedan ned och för eleven med begränsat arbetsminne sätts delmål upp. S2 tänker på att 

ge kortare instruktioner och på att ge tid för eleven att tänka efter. Hen menar att lärare 

överlag, inklusive hen själv, har förmågan att prata mycket och fylla på med nytt. S2 

berättade att när ett mål med en uppgift delas upp i delmål och presenteras muntligt blir 

eleven väl införstådd med hur arbetet skulle läggas upp och ett lyckosamt lärtillfälle 

uppstod.   

 

SL3 och S5 gör anpassningar i klassen med tydlig struktur och rutiner för hela gruppen. 

De ägnar mycket tid till repetition och återupphämtning av tidigare lektioner och 

vidareutvecklar kunskaperna. Detta gör de tillsammans med hela gruppen.  

 

De arbetar med förberedelse på olika sätt. För samtliga elever gäller förberedelse, 

genom att hjälpmedel läggs fram färdigt för eleverna. S3 arbetar med förförståelse av 

gemensamma genomgångar, detta ”För att de ska kunna glänsa och vara med i klassrummet så har 

jag ofta en genomgång med dem praktiskt här (i specialpedagogens arbetsrum min anm.)” 

förklarar S3. Hen menar att genom att de har fått en förklaring och en förförståelse kan 

eleven gå in till klassrummet och räcka upp handen och känna att de kan och de kan ”få 

en förståelse för det man gör, för har inte du det utan har bara en mekanisk inlärning då måste du hålla 

kvar jätte-mycket i minnet, men får du en förståelse då då avlastar du ju minnet” (S3) 

 



 

Behovet av arbetsro, en lugn miljö blir synligt av att eleverna ofta själva väljer att arbeta 

enskilt utanför klassrummet (S3, SL2, S4) och S2 trycker på vikten av att materialet 

ska vara strukturerat, med var sak på sin plats. 

S5 är medveten om risken med distraktioner för eleven och försöker att ”Ta bort saker som 

kan ta energi, försöka ha det ganska avskalat”. I matematikboken förklarar hen att det kan 

hjälpa att ringa in det talet eller de talen som eleven ska fokusera på, för att minska 

informationen. Det blir då lättare för eleven att fokusera på det som den ska fokusera på. 

Matematikböckernas utseende förklarar hen ”kan vara jätteroligt och stimulerande för många 

barn, men förödande för andra, för man vet inte vart man ska titta”. 

S3, S4 och SL2 använder sig av verktygskort med sina elever. S3 och SL2 har 

vidareutvecklat det till strategifilmer. Det är filmer som eleven är med och tillverkar, 

när eleven har tränat på en strategi. Eleven är med och redigerar filmen. Genom att 

återgå till filmen menar S2 att det väcks en känsla hos eleverna av att de kan.  S4 ser 

stora fördelar med att eleverna har tillgång till en egen Ipad, förutom att det ger snabb 

tillgång till strategifilmer, så öppnar det upp för variation i arbetet menar S4. Hen 

poängterar att det är vad eleven gör på den som spelar roll och ser att genom arbete med 

kreativa appar som handlar om att skapa fångas elevernas intresse och motivation för 

arbetet. Hen trycker även på vikten av att använda sig av verklighetsanknutna uppgifter 

”det blir viktigt på riktigt, det är inte bara en uppgift i en mattebok”. Hen förklarar även att hen 

numera även ger stödet inne i klassrummet då hen ser att eleven har svårt att använda 

sig av strategin själv i den ordinarie undervisningen.  

I valet av matematikstrategier använder sig fem av pedagogerna av algoritmer i form av 

uppställning för dessa elever (övriga pedagoger undervisar elever i lägre åldrar min 

anm.) till skillnad på skriftlig huvudräkning som metod. De förklarar det med att då har 

de i alla fall en strategi att använda sig av. Samtliga använder sig av konkret material för 

att eleverna ska ha något visuellt att haka upp sina tankar på. SL3 menar att ”det är viktigt 

att det synliggörs” och S3 förklarar det med att skapa inre bilder av till exempel tallinje. 

SL1 tycker själv att hens arbete består i att släcka bränder istället för att förebygga. 

 ”På sikt tror jag det är bättre att försöka få lärarna att kanske tänka annorlunda, för visst kan jag 

släcka någon brand här och där, men det hjälper ju inte sen, sen kommer ju bränderna igen så där, 

och man vill ju få bort dem helt enkelt” (SL1) 

4.2.3 Skolpsykolog eller neuropsykolog som stödinsats 

I mötet med skolpsykologen förmedlar hen att i dagsläget arbetar tre psykologer på fem 

tjänster och att hen arbetar kompletterande med den pedagogiska personalen. Det 

innebär att de inte genomför arbetsminnestest utan arbetar med rådgivning, handledning 

och konsultation i analysarbetet kring elev, grupp och skola. Detta är för att förebygga 

riskfaktorer och efter att kritik kommit för punktinsatser i form av tester. Det har visat 

sig att tester som utförs inte gett någon effekt på verksamheten.  



 

SP menar att man behöver ha ett bredare perspektiv än ett neuropsykologiskt perspektiv 

när man pratar om arbetsminne i samband med inlärning, ”det vill säga att bara relationen 

mellan hjärnans anatomi och hjärnans funktion blir för snäv när det gäller lärande”. Man behöver 

utforska hur ett begränsat arbetsminne gestaltar sig i olika undervisningssituationer eller 

andra situationer. Därför menar hen att man behöver utforska väldigt konkret hur 

elevers svårigheter gestaltas i undervisningssituationen och förklarar vidare att 

handledningen handlar om att öka begripligheten för pedagogerna och känslan av 

sammanhang och förklarar vidare att ”man måste begripa något innan man kan hantera det”. 

Handledning av psykolog eftersöks bland sex av informanterna och det finns dock en 

önskan hos pedagogerna om att göra utredningar för att kunna ge rätt verktyg för 

eleven, vilket SP förklarar med att:  

”har man ett system där man rutinmässigt utreder eleverna och inte längre fokus på en bra process 

med arbetslaget, så blir det ingen skillnad för arbetslaget… Det spelar ingen roll hur effektivt vi 

mätt upp olika arbetsminnesfunktioner egentligen om det inte gör någon skillnad i klassrummet.” 

Hen ser det som en stor utvecklingspotential för psykologer att arbeta ”tightare” med 

matematikdidaktik.  

Till neuropsykologen kommer elever som sedan tidigare har diagnoser, eller barn som 

blivit remitterade ifrån barn- och ungdomshabilitering eller hälsovården. Här genomförs 

olika tester, bland annat WISC som mäter arbetsminet. NP kan vid tillfällen vara med i 

möten med föräldrar och berörda pedagoger och förespråkar en multimodal 

inlärningsepisod som innebär att sprida ut informationen över flera olika ställen, syn, 

hörsel, motoriskt och visuospatialt. Hen förklarar att det är en krävande process för 

elever med begränsat arbetsminne, men att det skapar en djupare och mer hållbar 

förståelse hos eleverna.  

4.2.4 Arbetsminnesbesparande lärmiljö 

En arbetsminnesbesparande lärmiljö handlar inte enbart om att bespara arbetsminnet vid 

enskilda arbeten, utan också om att spara på energi och arbetsminne över dagen. 

Informanterna förklarar hur de ser på begreppet och NP förklarar att i och med att 

arbetsminnet är olika hos alla människor, beroende på fysiska förutsättningar, 

personlighet och temperament, ser en arbetsminnesbesparande lärmiljö olika ut för olika 

elever. Detta beror på vilka påverkansfaktorer som distraherar arbetsminnet för just den 

eleven.  

Tre av informanterna förklarar att arbetsminnet besparas av korta arbetspass eller 

arbetsuppgifter och NP menar att det ska vara variation i arbetet, att man arbetar med 

samma sak fast på olika sätt och/eller med pauser. Det kan vara en rörelseaktivitet på en 

minut, som enligt NP inte ger någon annan aktivitet i huvudet. Hen uppmanar 

pedagoger att ”hålla sig inom samma tema” vid pausaktivitet genom att ”göra någonting annat 

som fortfarande upprätthåller den mentala aktiviteten men inte tär på batteriet du använder” att läsa ur 

en bok ser hen därför som en mindre lyckad pausaktivitet inom ämnet matematik. Där 

kan spel som aktiverar en matematisk analytisk förmåga vara en bra pausaktivitet. Det 



 

kan även vara korsord som hen förklarar är samma mentala arbete som utförs då det 

handlar om att pussla ihop enstaka delar till en summa, fast med bokstäver i stället för 

siffror. NP nämner även patiens, Rubiks kub och knep och knåp som passande 

pausaktiviteter under en matematiklektion. S4 förklarar att en del elever tar mikropauser 

vid sin arbetsplats eller strukturerade förutbestämda pauser.  

I en arbetsminnesbesparande lärmiljö är rutiner och struktur viktiga menar NP, ”hjärnan 

är uppbyggd på att gå på rutin. Den vill det. Då funkar den bäst.” Hälften av pedagogerna nämner 

struktur och tydliga scheman med tydliga korta mål som en arbetsminnesbesparande 

stödinsats. Fyra av dem, talar om vikten av tydlighet vid instruktioner som ska vara 

korta och presenteras muntligt, skriftligt och visuellt med bilder vid behov. Om 

instruktioner bygger på tidigare erfarenheter, så att känslan av meningsfullhet infinner 

sig hos eleven besparas arbetsminnet enligt SP. S2 förklarar att med en tydlig struktur i 

gruppen blir inte svårigheter och funktionsnedsättningar av individuella elever lika 

synliga. Tillsammans med SP och S3 förklarar hen att tillgången till hjälpmedel är 

arbetsminnesbesparande och SP och S3 menar även att användandet av papper och 

penna som verktyg och stöd avlastar arbetsminnet. S1 tar också upp att i en 

arbetsminnesbesparande lärmiljö placeras eleven nära tavlan och pedagoger och har 

nära tillgång till hjälpmedel. 

Hjälpmedel kan också vara skärmar och hörlurar som kan avstyra distraktioner. NP 

uppmärksammar ljudets inverkan på lärmiljön ”Ljud, underskatta aldrig hur uttröttande 

ljudkanalen är för alla barn” men förklarar att det saknas forskning på det. Hen förklarar att 

elever med ADHD eller autism kan vara helt däckad efter 4-5 timmar i skolmiljö då de 

inte har samma buffert och möjlighet att ”byta batteri”.  

Alla informanter, både pedagoger och psykologer, tar upp vikten av lärarstöd, som 

muntligt stöd vid strategibyte och problemlösning. Lärarstöd är också att påminna 

eleverna om var de är i sina arbeten förklarar S2. De sex pedagoger som inte arbetade 

inne i klassen där eleven ingick visade sig väldigt osäkra på vilka anpassningar som 

verkligen görs i klassrummet och med en viss osäkerhet förmedlar S2 att det görs försök 

med bildstöd och skriftliga instruktioner i klassrummet. 

Sammanfattning 

Stödinsatserna är individuella och resulterar i antingen extra anpassningar eller ÅP. 

Samtliga elever är i behov av extra vuxenstöd och de vanligaste förekomna 

stödinsatserna är enskild undervisning med speciallärare eller specialpedagog. 

Instruktioner förmedlas ofta muntligt i lugnt taltempo, skriftligt och med bildstöd för 

dessa elever. Andra stödinsatser är anpassning av material, arbetsplats nära tavla och 

pedagog eller enskild plats med tillgång till hörlurar och skärmar för att avskärma 

distraktioner. 

 

En god relation med uppmuntran och förstärkning anses viktig. Specialpedagoger och 

speciallärare tydliggör och synliggör genom att arbeta med tydliga mål som besvarar 



 

frågorna Vad? Varför? Hur? och Var? Korta delmål och tydliga instruktioner i muntlig, 

skriftlig form och med stöd av bilder vid behov och arbetet med konkret material. En 

arbetsminnesbesparande arbetsmiljö anses vara en god tillgång till lärarstöd, korta 

arbetspass med varierad undervisning och korta anpassade pauser. Rutiner och struktur 

med bildstöd och tydliga instruktioner anses bespara arbetsminnet. 

 

SP arbetar med rådgivning och handledning, men skolorna upplever det som en brist 

och känner ett behov av mer handledning efter att ha fått förståelse för var svårigheten 

finns. Till NP kommer elever som oftast sedan tidigare har en diagnos och som 

remitterats av barn- och ungdomshabiliteringen och är den som genomför 

arbetsminnestest. 

4.3 Specialpedagogers, speciallärares och psykologers syn på 

arbetsminnesträning 

Informanterna hade varierad erfarenhet av datoriserade arbetsminnesprogram och 

förhåller sig olika till det och finns presenterat i bilaga 5. Nedan presenteras resultatet 

av deras syn på datoriserad arbetsminnesträning och annan form av 

arbetsminnesträning. 

4.3.1 Datoriserad arbetsminnesträning 

Hälften av informanterna hade erfarenhet av minnesträningsprogrammet Minneslek och 

av dessa är en av dem fortsatt positiv till användandet av det och använder det än idag. 

Dock ser S4 mest effekt hos äldre elever, det vill säga elever i år 3 och uppåt ”De här små 

har ju inte riktigt insikten än varför jag ska träna”. Hen förklarar att de äldre eleverna upplever 

själva en skillnad och att de kommer ihåg bättre. De blir medvetna om en svårighet de 

har och S4 ser att arbetsminnesträningen har gett dem självförtroende. Effekten av 

träningen menar hen beror på graden av svårighet och elevernas motivation. Eftersom 

det är så pass tidskrävande berättar S4 att det är något som genomförs en gång per elev. 

Alla elever som startat arbetsminnesträning har genomfört alla veckor, bortsett ifrån en 

elev med utvecklingsstörning som inte orkade. 

 

Två av dem som inte hade någon erfarenhet av den här formen av arbetsminnesträning 

ställer sig positiv till det och förmedlar en medvetenhet om att arbetsminnesträning är 

viktigt för elever med begränsat arbetsminne. NP menar att med träning gör man 

arbetsminnet lite mer effektiv.  

”min uppfattning är att många förväntar sig att man helt plötsligt ska träna upp det till ett fullgott 

fungerande och det är är ett överkrav på den personen. Man kan absolut höja varje individs 

förmåga … men inte hur mycket hur mycket som helst” (NP) 

” oo, det är bra...Vi har ett program, men kräver otroligt mycket, men det utrymmet har inte vi på 

skolan, att sitta och göra de här dataprogrammen där man ska träna en kvart om dagen. Det är för 

resurskrävande tyvärr. Man kan inte låta dem sitta själv heller, så att det kan vi inte använda idag. 

Men man kan ju träna minnesträning på olika sätt. ” (S1) 



 

Sju av tio förhåller sig dock negativa till användandet av datoriserad 

arbetsminnesträning och är tveksamma till effekten av den, i förhållande till den tid och 

resurs som tas i anspråk. SP förklarar att det knappt är någon som använder sig av det 

och det är heller inget som hen förslår, då hen menar att ”Skolan kan lägga sin tid på att 

utveckla barnets färdigheter och underliggande förmågor på annat sätt”.  Hen förklarar att tiden som 

det tar att genomföra arbetsminnesträningen kan ägnas till strategiträning eller 

metakognitiv coachning i stället genom lärarledda samtal.  

 

S4 har erfarenhet av Minneslek men att många av eleverna hoppade av innan alla fem 

veckor hade gått och hen är tveksam till användandet av datoriserad 

arbetsminnesträning.  

”när man lyckas göra det kontinuerligt, när man lyckas göra det 5 veckor … jag tycker att 

effekten är just då, sen kan jag inte alltid uppleva att den är senare, efter någon månad eller så 

där, det jag tycker däremot är att den är … oftast blir eleverna så fruktansvärt less... …Tiden de 

lägger ner, kontra med vad det ger, är det värt det?” (S4) 

SL2 har också erfarenhet av arbetsminnesträning. Hen har inte sett några effekter 

bortsett ifrån en elev som gjorde arbetsminnesträningen direkt på morgonen. Det gjorde 

att hjärnverksamheten satte igång och eleven arbetade bättre inne i klassrummet. För en 

elev har hen återupprepat arbetsminnesträningen efter några månader, men såg inget 

resultat av det (eleven i fråga gick på lågstadiet min anm.). Vid ett annat försök har hen 

suttit bredvid en elev i år4 och ställt stödfrågor under tiden och stöttat med associationer 

och minnesstrategier och förklarar att ”jag som vuxen måste gå in och prata om strategin för att 

komma ihåg”. 

SL1 har även hen testat Minneslek på en elev, men genomförde inte alla veckor och 

SL1 upplevde det mycket tidskrävande och ”Jag känner själv spontant, nä, det skulle jag inte ha 

tid att, ha tid att hålla på med. För det har man ju läst om både och om… att det funkar medan man håller 

på med det”. S5 har också erfarenhet av Minneslek då hen arbetade inom särskolan, men 

uttrycker tydligt i en i kroppspråk, tonfall och ord, att det inte var något som hon trodde 

på. Hen var tyckte sig inte se någon effekt av dem och menar att det inte var något 

revolutionerande.  

4.3.2 Arbetsminnesträning i annan form 

NP förklarar att arbetsminnesträning vid inlärning är positivt då hjärnan tvingas att växa 

ut nya nervtrådar, vilket kan ske genom repetition och menar att ”Repetition är inlärningens 

allas moder… repetera korta korta snuttar, väldigt tätt och hela tiden”. Hen beskriver vidare att man 

genom repetition hämtar upp det som håller på att försvinna och de med svårigheter 

hämtar aldrig tillbaka automatiskt. Hen tar upp vikten av fokus och uppmärksamhet 

ihop med repetition och förklarar att om man i förväg har bestämt sig för vad man ska 

fokusera på och gör en upphämtning kan den informationen sitta i hela dagen. Den här 

upphämtningen sker automatiskt hos de flesta, men för elever med begränsat 

arbetsminne aktiveras upphämtningen av att pedagoger (eller någon annan min anm.) 



 

uppmanar elever att berätta för dem. NP förklarar vidare ”att lyssna och ta in är en inlärning, 

men att själv plocka upp och berätta för någon annan plöjer fåran aningen djupare (nervtrådarna blir 

tjockare min anm.) och då sitter det lite bättre” Vid stora arbetsminnessvårigheter kan inlärning 

ta 1,5 år, i andra fall efter 5-6 täta repetitioner.  

Repetition blir en form av minnesträning menar även S5, som arbetar aktivt med 

repetition tillsammans med SL3. De repeterar mycket i hela gruppen och bygger på med 

nya kunskaper förklarar de och genomför medveten minnesträning i form av Memory, 

Kims lek, Packa pappas kappsäck. Detta genomförs även av SL2. S2 använder 

minnesappar, där S2 ser en klar förbättring hos eleven i förmågan att bemästra en 

minnesapp (SIMO och Monsterhunt), men ser ingen effekt på annat område 

 

Enligt S3 handlar arbetsminnesträning om att hitta strategier, krokar att hänga upp det i 

och använda sig av minnesknep, exempelvis chunking (klumpa ihop siffror) och genom 

stöd att se kopplingar och ger exemplet att om du kan 5∙9 kan du 9∙5 och förstå vad det 

handlar om.  Hen har 40 års erfarenhet i skolan och ser en förändring när det gäller 

minne. Hen upplever att fler elever har arbetsminnessvårigheter och menar att förr 

tränade man minnet mer med rim och ramsor bland annat. I dag menar hen att barnen 

tränas för lite, och menar därmed att det går att träna upp. ”Vi tar för givet att att alla barn 

skulle ha det här (minnet min anm.) när de kommer, men har du aldrig fått träna upp ditt minne då blir det 

brister någonstans.” Även SL2 ser detta som en form av arbetsminnesträning som hen 

använder sig av tillsammans med eleverna.  

 

S1 tror att man tränar upp arbetsminnet om man arbetar medvetet med ord och begrepp, 

vilket de har gjort då de har arbetat med lässtrategier. Hen är dock osäker på hur det 

används i matematiken.  S4 och SL1 berättar att det inte sker någon arbetsminnesträning 

på skolan. SP tror inte att man arbetar systematiskt och strukturerat med 

arbetsminnesträning ute i skolorna. Hen menar att man behöver en plan, en systematisk 

träning som innefattar en läraraktiv dialog för att hålla igång det metakognitiva samtalet 

och därmed träna arbetsminnet. 

Sammanfattning 

Informanterna ser över lag datoriserad arbetsminnesträning som väldigt tidskrävande 

och svår att få elever att genomföra. Endast en av de med erfarenhet av programmet 

Minneslek kan skönja en positiv effekt av den. Effekten anses bero på ålder och grad av 

arbetsminnessvårighet. SP anser att tiden som läggs ned kan läggas ned på 

strategiträning eller metakognitiv coachning. 

SP förklarar att man behöver ha en strukturerad och systematisk plan för 

arbetsminnesträning, där arbetsminnesträningen bör bestå av en läraraktiv dialog för att 

hålla i gång det metakognitiva samtalet och därmed träna arbetsminnet. Genom att 

arbeta med repetition och återberättande aktiveras återupphämtningen och för var gång 

stärks minnesspåren vilket är en form av arbetsminnesträning berättar NP. I skolorna 



 

sker i stort sett ingen strukturerad och medveten minnesträning, men två av 

pedagogerna har medvetet infört tillfällen för minnesträning i form av olika spel. I en av 

klasserna ägnar man medvetet tid åt repetition och att bygga på med nya kunskaper. 

 

  



 

5 Analys och diskussion 

Arbetsminnet utvecklas i olika takt och arbetsminnessvårigheter kan uppstå på grund av 

händelser och skeden i livet som sjukdomar och traumatiska händelser. Skolorna 

kommer därför i kontakt med elever med begränsat arbetsminne på grund av olika 

faktorer och över olika lång tid. Skolan ska förebygga och stötta elever i deras lärande 

och sociala utveckling samt skapa miljöer som främjar deras utveckling utifrån de 

ekonomiska, tidsmässiga, personella och pedagogiska ramar som finns (Hjörne & Säljö, 

2012). Skolan har även som uppdrag att utveckla olika förmågor hos eleverna och 

psykologerna beskriver att matematiken belastar alla kognitiva förmågor. Det medför att 

förmågor som handlar om att analysera, resonera, tolka och lösa problem med hjälp av 

olika strategier samt förstå och använda begrepp och relatera dem till varandra blir svårt 

för elever med begränsat arbetsminne. I dag består skolan och undervisningen av en 

lärmiljö som bland annat stimulerar till samtal (Skolverket, 2011) och det skapar ett av 

många dilemman för skolan att hantera. Dilemmat blir att lärmiljön ställer högre krav på 

arbetsminnet och gör det svårt för elever med begränsat arbetsminne att rikta sin 

uppmärksamhet på relevant information. Samtidigt gynnas elever med begränsat 

arbetsminne av samtal såtillvida att det är strukturerat och att lärarstöd finns tillgängligt 

och detta visar sig vara en brist i de stödinsatser som ges till dessa elever. En av 

pedagogerna med lång erfarenhet i skolan och utbildad till att utföra ITPA-test ser att 

elever i dag generellt har sämre arbetsminne än tidigare, vilket även förmedlas av NP.  

 

Ett specialpedagogiskt uppdrag är att granska faktorer som påverkar och ha förståelse 

för dilemman som man möter i skolan och att se över tillgängligheten och inkluderingen 

för elever i behov av särskilt stöd (Lutz, 2013). Pedagogiska, psykologiska och 

medicinska faktorer påverkar både svårigheterna och möjligheterna. Enligt ett 

neuropedagogiskt synsätt handlar det om förståelsen av att lärande, kommunikation, 

förmågan till självkontroll och att impulskontroll påverkas av det inre hos individer via 

det sociala samspelet med omgivningen och den fysiska miljön (Adler & Adler, 2012, 

Magne, 1995). Det handlar om en medvetenhet om att hjärnans möjligheter, 

begränsningar och utveckling är kopplat till psykiska funktioner, däribland minnet 

(Adler, 2014). Skolorna bör därför vara medvetna om svårigheter som uppstår och hur 

man kan arbeta generellt för att undanröja hinder i deras utveckling. Idag görs 

bedömningen av elevers arbetsminneskapacitet till stor del av pedagogerna själva ute på 

skolorna utifrån deras varierande erfarenhet och kunskap om fenomenet. Många ser det 

som ett spännande utvecklingsområde och efterfrågar mer rådgivning och handledning 

av psykologer, vilket beskriver att pedagogiken och psykologin behöver mötas. Detta 

ser även SP som en utvecklingspotential i arbetet kring elever i svårigheter. Det 

framkom att det saknades psykologisk kompetens vid den centrala elevhälsan, vilket 

resulterat i att skolor inte får det stöd de är i behov av. SL1 beskriver sin osäkerhet över 

konsekvenserna av ett begränsat arbetsminne ”när man inte har kunskap om det så ser man det 

kanske inte. Man kanske tror att det är någonting annat”. Pedagoger utrycker en osäkerhet över 

vad som är vad och vad som orsakar vad om huruvida det är ett begränsat arbetsminne 



 

som påverkar koncentrationen eller koncentrationssvårigheter som påverkar 

arbetsminnet är omöjlig att säga eftersom de överlappar varandra i hjärnan (Klingberg, 

2007, 2011;, Adler & Adler, 2014). 

                                                                                         

Minnet förknippas med lärande och är människans mentala, kognitiva system som vi 

använder för att koda, klassificera, lagra och plocka fram information och i skolan 

pratas om att eleverna ska befästa sina kunskaper och med det menar vi att kunskaperna 

ska hamna i långtidsminnet. För att det ska ske behöver vi ett fungerande arbetsminne 

(Baddeley, 1983) och enligt forskning har det visat sig att 40 % av elever med specifika 

matematiksvårigheter har ett begränsat arbetsminne (Nyroos, 2012, Klingberg, 2011). 

Detta visade sig stämma överrens med pedagogernas uppskattning ute på skolorna 

också, även om de två med längst erfarenhet menar att alla elever med 

matematiksvårigheter har arbetsminnessvårigheter i någon grad.   

5.1 Svårigheter i matematik som ses hos elever där ett begränsat 

arbetsminne anses som en orsak  

När arbetsminnet brister uppstår generella och specifika svårigheter för elever att klara 

skolan. Generella svårigheter uppstår i olika situationer i alla ämnen och specifika 

svårigheter som här i matematiken. I studien framgår det att det finns individuella 

skillnader men också mer vanligt förekommande svårigheter. Svårigheten att 

koncentrera sig, fokusera på rätt saker och att följa instruktioner var mer vanligt 

förekommande. Brister i arbetsminne kan förklara problem som 

koncentrationssvårigheter, då svårigheten kan vara just att komma ihåg vad det är man 

ska koncentrerar sig på. När det gäller förmågan att följa instruktioner beskrev S5 att 

arbetsminnet handlar om att ”komma ihåg det man började med så att man inte glömmer bort det då 

man kommer till slutet och kunna bearbeta den informationen som man har fått” och förklarar att 

ibland minns eleven första steget och ibland bara det sista i en instruktion. S4 ser att ”de 

inte förstår eller hänger med… det är ju lätt att tro att det är för att de inte lyssnar… det kan ju vara så att 

de inte klarar av att ta instruktioner”. Elever med begränsat arbetsminne kan påbörja en 

aktivitet på ett rimligt sätt, men kan tappa kontrollen av delmoment och få svårt att veta 

hur långt de kommit i lösningen. (Lundberg & Sterner, 2009, Klingberg, 2007). 

 

Elever med begränsat arbetsminne förbrukar mycket mer energi då det medvetet 

behöver plocka fram sådant som andra plockar fram automatiskt enligt NP, vilket 

innebär att elevernas ansträngning tär på ork, koncentration och uppmärksamhet 

förklarade S3. Elever med begränsat arbetsminne får uppmärksamhetssvårigheter och 

ägnar stor del av uppmärksamheten till distraktioner (Shipsted, 2012). Detta resulterar i 

en mer långsam inlärning för dessa elever (Lundberg & Sterner, 2009) eftersom mindre 

information kan hållas i arbetsminnet.  S4 menade även att ”Där arbetsminnet stökar till 

koncentrationen, där blir motivationen mindre”. Varpå motivation, koncentration, 

uppmärksamhet och arbetsminne är begrepp som påverkar varandra, vilket tydliggörs i 



 

både tidigare forskning och i den här studien (Klingeberg 2007, 2011;, Adler & Adler 

2012;, Gärdefors, 2010). Svårigheter som uppstår i ämnet matematik är beroende av var 

i arbetsminnet som bristerna finns, men är kopplade till brister i centrala exekutiven 

som har hand om den kontrollerade uppmärksamheten. 

 

I matematiken är svårigheter med problemlösning är vanligt förekommande och kan 

förstås av arbetsminnets begränsade förmåga att organisera, planera och sålla irrelevant 

information samt tolka information och associeras med begrepp, kunskaper och 

erfarenheter som hämtas ur långtidsminnet (Lunde, 2012;, Baddeley, 1983;, Nyroos & 

Wiklund-Hörnqvist, 2012). En stor del av eleverna visade sig ha svårigheter att välja 

och följa strategier var en svårighet för dessa elever. Det är svårt för dem att hitta nya 

strategier ”Oftast har de här barnen inga egna strategier. Man måste lära dem strategier.” menar S3, 

samt svårighet att välja strategi och att hålla sig kvar i en strategi. Ljungblad (2003) 

förklarar även att eleverna har svårt för processtänkande. Vid problemlösning används 

de metakognitiva processerna som kräver uppmärksamhet och planeringsförmåga och 

förmågan att välja strategi och hålla sig kvar vid den är kopplat till det visuospatiala 

skissblocket, framför allt den spatiala delen, föreställningsförmågan enligt Passolunghi 

(2015). Elever med begränsat arbetsminne kan komma ihåg exakta siffror i ett problem, 

men sällan metoden, vilket kan bero på att eleverna inte ser det som är meningsfullt i 

sammanhanget. (Szabo, 2013).  

 

En av svårigheterna för elever med begränsat arbetsminne var automatisering av olika 

tabeller, talrader och talkamrater. Arbetsminnet har en begränsad förmåga att spara 

kunskaper i långtidsminnet och att plocka fram kunskaper ur långtidsminnet. Enligt Bull 

& Andrews-Epsy (2006) tar det längre tid för arbetsminnet att plocka fram tidigare 

kunskaper och jag tänker att eleverna behöver mer tid till att sortera och plocka fram 

sina kunskaper och frågan är om skolorna ger den tid som behövs? Tiden är en av 

ramarna som finns i skolan att rätta sig efter. Det kan också bero på bristen av träning en 

menar S4 som har lång erfarenhet. Tabellinlärning är en mekanisk inlärning och belastar 

inte arbetsminnet, men en nog så viktig kunskap eftersom en exempelvis automatiserad 

multiplikationstabell är arbetsminnesbesparande förklarade NP. Att 

multiplikationstabeller inte automatiseras av elever i samma utsträckning som förr 

förklaras av NP att elever i dag är intelligent smartare (”booksmart”) men också latare och 

hittar andra vägar. Hen påpekar dock att skolan borde ägna mer tid åt automatisering för 

att bespara arbetsminnet. 

5.2 Stödinsatser för elever med begränsat arbetsminne 

NP beskrev att alla har olika arbetsminne vilket beror på fysiska förutsättningar, 

personlighet och temperament och menar att såväl svårigheter och stödinsatser blir 

individuella för varje elev. En sak som är rätt för den ena eleven är kanske inte rätt för 

andra enligt pedagoger i studien. Biologiskt kan arbetsminnessvårigheter förklaras med 



 

ärftliga komponenter och att områdena i pannlob och hjässlob är mindre och påverkas 

av flera faktorer. Enligt Lunde (2011) påverkas dock inre svårigheter av yttre faktorer, 

vilket styrker tanken om att stödinsatser ska innefatta grupp- och organisationsnivå. De 

yttre faktorerna är individuella och skolorna bör därför vara medvetna om vilka dessa 

faktorer kan vara och är specifikt för en elev för att ge rätt stöd. I resultatet av studien 

framgår att stödinsatserna är generella, men även individuella och skiljer sig till viss del 

mellan skolorna beroende på erfarenhet och organisation. 

 

Det är viktigt att stödinsatserna sker på de olika nivåerna, individ- grupp- och 

organisation likväl som jag anser att vi bör titta på svårigheterna på de olika nivåerna 

för att möjliggöra rätt stöd till elevernas olika förutsättningar. Maltén (2002) beskriver 

att det ska innefatta matematiken, individen och organisationen.  

 

Matematiken: Idag bygger matematikundervisningen på att lära ut olika strategier 

vilket väcker tankar om huruvida flera metoder, strategier ska användas för dessa elever 

eller ej? Det råder det delade meningar om. Kan olika metoder upplevas förvirrande? 

SL1 funderar på om olika metoder gör att eleverna inte befäster inre visuella bilder och 

S1 berättade om en elev som blev förvirrad och stressad av att se och höra andras 

lösningar. Andra pedagoger påpekar vikten av att arbeta med olika metoder och olika 

material för att träna en sak på olika sätt. Pedagogerna över lag förespråkar användandet 

av algoritmer i form av uppställning för att säkerställa att eleven kan använda sig av en 

strategi som inte arbetsminnet. Automatisering av grundläggande räkneoperationer 

avlastar också arbetsminnet (Szabo, 2013;, Löwing, 2015) och ses som en av 

svårigheterna hos dessa elever enligt pedagogerna. En svårighet som kan bero på 

arbetsminnessvårigheter, men också på att elever har fått för lite träning enligt S3 och 

NP. Det kopplar jag ihop med behovet av täta repetitioner och frågan är om det sker i 

den utsträckning som behövs? 

 

Individen: Flera av informanterna efterfrågar arbetsminnestest och handledning av 

psykolog i deras arbete med eleverna för att använda sig av rätt verktyg med eleverna. 

Lutz (2013) menar att en diagnos kan ge tillgång till stöd, men också en bekräftelse på 

att problemet är kopplat till barnet. Stödåtgärder är ofta individuella, vilket också blir 

synligt i studien då de flesta eleverna får enskild undervisning med specialpedagog eller 

speciallärare. Detta menar Lutz kan leda till att stigmatisera och peka ut eleven som 

avvikande. Det är färdighetsträning med enskild undervisning av speciallärare eller 

specialpedagog i kombination med konkret material. En osäkerhet bland pedagogerna är 

att veta hur mycket man ska färdighetsträna innan man går vidare? Ljungberg (2013) 

menar dock att man inte får fastna i något moment utan gå vidare med hjälp av 

verktygskort eller användande av strategifilmer (S3) för att återgå till det vid ett senare 

tillfälle. Filmer som skapats på individnivå, där eleven varit med i framställandet av 

den, möjliggör repetitionstillfällen utan vuxenstöd. SL2 nämner elevernas känsla av att 



 

kunna då de ser sig själv på strategifilmerna, vilket stärker dem i deras självkänsla som 

är en viktig del för elever med matematiksvårigheter.  

 

Pedagoger i studien uttrycker vikten av skapa en god relation med eleverna och att 

uppmuntra dem och därmed stärka dem i deras självkänsla, självtillit och tron på sin 

förmåga. SL2 beskrev hur positiv förstärkning ges när eleven lyckas göra saker själva 

och tog upp exempel som att välja material och att lösa ett tal själv. Vuxenstöd och 

närhet till pedagog beskrivs av samtliga informanter. Det kunde handla om en 

arbetsplats nära pedagog, men också nära tavlan för att minska distraktioner och öka 

möjligheten för eleven att fokusera på genomgångar. Genom självreglerat lärande på 

individnivå (Zimmerman, 2000) med processinriktad feedback av pedagoger ökar 

möjlighet till ökad måluppfyllelse anser jag.  

 

Anpassningar måste även grunda sig på var svårigheterna finns, när och var de uppstår 

samt hur eleverna lär sig bäst. När det gäller arbetsminnessvårigheter kan vi inte frångå 

individuella skillnader, att eleven har fysiska funktionsnedsättningar som gör att olika 

saker blir svåra för eleven, men vi kan också välja att se det som skolans svårigheter att 

möta olika elever. Genom att titta på miljön och hur den kan anpassas till elevernas 

olikheter ökar möjligheterna för att skapa en generell pedagogik. (Lutz, 2013) 

 

Organisationen: På organisationsnivå kan det handla om synligt lärande, ett målinriktat 

lärande (Hattie, 2009) och självreglerat lärande på individnivå (Zimmerman, 2000) med 

processinriktad feedback av pedagoger. Klingberg (2007, 2001) påvisar att det finns ett 

samband mellan hjärnans mognad, utvecklande av minnet, miljön och skolprestationer 

(Klingberg, 2007, 2011). En allmän slutsats är att lärande gynnas bäst av att barnet får 

en rik men inte överstimulerande miljö under uppväxten samt att barnet får möjlighet 

till emotionell och social utveckling (Gärdenfors, 2010). Tillsammans med mer erfarna 

och kunnigare kamrater eller vuxna sker lärande i sociala sammanhang. Via det sociala 

samspelet med omgivningen och den fysiska miljön sker en utveckling av psykologiska 

funktioner inom individen (Adler & Adler, 2012;, Magne, 1995) Därmed bör generella 

lösningar vara utgångspunkt och för att förändra praktiken krävs öppenhet och 

flexibilitet enligt Lutz (2013). 

  

Hälften av informanterna tar upp vikten av att arbeta med tydliga mål, vad som ska 

göras, hur eleverna ska gå tillväga och var och när det ska utföras. Som en del i formativ 

bedömning som sker i skolan är synligt lärande (Hattie, 2011) där tydliga mål sätts upp 

för lektioner. Då lärande synliggörs i hela gruppen på det viset skapas en miljö där 

svårigheter och funktionsnedsättningar av individuella elever inte blir lika synliga enligt 

S1. SL1 förmedlar i sin tur att hen känner att hen släcker bränder i stället för att arbeta 

förebyggande och menar att bränderna kommer igen. Här tänker jag att de individuella 

särskilda lösningarna som görs utanför klassen fungerar just där, med anpassningar av 

material, vuxenstöd och pedagogens förhållningssätt men att svårigheterna finns kvar 



 

för eleven i gruppen där fler möjliga distraktioner finns. S4 har sett att eleverna har svårt 

att använda sig av strategier i klassrummet som de har lärt sig genom individuell 

undervisning utanför klassrummet. Därmed har hen börjat med att finnas som stöd vid 

klassrumssituationer också. I studien framkom det även att specialpedagoger och 

speciallärare har liten koll på vilka extra anpassningar som görs för eleverna i 

klassrummet. Frågan man kan ställa sig är om särskilt stöd ges i de situationerna som 

särskilt stöd bör ges? Det framgår av studien att inga särskilda anpassningar görs för 

dessa elever vid grupparbeten och genomgångar i matematiken, där eleverna presenterar 

sina olika lösningar, som är svåra situationer för dessa elever. S3 löser en del av det 

genom förförståelse och med en tydlig samtalsstruktur och mål med uppgiften ökar 

möjligheten för dessa elever att känna begriplighet. 

 

Elever med begränsat arbetsminne är i behov av tydlig struktur och rutiner och 

möjligheter att skapa ett gott lärande för eleverna och bespara arbetsminnet görs genom 

varierad undervisning inom ett ämne. Eleverna är i behov av korta arbetspass och med 

en kort rörelsepaus på 1 minut eller en aktivitet som aktiverar samma process i hjärnan 

är bra exempel på paus-aktiviteter enligt NP. Hjärnan tröttas inte ut av på samma sätt av 

att flera sinnen aktiveras samtidigt. (Sterner & Lundberg, 2009). Genom att erbjuda 

eleven multisensoriska erfarenheter, där flera sinnen aktiveras, ökar möjligheten att 

skapa minnen som sträcker sig över tid.  

 

Eleverna är i stort behov av en lugn arbetsmiljö vilket är en av förklaringarna till att 

eleverna ofta väljer att lämna klassrummet för enskilt arbete anser några pedagoger. 

Specialpedagogernas/specialärarnas rum är även en lugn lärmiljö med närhet till 

material och relativt avskalad från distraktioner och närhet till vuxenstöd. Här finns det 

inga stödinsatser på gruppnivå som beskriver en åtgärd som skall främja ett bättre 

arbetsklimat men på individnivå kan hörlurar, skärmar och avgränsade arbetsområden 

minska distraktionerna. Det visade sig i studien att flertalet av pedagogerna inte hade 

någon större inblick i vilka extra anpassningar som gjordes inne i klassrummet, vilket 

gör att frågan väcks om eleverna får stöd i de situationer då behovet av stöd är som 

störst? Eftersom lärmiljön i klassrummet ställer större krav på arbetsminnet borde 

behovet av extra stöd vara störst där. Genom att arbeta med rutiner och tydlig struktur 

skapas arbetsminnessparande lärmiljöer enligt NP, vilket då borde vara en stödinsats 

som synliggörs och dokumenteras. 

 

En arbetsminnesbesparande lärmiljö ser olika ut för olika elever beroende på vilka 

distraktioner som eleven upplever enligt NP och förklarar att man därför behöver titta 

på varje elev, vad det är som tar elevernas olika uppmärksamhet. S1 arbetar med att 

stötta eleverna att själva uttrycka då något inte känns bra, vilket är ett sätt att 

medvetandegöra och beskriver det med att ”Vi är ju till för dem och jag har kanske inte alla 

lösningar, men vi kanske kan lösa dem tillsammans.” NP understryker dock ljudets inverkan på 

dessa elever och uppmanar skolor att aldrig underskatta hur uttröttande ljud är för alla 



 

barn och särskilt för dessa elever. Negativa påverkansfaktorerna kan vara sömnbrist, 

stress, sjukdomar, familjesituationer eller lärmiljön. Där stress i sin tur påverkas av 

skolprestationer, kamratrelationer/familjesituationer och sociala faktorer, däribland 

fattigdom. I skolan kan det, enligt Klingberg (2007, 2011) handla om långa 

instruktioner, individuell forskning, att elever håller på med olika projekt och att låta 

eleverna arbeta själv med problem. Flertalet av pedagogerna nämner just elevernas 

svårighet med instruktioner som skolorna hittat tydliga stödinsatser åt, på både 

individuell nivå och organisationsnivå. De visar en medvetenhet om att instruktioner 

bör ges muntligt, skriftligt och med bildstöd vid behov och tänker även på att tänka gå 

fram till eleven och följa upp så att eleven har förstått. Ett långsammare taltempo och 

förförståelse var ytterligare exempel på stödinsatser som förekom och med förförståelse 

av genomgångar följer eleverna lättare med vid genomgångar i klassrummet och får en 

känsla av sammanhang, vilket kan ses som en positiv påverkansfaktor.  

 

Andra positiva faktorer som skapar möjligheter och ökar känslan av begriplighet för 

elever med begränsat arbetsminne är att få ta del av information genom alla sina sinnen. 

Genom att uppleva känslan av sammanhang, meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet möjliggörs en lust och vilja att lära sig hos eleverna, då minnen som skapas 

efter innebörd är mer effektivt än det som kodas visuellt eller auditivt enligt Baddeley 

(1983) vilket kan förklara att verklighetsanknutna matematikuppgifter ökar elevernas 

koncentration och vilja. Användande av konkret material som en stödinsats, vilket 

förekom som stöd för alla elever i studien främjar känslan av begriplighet och synliggör 

den annars så abstrakta matematiken. Detta är särskilt viktigt för elever med fonologiska 

nedsättningar i arbetsminnet. Konkreta material kan upplevas ”skämmigt” för elever i 

mellanstadiet att arbeta med i klassrummet och eleverna väljer därför hellre att arbeta 

enskilt med speciallärare/specialpedagog förklarar S3 och SL1. Detta håller en av 

skolorna på att förändra genom att fylla på med konkret material högre upp i åldrarna. 

Då läraren själv ska använda konkret material vid genomgångar samt att alla elever ska 

tilldelas material att använda om de vill. Detta för att förändra den nu rådande normen i 

klassrummet. Elever med svårigheter med problemlösning har dock uppvisat 

svårigheter i den spatiala delen av det visuospatiala skissblocket (Passolunghi, 2015) är 

då mer hjälpt av repetition (Nyroos& Wiklund-Hörnqvist, 2012) och av att skala av 

genom att inte visa alltför många tal och täcka för de tal som redan är gjorda 

(Ljungblad, 2003) och repetition nämns av ett fåtal informanter.  

 

Minnet är beroende av återupprepning och associationer (Adler & Adler, 2012) och 

enligt Dewinger (2003) gynnas arbetsminnet av igenkänning. Elever med begränsat 

arbetsminne är i behov av täta repetitioner. Det framgår inte tydligt hur tätt repetitioner 

bör ske, men utan repetition minns man ungefär 20 % av ursprunget vilket ställer mig 

fundersam till stöd av en specialpedagog tre gånger i veckan är tillräckligt? Klingberg 

(2011) förklarar att det vid nyinlärning bör ske en första repetition tätt inpå den initiala 

inlärningen och sedan öka tiden mellan repetitionerna gradvis. Det finns ingen 



 

medveten stödinsats i skolorna för detta. Enligt NP sker det inte någon automatisk 

framplockning av dessa elever och behovet av vuxenstödsärskilt viktigt vid just 

framplockning och återkoppling till tidigare erfarenheter enligt Ljungberg (2003). Det 

är med repetition som det som håller på att försvinna hämtas upp och genom ständiga 

repetitioner sker överföring till långtidsminnet via arbetsminnet (Baddeley, 1983). 

Enligt Adler och Adler (2012) skapas djupare minnesspår och ökar därmed 

möjligheterna att befästa kunskaper.  NP ansåg att ”repetition är inlärningens allas moder” och 

med repetition hämtas det som håller på att försvinna upp. Jag tänker därför att elever 

med arbetsminnessvårigheter bör ges stödinsatser i form av repetition, reflektion och 

utvärdering, då det ses som en form av arbetsminnesträning. 

 

När ett bristande arbetsminne konstaterats eller misstänks, bör man vara medveten om 

faktorer och stödinsatser som är arbetsminnesbesparande och arbetsminnestränande. 

Arbetsminnessparande för att öka möjligheten att fokusera på rätt saker och 

arbetsminnesträning för att öka arbetsminnets kapacitet och det senare finns det sällan 

medvetna insatser för.  

5.3 Specialpedagoger, speciallärare och skolpsykologers syn på 

arbetsminnesträning 

Det har konstaterats vid studier att hjärnan är formbar och föränderlig vilket innebär att 

arbetsminnet går att träna upp och att den precis som en muskel minskar vid passivitet. 

(Klingberg, 2007). Med teknikens framfart behöver vi inte lära oss lika mycket utantill, 

detaljkunskapen är inte lika viktig utan att veta VAR man kan hitta svaren. Samtidigt 

som vi lever i en mer arbetsminneskrävande miljö så borde vi kanske ägna oss mer åt 

arbetsminnesträning där även aktiviteter som korsord och schack fungerar som en form 

av hjärngympa. (Maltén, 2002) 

 

Minnesträning kunde förkomma på en specifik sak enligt resultatet i studien, genom lek 

och minnesövningar på Ipad. För att arbetsminnesträningen ska vara effektiv bör den ge 

en generell effekt och bör träna områden som är ansvariga för många typer av 

arbetsminnesuppgifter, exempelvis kontrollen av uppmärksamhet. Några av 

informanterna i studien hade erfarenhet av arbetsminnesprogrammet Minneslek, men 

utan att de har kunna se någon vidare effekt av den. En av dem ser dock positiva 

effekter på äldre elever (från 9 år min anm.), vilket kunde kopplas till elevernas egen 

motivation. I tidigare studier framkom att effekten av elevernas matematiska 

problemlösningsförmåga inte blev bättre direkt efter avslutad arbetsminnesträning, men 

däremot sex månader senare efter avslutad träning såg man en signifikant förbättring. 

Den förbättrade arbetsminneskapaciteten omsattes alltså gradvis i förbättrad 

matematikprestation (Klingberg, 2011). Detta kan ju betyda att den effekt som 

informanterna saknade av arbetsminnesträningen kanske uppstod längre fram? 

 



 

Tiden som det tar att genomföra datoriserad arbetsminnesträning begränsar 

genomförande av den och tiden som tas i anspråk menar SP kan ägnas åt metakognitiv 

coachning och reflektion tillsammans med eleven samt strategiträning. Ett självreglerat 

lärande med stöd av vuxen blir en form av metakognitiv coachning som förespråkas av 

SP. Även NP förespråkar en arbetsminnestränande inlärning än en mekanisk inlärning 

för elever med begränsat arbetsminne, men korta korta stunder då det är väldigt 

arbetsminneskrävande och uttröttande. Eleven behöver dock göra en egen 

framplockning för att repetitionen ska vara arbetsminnestränande. Effektiv 

minnesförbättring är att träna bland annat framplockningsstrategier (Dewinger, 2003). 

Framplockning bidrar till inlärning och genom att använda sig av processen inlärning, 

återgivning, återgivning, återgivning tränas hjärnan och för elever som går till 

speciallärare ett par gånger i veckan utan att göra framplockningar däremellan hinner 

tappa informationen.  Framplockning bidrar till inlärning men också en process som kan 

ses som minnesträning (Klingberg, 2011). Arbete med strategifilmer tillsammans med 

eleverna kan ses som en form av arbetsminnesträning om man ägnar sig strukturerat åt 

den och att eleven ägnar sig åt strukturerad repetition.  

 

Ett processinriktat arbete ger eleverna bra tankeprocesser, vilket innebär att eleverna 

tränas i att förstå problemet, fundera på hur de tar sig an problemet och hur de ska 

slutföra uppgiften och sedan titta tillbaka på det om det är rimligt. Det ger en mer 

generell effekt som är till nytta i alla ämnen. (Ljungblad, 2003, 2013). Det krävs dock 

att den lärande aktivt anstränger sig, för effekten blir obetydlig om eleven bara passivt 

upprepar handlingar. Tränar eleven passivt in det matematiska inlärningsmaterialet, har 

hen svårt att komma ihåg kärnan i kunskapen (Magne, 1995).  

5.4 Metoddiskussion 

Många av de tillfrågade lärarna ansåg att ämnet var intressant men kände att de inte 

hade tillräckligt med kunskaper i ämnet och var därför osäkra på om de hade något att 

tillföra i studien. Elever med begränsat arbetsminne beskrivs ofta som ouppmärksamma, 

lättdistraherade och arbetsminnet ses sällan som en orsak vilket kanske förklarar varför 

de tillfrågade pedagogerna förklarade att de inte trodde att de hade något att tillföra. 

Arbetsminnessvårigheter kopplades till ADHD och koncentrationssvårigheter och en 

osäkerhet över vad som påverkar vad beskrevs av de tillfrågade. Då konstaterade NP att 

elever med ADHD har ett begränsat arbetsminne. Intressant var att samtliga elever som 

beskrivits av informanterna handlade om elever som upplevdes lugna och tysta. Två 

klasslärare i matematik och två specialpedagoger, som sedan tidigare gett samtycke till 

att delta valde att inte genomföra intervjun och avhoppen ansågs bero på tidsbrist och 

behovet av att prioritera sina åtaganden.  Detta anser jag vara faktorer som påverkat 

svårigheten att få tag i informanter som kunde tänka sig vara med i studien.  

 



 

Inom neuropedagogiken ses helhetsbilden över kring eleven vilket delar saknas av i 

denna studie. För att vidareutveckla studien hade intervju med matematiklärare gett ett 

mer verklighetsnära perspektiv tillsammans med observation av lektion och elev. För att 

få så bred bild som möjligt valdes informanter från olika yrkeskategorier och tid i 

verksamheten ut. Endast en klasslärare medgav samtycke till att bli intervjuad vilket 

gjorde att nya informanter valdes i form av psykologer. Detta skapade en ny infallvinkel 

på problemet nämligen psykologernas. 

 

Styrkan med valet av metod är att den är verklighetsförankrad och ger en återspegling 

av informanternas uppfattning av verkligheten. En kvalitativ intervju ger en mer 

djupgående inblick i det pedagogiska arbetet, ur ett specialpedagogiskt perspektiv. En 

svaghet är dock att min identitet och bakgrund spelar in då jag gör min tolkning av 

resultatet. Samt att vid kodning och meningskoncentreríng lyfts betydelser ur en 

kontext, vilket riskerar en förenklad förklaring. Analysen av resultatet tar längre tid att 

bearbeta (Denscombe, 2009) Det är svårt att göra intervjuerna bra och en svårighet att 

frambringa ny väsentlig kunskap, utan att reproducera allmänna åsikter och fördomar 

(Kvale & Brinkman, 2014). 

  

Studien ger inte en rättvis bild av det verkliga läget då det finns de som valt att avstå 

ifrån att bli intervjuade, då de ansåg sig inte kunna tillföra något. Kan vara så att de 

flesta av de som valt att ingå i studien är sådana som känner sig mer insatt i 

svårigheterna med arbetsminnet. Ett generaliserbart resultat kan inte ses på grund av 

antalet intervjuer. 

 

SLUTKOMMENTAR 

Arbetsminnessvårigheter är komplext och beroende av många faktorer och sällan ensam 

i sitt slag. Arbetsminne är ett begrepp som man använder sig av i skolan och det är ett 

relativt vanligt förekommande med elever med begränsat arbetsminne. Skolorna 

uppvisar en medvetenhet om arbetsminnesbesparande stödinsatser men brister vad det 

gäller arbetsminnesträning. Intressant hade därför varit att se vilka effekter en medveten 

och strukturerad stödinsats av metakognitiv coachning ger för resultat med 

medvetenheten om elevernas svårighet för processtänkande. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Hej!  

Jag heter Annica Eriksson och studerar till speciallärare, med inriktning 

matematik, vid Umeå Universitet. Under den här terminen skriver jag mitt 

examensarbete på 30 hp. Syftet med min studie är att klargöra svårigheter och 

möjligheter för elever med begränsat arbetsminne med fokus på ämnet 

matematik.  

 

För att möjliggöra studien behöver jag ta del av avidentifierade elevexempel 

genom intervju med en speciallärare och en lärare som är ansvarig för 

matematiken. Vid intervjutillfället, som beräknas ta ca 45 min, berättar ni bl.a. 

om något/några elevfall. Jag önskar få ta del av elevernas avidentifierade 

åtgärdsprogram för att kunna göra jämförelser och liknelser mellan olika elever.  

 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär 

att dina intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt. Inga namn, varken 

personer eller skola kommer att nämnas i arbetet. Det är helt frivilligt att delta i 

undersökningen och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan.  

 

Jag är mycket tacksam om du vill medverka i min undersökning och dela med 

dig av dina kunskaper, erfarenheter och tid. Som tack bjuder jag på fika då jag 

kommer. 

 

Om ni har frågor är ni varmt välkomna att höra av er till mig.  

Med vänlig hälsning  

Annica Eriksson 

annica.eriksson@skol.lulea.se  

070-6577664 
 



 

7.2 Bilaga 2 

Intervjuguide pedagoger 

Bakgrund  

 Utbildning  

 Antal år i yrket  

 Övrigt 

 

Kunskap och erfarenhet: 

 Vad är din erfarenhet av att möta elever med brister i arbetsminnet?  

 Hur beskriver du begreppet arbetsminne?  

 Om du skulle skatta din kunskap om arbetsminnets. Var på skalan 1-10 skulle du 

sätta dig då?  

 Hur många elever av de med matematiksvårigheter på skolan har begränsat 

arbetsminne? 

 Hur kan du som pedagog misstänka att en elev har brister i arbetsminnet? 

Tecken? Generellt och i ämnet matematik.  

 Vem genomför arbetsminnestest? Vilka tester görs? 

 

Elevfall 

 Berätta om några elever med begränsat arbetsminne. 

o Hur sattes diagnosen, när och av vem?  

o Finns det andra svårigheter än begränsat arbetsminne? 

o Vilka svårigheter framträder generellt?  

o Vilka svårigheter framträder i matematiken?  

När uppstår de?   

o Hur påverkas elevens beteende?  

o Vilka strategier använder sig eleven av då? (om eleven använder sig av 

några strategier) 

 Hur påverkas lärandet?  

o Motivationen?  

o Självbild? 

o Kompisrelationer? 

 Hur uppfattar eleven instruktioner? Vilket behov finns hos eleven vid 

instruktioner?  

Stödinsatser 

 Finns åtgärdsprogram upprättade? 

 Vilka stödinsatser finns? Generellt? I matematiken? 

 Vad finns det för hjälpmedel som underlättar lärandesituationen?  

 Hur vägleds eleven genom en uppgift/en lektion? 

 Hur används visuellt stöd?  

Verktygskort?  



 

Resurs?  

Konkret material? 

 Hur stöttar pedagogen eleven att hitta egna strategier?  

 Hur ser stödet ut från specialpedagogen?  

 

Arbetsminnesträning 

 Förekommer arbetsminnesträning? Vad? Vilken frekvens? 

Lärmiljö och undervisning 

 

 Vilka faktorer är viktiga att tänka på i klassrummet? 

 Finns det något som du som pedagog kan tänka på i lärandemiljön som 

underlättar för barn med brister i arbetsminnet?  

 Hur organiseras gruppen?  

Helgrupp? Mindre grupper? Enskilt arbete? 

 Vilket stöd behöver du som pedagog/speciallärare/specialpedagog ge till elever 

med begränsat arbetsminnet?  

 Kan du beskriva någon situation där du tycker att du har lyckats bra som 

pedagog? 

Varför lyckades du? 



 

7.3 Bilaga 3 

Intervjuguide –psykolog  

Bakgrund  

 Utbildning  

 Antal år i yrket  

 Övrigt 

 Vad är dina arbetsuppgifter som psykolog? 

 

Kunskap och erfarenhet: 

 Hur beskriver du begreppet arbetsminne? (korttidsminne/kort arbetsminne/ 

begränsat arbetsminne) 

 Vad är din erfarenhet av att möta elever med brister i arbetsminnet?  

 Vilken betydelse har arbetsminnet för inlärning?  

 

Arbetsminnestest 

 När görs de? Vid vilken ålder visar sig svårigheterna? Vilka tecken bör man som 

pedagog vara uppmärksam på? Generellt/I matematiken? 

 Vilka tester görs? Hur går man tillväga? Hur skiljer sig testerna åt? 

 Arbetsminne och uppmärksamhet (kontrollerad)överlappar varandra. Hur ser du 

på sambandet?   

 I vilken utsträckning anser du arbetsminnet vara en av orsakerna till 

inlärningssvårigheterna? 

 Vilken betydelse har arbetsminnet för matematikinlärningen? 

 Vilka svårigheter uppstår? Vad i matematiken blir svår?  

 Vilka konsekvenser ser du som psykolog av ett begränsat arbetsminne? 

(lärande/motivation/kompisrelationer/trivsel/självbild) 

 Vad är arbetsminnesträning? Kan man arbetsminnesträna på olika sätt? 

 Hur ser arbetsminnesträningen ut idag? Hur bör arbetsminnesträning se ut enligt 

dig?  

 Vilka kort- och långsiktiga effekter ses av den/dem?  

 

lärmiljö och undervisning 

 

 Vad är en arbetsminnesbesparande lärmiljö? 

 Finns det något som jag som pedagog kan tänka på i lärandemiljön som 

underlättar för barn med brister i arbetsminnet?  

 Hur gör man lärandesituationen begripligt och tillgängligt för eleven?  

 Idag förs många samtal i skolan, då vi analyserar och resonerar.  

Vad är viktigt för oss att tänka på vid sådana situationer? 



 

7.4 Bilaga 4 

Tabell ” Generella svårigheter” 

 

 

Tabell. ”Matematiksvårigheter” 

Matematik- 
svårigheter 

NP SP S1 S2 S3 S4 S5 SL1 SL2 SL3 Totalt 

Välja strategi  
Hålla sig till en 
strategi 
Byta strategi 

 X X   
X 

 
X 

  
 
 
X 

 
X 

 6 

mellanled X          1 

läsuppgift  X X  X X   X  5 

Problemlösning             X   1 

Tabeller 
multiplikation 

  X  X  X X  X 5 

Automatisera X  X  X    X  4 

Talrad   X      X  2 

sifferminne    X       1 

framplockning    X X      2 

Taluppfattning 
talsorter 

    X    X X 3 

Mönster, 
samband, 
slutsatser 

    X     X 2 

            

Generella 
svårigheter 

NP SP S1 S2 S3 S4 S5 SL1 SL2 SL3 Totalt 

Koncentration/ 
fokusering 

 X   X X   X X 4 

Byta uppmärksamhet  X   X     X 3 
Selektering och 
sortering 

X          1 

instruktioner   X X  X X X X  6 

Svårt att minnas 
Kunskap försvinner 

  X  X      2 

Långsam i arbete   X        1 

lekar   X    X    2 
pratigt   X        1 

Kort uthållighet    X       1 

inlärningssvårigheter     X      1 

Fria arbeten/forska/ 
grupp 

       X   1 

Ta fram rätt material   X        1 



 

7.5 Bilaga 5  

 

Datoriserad 
arbetsminnesträning 

NP SP S1 S2 S3 S4 S5 SL1 SL2 SL3 

erfarenhet     X X X X X  

Ej erfarenhet X X X X      X 

Positiv X  X  X      

Negativ  X  X  X X X X X 

 


