
 

 

 

Linköpings universitet 

Lärarprogrammet 

 

 
 

 

Svagt arbetsminne – orsaken till 

matematiksvårigheter? 
 

Aina Andersson & Ing-Marie Persson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete 15 hp Handledare: 

  Ulf Träff 

LIU-LÄR-L-EX--13/12--SE  Institutionen för beteende och    

lärande 



Sida 1 av 48 
 

   
 

 

 

Institutionen för beteende och lärande 
581 83  LINKÖPING 
 

 

Seminariedatum  
2013-03-01 

 

Språk Rapporttyp ISRN-nummer  
 Svenska/Swedish Examensarbete grundnivå  LIU-LÄR-L-EX--13/12--SE 

 

Titel Svagt arbetsminne – orsaken till matematiksvårigheter? 
 
 
Title Difficulty in Working memory – causes of mathematical learning disabilities 
 
 
Författare Andersson, Aina och Persson, Ing-Marie 
 
 

 
Sammanfattning  
 

Syftet med studien var att se om det finns ett samband mellan matematiksvårigheter och elevens 

arbetsminne. Utifrån ett befintligt resultat från screeningtest valdes 19 elever ut med matematiksvårigheter, 

och ytterligare 20 som kontrollgrupp. Därefter genomfördes arbetsminnestester samt test av 

antalsuppfattning. Undersökningarna utfördes i år 3 och 4 på två olika skolor. Arbetsminnestesterna testade 

den centrala exekutiven, fonologiska loopen, visuella skissblocket, process-hastighet. Resultaten som 

analyserades med variansanalys visade att det finns samband mellan arbetsminne och matematiksvårigheter. 

Studien visar på specifika störningar i centrala exekutiven, men också störningar i den medfödda 

antalsuppfattningen.  

 

 

 
 

 

Nyckelord  

Matematik, arbetsminne, matematiksvårigheter, arbetsminnestest 

 
 
 

 

 



Sida 2 av 48 
 

 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 4 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 5 

1.1.1 Arbetsminnets påverkan på matematiken ............................................................................... 6 

1.1.2 Matematikscreening ............................................................................................................... 7 

1.1.3 Skolverkets krav på högre måluppfyllelse.............................................................................. 7 

2 Problemformulering ............................................................................................................................. 9 

2.1 Syfte .............................................................................................................................................. 9 

2.2 Forskningsfrågor ........................................................................................................................... 9 

3 Litteraturöversikt ................................................................................................................................ 10 

3.1 Minnesfunktionen i ett historiskt perspektiv ............................................................................... 10 

3.2 Matematiksvårigheter i styrdokument och annan litteratur ......................................................... 13 

3.3 Orsaker till matematiksvårigheter ............................................................................................... 15 

3.4 Arbetsminnets betydelse vid matematikinlärning och matematiksvårigheter ............................. 16 

3.5 Träna arbetsminnet ...................................................................................................................... 19 

3.6 Forskning kring hjärnan och dess aktivitet .................................................................................. 20 

3.7 Begreppsdefinition ...................................................................................................................... 20 

4 Metod ................................................................................................................................................. 21 

4.1 Metodologiskt perspektiv ............................................................................................................ 21 

4.2 Val av undersökningsmetoder ..................................................................................................... 22 

4.3 Studiens genomförande ............................................................................................................... 22 

4.3.1 Urvalsförfarande ................................................................................................................... 23 

4.3.2 Bortfall i urvalet ................................................................................................................... 23 

4.3.3 Etiska överväganden............................................................................................................. 23 

4.3.4 Datainsamling ....................................................................................................................... 24 

4.3.5 Test och procedur ................................................................................................................. 24 

4.3.6 Databearbetning .................................................................................................................... 26 

4.4 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 27 

4.4.1 Validitet och reliabilitet ........................................................................................................ 27 

5 Resultat ............................................................................................................................................... 29 

6 Diskussion .......................................................................................................................................... 32 

6.1 Diskussion kring testerna ............................................................................................................ 32 



Sida 3 av 48 
 

6.2 Avslutande diskussion och slutsatser .......................................................................................... 34 

6.2.2 Resultatanvändning .............................................................................................................. 35 

6.3 Hur kan vi använda våra nyvunna kunskaper i undervisningen? ................................................ 36 

6.4 Nya forskningsfrågor ................................................................................................................... 36 

7 Slutord ................................................................................................................................................ 38 

8 Referenslista ....................................................................................................................................... 39 

8.1 WWW adresser ............................................................................................................................ 42 

8.2 Föreläsningar ............................................................................................................................... 43 

9 Bilagor ................................................................................................................................................ 44 

 

  



Sida 4 av 48 
 

1 Inledning 

Runt omkring oss finns människor som får rysningar i kroppen när de hör talas om 

matematiklektioner. Många har fått med sig en känsla av underlägsenhet och att de inte är 

tillräckligt smarta, då de inte klarat av matematiken. Detta följer ofta personen resten av deras 

liv. Som lärare träffar vi då och då dessa personer – och då i egenskap av föräldrar. Utifrån 

vår erfarenhet är det troligt att dessa föräldrar för vidare sin ångest över matematiken till nästa 

generation. Som lärare måste vi då arbeta med både elevers och föräldrars negativa känslor 

inför matematiken. Funderingar kring om detta kan vara genetiskt betingat och om det kan 

påverka elevernas förutsättningar dyker ständigt upp i våra tankar. Ibland möter vi familjer 

där den ena föräldern har svårigheter, medan den andre har goda kunskaper i och erfarenheter 

av ämnet matematik. Kommer då de goda erfarenheterna hos föräldern att vinna över de 

negativa känslorna hos eleven? Om matematiksvårigheterna är genetiskt betingade borde inte 

de yttre faktorerna, som till exempel en positiv förälder, påverka i lika hög grad?  

Det är inte bara matematik utan även läsning som påverkar individens självförtroende. De 

elever som misslyckas på ett tidigt stadie tar med sig ett dåligt självförtroende. En person med 

gott självförtroende vågar pröva nya saker och klarar då också fler saker. En person med 

sämre självförtroende vågar inte pröva och resultatet blir att den personen lär sig färre nya 

saker och därmed hamnar efter i sin egen utveckling. 

Ytterligare en faktor som påverkar individens inlärning av matematik är samhällets inställning 

till ämnet. Under studiedagar har vi fått höra att det i Sverige är tillåtet att säga: Nej, jag kan 

inte räkna – det där med matematik har aldrig varit något för mig. Medan det inte är tillåtet att 

säga: Nej, jag kan inte läsa – det där med svenska har aldrig varit något för mig. Det finns en 

acceptans för att inte behöva lära sig eller att behärska olika matematiska förmågor. Det finns 

en mängd olika hjälpmedel för att klara de matematiska problem som dyker upp i 

vardagslivet, men det hjälper fortfarande inte om kunskapen kring hur de används saknas. Det 

är stor skillnad på att kunna utföra uträkningar och att rent matematiskt komma fram till 

vilken typ av uträkning som ska göras.  

Varför är det då viktigt att de flesta av invånarna behärskar matematik? Självklart behövs det 

människor som arbetar med matematik på en högre nivå för att analysera nuläge och framtid i 

samhället. För att utveckla nya konstruktioner och uppfinningar krävs i många fall en hel del 

beräkningar och förutsägningar, och detta är en grundsten för samhällets fortsatta utveckling. 

Men även för den enskilde personen är det viktigt att kunna matematik för att klara många 
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uppgifter som samhället kräver av oss som samhällsmedborgare. Du ska bland annat kunna 

beräkna vilken pension du vill ha när du blir gammal, vilken storlek på soptunna du behöver 

och hur många livförsäkringar du bör teckna.  

Samtidigt pågår det pedagogisk forskning för att nå bättre resultat, detta sker också inom 

neuropsykologisk och psykologisk forskning. Dessa har tidigare utfört sitt arbete på varsitt 

håll och inte haft möjlighet att dra nytta av varandras forskningsresultat. Under senare år har 

forskare i bland annat Tyskland och USA samarbetat mellan institutionerna och kommit fram 

till nya rön (Adler, 2012). Det finns en mängd olika böcker kring bland annat dyskalkyli där 

de båda vetenskaperna har samarbetat. I Sverige har den här forskningen inte haft samma 

genomslagskraft, och en lång debatt har funnits kring om dyskalkyli överhuvudtaget finns. 

Här förklaras inte matematiksvårigheter som en dysfunktion i hjärnan, utan här söks andra 

förklaringar till svårigheterna. Det kan vara undervisningssätt, stora grupper, lärarnas 

kompetens och så vidare.  

Det är också känt att skolan saknar resurser för att stödja elever i deras undervisning. Vi lärare 

har stora grupper och ska hjälpa många elever på olika nivåer för att de ska utveckla sina 

förmågor så långt som möjligt. Vi hoppas genom att studera de olika vetenskaperna få ett 

hjälpmedel för att kunna effektivisera vår undervisning. Genom att ge de elever som verkligen 

har någon form av dyskalkyli den specifika hjälp de behöver, och andra elever med andra 

svårigheter en annan typ av hjälp. 

1.1 Bakgrund 

I skolans värld kommer rapporter om att svenska elever presterar sämre i matematik än 

jämförande länder. Den största nedgången har skett mellan 1993 och 2007. (Presskonferens 

Skolverket, 20121211). Även senare har kunskaperna fortsatt sjunka men inte lika snabbt. 

Som undervisande lärare ställer vi oss frågan vad som är orsaken och vill få mer kunskaper 

kring ämnet matematik och hur elever lär sig. Beror de sjunkande siffrorna på fel 

undervisningsmaterial, undervisningssätt, elevernas bristande intresse och grundläggande 

kunskaper, är elevernas fokusering på ämnet en orsak – frågorna är många och det vore 

underbart att få några svar. Skolan styrs av läroplaner och dessa har under årtionden förnyats 

och då betonat olika arbetssätt och kunskaper. 1994 kom en ny läroplan – Lpo94 – där det 

tydligt framgick att undervisningen skulle utgå från individen (Skolverket, Lpo94, 1994). Vi 

som lärare skulle se till individens förkunskaper och intressen. I många fall tolkades detta som 

att eleven fick arbeta med det som den tyckte var kul och om något var svårt kunde eleven 
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välja bort det till viss del. Detta har fått till följd att matematikundervisningen till stor del gått 

ut på att eleverna sitter enskilt och räknar i böckerna (Skolverket, 2011). Det har varit få 

diskussioner där eleverna fått möjligheten att lära sig olika sätt att lösa problem och den elev 

som haft svårigheter har halkat efter mer och mer. Nu har en ny läroplan introducerats – 

Lgr11 – och den lägger tyngden på olika förmågor hos eleven och där förmågorna bedöms 

utifrån kvalitet. Läroplanen är också väldigt tydlig kring vad som ska undervisas – i varje 

ämne finns ett centralt innehåll som tydligt beskriver vilka delar skolan ska gå igenom med 

eleverna (Skolverket, Lgr11, 2011). Detta bidrar då till att det blir mer traditionell 

katederundervisning som kan ge tillfällen för diskussioner i grupp.  

I vårt dagliga arbete som lärare möter vi elever som utan svårigheter löser olika problem, 

utvecklar sin kunskap och erfarenhet, ifrågasätter, är nyfikna och upplevs utvecklas på ett 

harmoniskt sätt. Vi möter också en typ av elever som saknar egen drivkraft och behöver 

mycket vägledning och stöd. Då skolan ska bidra till att eleverna utvecklas krävs det ibland 

enskild undervisning och mycket stimulans. Vid dessa tillfällen möter vi ibland elever som 

har extra svårt att lära in ny kunskap. I ämnet matematik upplever vi att det finns elever som 

har problem med att hålla fokus på uppgifterna. Tidigare har vi uppfattat att detta ofta beror 

på koncentrationssvårigheter. Den nya läroplanen lyfter tydligare fram vikten av att använda 

matematiken i olika sammanhang (Lgr11, 2011). Vi har då märkt att även om eleven är 

mycket intresserad av uppgiften och verkligen vill lösa den har de stora svårigheter att lyckas.  

1.1.1 Arbetsminnets påverkan på matematiken 

Några av de elever som har extra stora svårigheter genomgår psykologiska tester som ibland 

har visat på svagt arbetsminne. Detta har väckt vårt intresse för begreppet arbetsminne. Frågor 

som vi ställde oss var: Hur fungerar arbetsminnet? Går det att träna upp ett svagt 

arbetsminne? Finns det specifika test som hjälper oss att upptäcka elever med svagt 

arbetsminne? Kan matematiken i vardagen underlättas för en person med svagt arbetsminne? 

Ska detta i så fall leda till en annan typ av undervisning? 

Som tidigare nämnts finns det olika vetenskaper – bland annat den pedagogiska, den 

neuropsykologiska och den psykologiska – som alla arbetar inom samma områden. Genom att 

genomföra den här studien vill vi lyfta fram sambandet mellan arbetsminne och matematik 

och samtidigt få arbetsredskap för att hjälpa elever med dessa svårigheter.   
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1.1.2 Matematikscreening  

Vår kommun har sedan ett par år tillbaka beslutat att samtliga elever ska genomföra en 

matematikscreening varje höst och vår. Denna ska vara till hjälp för att stödja eleverna i sin 

matematikutveckling, men också för att fördela kommunens resurser på ett så optimalt sätt 

som möjligt. Den här undersökningen är summativ och ska vara en extra hjälp till lärarens i 

övrigt formativa bedömning. Kommunen använder sig av ett screening-test framtagen av 

Nationellt Centrum för Matematikutveckling, NCM.  Så här skriver författaren Alistair 

McIntosh:  

 

Innehållet i handboken bygger på en kombination av resultat från forskning och 

utvecklingsarbete och lång erfarenhet av arbete med elever och lärare. (sid 3, 

McIntosh, 2008) 

 

Författaren vill på det här sättet ge läraren en hjälp att diagnostisera svårigheter och 

missuppfattningar hos enskilda elever, med hjälp av en enkel översiktstest i klassen. 

Handboken ger tydliga verktyg för att lotsa eleven vidare och ge läraren undervisningsstöd. 

Det bygger på att eleverna har bristande förkunskaper eller missuppfattningar som bör rättas 

till. Boken bygger på pedagogisk forskning och erfarenhet från undervisning.  

Det finns dock tillfällen då vi stöter på elever där svårigheterna inte beror på bristande 

förkunskaper eller missuppfattningar. Vår uppfattning är helt enkelt att eleven är ofokuserad 

och inte kan ta till sig kunskapen oavsett om eleven får sitta i en enskild miljö eller i stora 

grupper. Vi funderar då kring vad dessa koncentrationssvårigheter kan bero på och önskar ta 

hjälp av den neuropsykologiska vetenskapen. Kan vi med hjälp av matematikscreeningen 

finna en viss grupp av elever som misslyckas med samma typ av uppgifter – och kan detta i så 

fall bero på någon fysiologisk egenskap? Det finns forskning kring hur hjärnan fungerar vid 

inlärning och under själva processen för lärandet. Vilka delar av hjärnan är det som är mest 

aktiv under och efter inlärningsprocessen – och är dessa delar olika hos olika individer? 

1.1.3 Skolverkets krav på högre måluppfyllelse  

Det framgår tydligt av den nya läroplanen Lgr11 att skolverket ställer högre krav på skolan 

och att eleverna ska nå högre kunskapskrav (Lgr11, 2011). Den har tydliga riktlinjer på vad 

som ska ingå i undervisningen och inom många ämnen är innehållet utökat – både bredare och 

djupare kunskaper krävs för att klara kunskapskraven.  Under centralt innehåll står det tydligt 

vilka områden som ska behandlas och i vilka årskurser det ska genomföras. Tidigare var 
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lärarens val av innehåll avgörande för vilka kunskaper eleverna hade möjlighet att 

tillgodogöra sig. I kommentarrmaterialet till kursplan för matematik går att läsa följande: 

Kursplanen i matematik utgår från samma syn på ämnet som i den tidigare 

kursplanen. Den nya kursplanen skiljer sig därigenom inte från den tidigare när det 

gäller inriktningen, men däremot när det gäller konkretionsgraden. 

Kursplanen lyfter på ett tydligare sätt fram vikten av att möta och använda 

matematik i olika sammanhang samt inom olika ämnesområdet. Det betydelsefulla 

i att eleverna utvecklar förmågan att kommunicera matematik med olika 

uttrycksformer betonas också. Matematikens anknytning till historiska och 

kulturella sammanhang konkretiseras i kursplanen. Likaså konkretiseras 

användningen av digital teknik vid matematisk analys, hantering av data och 

beräkningar (sid 6, Skolverket, 2011).  

Vid de nationella proven samt genom att studera kommentarmaterial till kunskapskrav i de 

olika ämnena, ser vi också ett ändrat synsätt på bedömning och att kraven därmed har höjts. 

Tidigare var det viktigt att se det som eleven lyckats med och ge poäng för detta på ett 

nationellt prov. Vid den senaste omgången prov krävdes att eleven hade vissa enskilda delar 

med för att överhuvudtaget få någon poäng. Även i kommentarmaterial till kunskapskrav 

finns en tydlig höjning av de förmågor som eleven ska besitta för att nå högre kunskapskrav, 

jämfört med tidigare kriterier (Skolverket, 2012). 
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2 Problemformulering 

Enligt Lgr 11 är ett av syftena med ämnet matematik att eleverna ska utveckla matematiska 

kunskaper och använda dessa i vardagen och inom olika ämnesområden (Lgr11, 2011). I vårt 

arbete med elever ser vi att det finns vissa svårigheter för elever att kunna arbeta med sina 

matematiska kunskaper och erfarenheter på ett utvecklande sätt. Vad som kan vara orsaken 

till detta vet vi inte men vi är intresserade av att undersöka om elever som har svårigheter med 

matematik, också har några problem med arbetsminnet? 

2.1 Syfte 

Genom att få mer förståelse och kunskap om arbetsminnets uppbyggnad och funktion, kan det 

hjälpa oss att förstå elevens problematik och i slutänden ge eleven anpassad undervisning.  

Syftet med studien är att undersöka arbetsminnets funktion hos elever som har svårigheter 

med matematik.  

2.2 Forskningsfrågor 

- Har elever med låg matematisk förmåga en störning i arbetsminnet? 

- Har elever med låg matematisk förmåga generell svårighet med arbetsminnet eller har 

de specifika störningar i centrala exekutiven eller i något av de olika slavsystemen? 
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3 Litteraturöversikt 

I denna del kommer vi att titta tillbaka på hur forskningen kring minnet, senare arbetsminnet, 

har sett ut sedan femtiotalet och framåt. Vi studerar vidare hur olika läroplaner har sett på 

matematiksvårigheter under samma period. I den sista delen redogör vi för neuropsykologiska 

teorier kring arbetsminne och matematik.  

För den som första gånger läser om begreppet arbetsminne kan det vara svårt att förstå vad 

som åsyftas. Arbetsminne är den funktion där information bearbetas. Informationen kan 

komma utifrån, exempelvis ett synintryck, eller hämtas från långtidsminnet, exempelvis en 

doft från barndomen. Vidare används en del fysiologiska namn på delar av hjärnan. För att 

underlätta förståelsen finns en bild av hjärnan som bilaga (Bil 1). 

3.1 Minnesfunktionen i ett historiskt perspektiv 

Fram till sent 50-tal beskrev de flesta minnet som en enda institution. I slutet av femtiotalet 

observerade John Brown i England och Peterson & Peterson i USA att små fragment av 

information snabbt glömdes bort om deltagaren inte kunde repetera informationen. De 

utarbetade en modell som förutom långtidsminnet (LTM long-term memory) också innehåll 

ett korttidsminne (STM short-term memory) (Pickering, 2006). 

Robert Sternberg (2006) beskriver i sin bok den modell av minnet som presenterades i mitten 

på 1960-talet av William James. James kallade det första minnet för primärminne – det är den 

delen som håller informationen tillfälligt och används, det andra minnet kallade han för 

sekundärminnet där informationen hölls permanent eller väldigt länge (Sternberg, 2006). 

Baddeley berättar i Pickering (2006) att de följande åren fick forskaren Milner chansen att 

studera en neuropsykologisk patient som led av klassisk minnesförlust. Personen kunde inte 

lära sig nya saker och kunde inte heller komma ihåg vad han åt till frukost eller vilka personer 

han träffade dagligen. Denna patient kunde dock upprepa ett telefonnummer han hört, även 

om han inte kunde komma ihåg det till ett senare tillfälle. Den här patienten hade alltså ett 

fungerande korttidsminne, men svårigheter att lagra informationen i långtidminnet. En annan 

patient med exakt motsatt förhållande, alltså fungerande långtidsminne men skadat 

korttidsminne, studerades av Shallice och Warrington, 1970. Dessa båda patienter bidrog till 

att forskarna kunde studera samma frågeställningar utifrån två olika delar av minnet. 

(Pickering, 2006) 
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Samtidigt som dessa studier pågick presenterade Richard Atkins och Richard Shiffrin, 1968, 

en alternativ modell över minnet. Denna modell delade upp minnet i tre delar. 

1. Sensorisk (sensory store)  som kan lagra relativt begränsade mängder information för 

mycket korta perioder.  

2. kortminne (short term) som kan lagra information för något längre perioder, men 

också av relativt begränsad kapacitet.  

3. långtidsminne (long term store) som har en väldigt stor kapacitet och kan lagra 

information för mycket lång tid, kanske på obestämd tid. 

(Baddeley, 1983; Baddeley, 1997; Baddeley m fl, 2009; Pickering, 2006; Sternberg, 

2006). 

Modellen skiljer på olika strukturer för att hålla information. Dessa strukturer kallas 

minneslager och den information som lagras i strukturerna kallas för minne. Idag pratar 

psykologerna om dessa tre minneslager som sensoriskt minne (sensory memory), 

korttidsminne (short-term memory) och långtidsminne (long-term store). Denna uppdelning 

var enligt forskarna själva en hypotetisk uppdelning för att förstå hur ett psykologiskt 

fenomen fungerar (Sternberg, 2006) 

Baddeley och Hitch forskade vidare kring hur inlärning går till. Det vill säga hur 

informationen behandlas innan den lagras i långtidsminnet. Den delen som tidigare forskare 

uppfattat som sensoriskt- och korttidsminne, ville Baddeley och Hitch arbeta vidare med. De 

ansåg att tidigare modeller inte kunde förklara hur själva inlärningen fungerar. Då 

genomfördes ett flertal studier där de undersökte sammanhanget mellan korttidsminnet och 

långtidsminnet. Forskningen använde studenter som fick genomföra så kallade 

repetitionstester, där deltagarna får upprepa ett antal siffror som ökar för varje försök. Här 

lyckades deltagarna mycket bättre än vad forskarna hade förväntat sig och de förslog därför 

en tre-komponent modell. (Baddeley & Hitch, 1974; Gathercole & Baddeley, 1993). 

 

  Central  

  Executive 

        Visuo-spatial    Phonological  

         sketchpad     Loop 

 

Fig X:1 Baddeley & Hitch tre-komponent modell av arbetsminnet 
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Modellen består av en central exekutiv (Central Executive) som är en processor som är 

begränsad både i hur mycket information den kan lagra och vilken kapacitet den har för att 

utföra mentalt arbete. Till sin hjälp har den två slavsystem, ett visuospatialt ritblock (Visuo-

spatial sketchpad), och en fonologisk loop (Phonological Loop). Dessa båda tar in, hämtar och 

servar centrala exekutiven med bilder och ljud. Baddeley antar att den centrala exekutiven 

utför allt annat som slavsystemen inte är kapabla till enligt hans teori (Baddeley, 1997; 

Baddeley m fl, 2009; Baddeley & Hitch,1974; Gathercole & Baddeley, 1993; Baddeley, kap 1 

i Pickering, 2006; Sternberg, 2006;). Den centrala exekutiven har fyra olika delfunktioner. 

Den första är att samordna prestanda från två separata informationskanaler, den andra växlar 

mellan olika uppgifter som genomförs, den tredje väljer ut relevant information och den fjärde 

hämtar information från långtidsminnet (Andersson, 2008; Baddeley & Hitch, 2010). 

Vid olika tester visade det sig att en person kunde komma ihåg och upprepa ungefär 5 ord. 

Men om orden ordnades i en mening, kunde antalet ord ökas till 15. Det är lättare att komma 

ihåg fler ord om de sitter i ett sammanhang, men det fanns ingen plats i arbetsminnet för 

denna hantering. Det saknades ett system som kunde lagra informationen under tiden som 

central exekutiven arbetar med informationen. Baddeley föreslår en episodisk buffert 

(Epsodic buffer) – med begränsad kapacitet – som ger en tillfällig lagring av information, 

samt samordnar information från slavsystemen och från långtidsminnet.  Det innebär att den 

kan integrera visuell och auditiv information och den kan överföra information från det 

episodiska långtidsminnet (Baddeley 2000; Baddeley & Hitch, 2010; Nyberg,  2009). 

Baddeley utvecklar en fyrkomponentsmodell år 2000 över hur arbetsminne och långtidsminne 

samarbetar. (Baddeley, 2009). 
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Fig X:2 Baddeleys modell över hur arbetsminnet samarbetar med långtidsminnet skapad 2000. 
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Detta är den modell som är mest använd i den forskning som genomförs idag, och vi har 

utgått från den i vår studie.  

3.2 Matematiksvårigheter i styrdokument och annan litteratur 

Grundläggande matematiska kunskaper är viktiga inte enbart för vår yrkesverksamma del av 

livet, utan också för vanliga uppgifter som att betala räkningar, planera sin budget eller att 

köpa hus. Studier visar att ca 4-7 % av barnen i skolåldern har svårigheter att ta till sig dessa 

grundläggande matematiska färdigheter. Studier visar också att många personer med bristande 

förmåga att lära sig matematik i de tidiga skolåldrarna, får en dålig själkänsla och en känsla av 

att inte vara tillräckligt intelligenta, vilket resulterar i att de även misslyckas på andra 

områden inom skola och i livet i övrigt. (Andersson & Östergren, 2012; Adler, 2012).  

Gudrun Malmer tar i boken kring matematik och dyslexi (Malmer & Adler, 1996) upp att 

redan i läroplanssupplementet 1962 används termen speciella läs- och skrivsvårigheter. Här 

finns en beskrivning av åtgärder, arbetssätt och betygssättning kring dessa elever (Malmer & 

Adler, 1996). Matematiksvårigheter nämns inte specifikt. I läroplanerna för 80-talet – Lgr80 – 

har begreppet bytts till att handla om elever med särskilda behov, och då gäller detta elever 

som har svårigheter oavsett ämne. I Lpo94 som blev den nya läroplanen 1994 användes 

termen elever som har svårigheter. I den nuvarande Lgr11 är det varje elev som är viktig och 

det ska vara en individuell bedömning av eleverna.  

 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. (sid 8,  Lgr11, 2011). 

Begreppet dyskalkyli har i Sverige inte används i större utsträckning. Det har funnits en 

diskussion kring om det verkligen finns anledning till att ha en speciell diagnos för specifika 

matematiksvårigheter. Många av svårigheterna inom matematik kan härledas till språkliga 

svårigheter. Vi hittar elever med diagnosen dyslexi som också upplever problem med 

matematiken. Det är många begrepp som ska läras in och det kan vara svårt om eleven har 

språksvårigheter. En annan del kan vara att eleven vänder på talföljden, vilket gör att 

resultatet inte blir det som önskas (Malmer & Adler, 1996). Men det finns också andra elever 

som har problem med matematiken, trots att de inte har språkliga svårigheter. Det finns 
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dessutom elever med dyslexi som har goda kunskaper i matematik. Detta motsäger teorin 

kring att det enbart är de språkliga bristerna som ger matematiksvårigheter.  

I boken Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik, NCM, (Sterner & Lundberg, 

2002) väljer författarna att inte använda ordet dyskalkyli då de uppfattar att detta är en term 

som används som beteckning på problem med att lära sig matematik, främst grundläggande 

aritmetik. Författarna, vilket framgår av titeln, koncentrerar sig på att undersöka 

matematiksvårigheter i samband med läs- och skrivsvårigheter och då är denna term oviktig.  

Begreppet dyskalkyli har dock används av forskare i andra länder, bland annat Tyskland och 

USA. (Adler, 2012). När matematiska svårigheter diskuteras är det ett överordnat, generellt 

begrepp som innefattar svårigheter att nå målen i hela grundskolans kursplan i matematik. 

Dessa svårigheter kan bero på bristande undervisning eller att eleven har en allmän 

inlärningsproblematik. (Adler, 2012). En del barn har stora svårigheter att lära sig räkna, trots 

god undervisning och god förmåga att lära sig andra färdigheter. I dessa fall misstänks en 

medfödd svårighet – dyskalkyli. Troligtvis kommer termen dyskalkyli att användas mer 

frekvent framöver, även om det fortfarande finns många frågor kring hur definitionen ska 

tydliggöras. (Lundberg & Sterner, 2009). 

Europaparlamentet gjorde 2007 en skriftlig förklaring där uppskattas att ca 10 procent av alla 

barn årligen lider av särskilda inlärningssvårigheter, där radas upp dysfasi, dyspraxi, dyslexi, 

dyskalkyli och ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist som exempel på dessa 

(Europaparlamentet, 2013). Här använder sig europaparlamentet av en mängd begrepp utan 

att de definieras, men budskapet är tydligt kring att dyskalkyli är en svårighet som bör 

uppmärksammas. 

I en artikel i Specialpedagogik nr 1 2009 skriver Marina Wernholm att en elev som har 

bristfälligt arbetsminne kan få problem med matematik. Att rätt hantera kognitiv belastning – 

med kognitiv belastning avses den mängd information som en person kan bearbeta – är en 

väsentlig del i inlärningsprocessen. Det är viktigt att välja ut relevant information för det som 

personen arbetar med just för tillfället. Arbetsminnet kvarhåller och manipulerar det material 

som bearbetas och den funktionen är viktigt för många uppgifter, t ex för att förstå en talad 

mening eller för att utföra en huvudräkningsuppgift.  
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3.3 Orsaker till matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter, i fortsättningen MS, kan ha många olika orsaker. Dels bristfälligt 

arbetsminne som helhet, det kan också vara brister i arbetsminnets olika delar eller det kan 

vara medfödda problem att uppfatta antal.  

Arbetsminnet kan ses som en mental arbetsyta där olika komplexa kognitiva operationer 

utförs, exempelvis matematik. I de fall där barnen har underskott i arbetsminnet får de 

svårigheter att utföra beräkningar då svårigheter uppstår vid hämtningen av aritmetiska regler, 

vid beräkningar och för att komma ihåg delresultat. Det innebär också svårigheter med att 

lokalisera själva problemet i en uppgift (Andersson & Lyxell, 2007). 

Den centrala exekutiven är mycket betydelsefull för barns matematiska förmåga. Den behövs 

för att utföra aritmetiska beräkningar, dels för att hämta information från långtidsminnets och 

dels för att bearbeta de matematiska uppgifterna (Andersson, 2008). Centrala exekutiven har 

en viktig funktion i att behålla uppmärksamheten och inte bli störd av yttre stimuli, för att 

kunna fortsätta arbeta med den matematiska uppgiften och ha kontroll över vad som är nästa 

steg i uträkningen (Andersson & Lyxell, 2007; Andersson & Östergren, 2012). Detta kan leda 

till att barnet har svårt att följa en tydlig strategi i sitt arbete (Raghubar, Barnes & Hecht, 

2010). 

Barn med MS kan ha en sämre fungerande fonologisk loop. Om ett barn uppvisar svårigheter 

att repetera siffror och information tyst för sig själv, kan det tyda på problem med den 

fonologiska loopen. Förmågan att komma ihåg alla de siffror som behövs för att utföra en 

beräkning är beroende av hur väl den fonologiska loopen fungerar (Andersson & Lyxell, 

2007). Det är också betydelsefullt hur en matematisk uppgift presenteras då det ibland krävs 

ett samarbete mellan den fonologiska loopen och centrala exekutiven, medan det i andra fall 

är visuella skissblocket som är samarbetspartner. Vilket av de båda systemen som används är 

beroende av hur uppgiften presenteras, till exempel en vertikal presentation av tvåsiffriga 

huvudräkningsuppgifter främjar visuell kodning, medan en horisontell presentation främjar 

fonologisk kodning (Andersson & Lyxell, 2007).  

I början av sin inlärning av matematik är barnet beroende av det visuo-spatiala skissblocket, 

då det används i stor utsträckning vid införskaffandet av grundläggande aritmetiska 

färdigheter. (Raghubar m fl, 2010). Det visuospatiala arbetsminnet är starkt kopplat till 

förmågan att hitta samband och dra slutsatser oberoende av tidigare kunskaper (Klingberg, 

2011).  
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Förmågan att uppfatta antal är också betydelsefullt för barns förmåga att använda matematik. 

Den här förmågan delas upp i två olika system där det första är ett analogt som bygger upp en 

inre tallinje och ger oss förmågan att uppskatta ett ungefärligt värde i en större mängd. Detta 

baseras på ett mentalt system som benämns Approximativa antalsystemet, ANS (Approximate 

number system) som gör att barn kan känna igen, representera och mentalt manipulera antal, 

oberoende av språk och siffror. Ett barn med sämre fungerande ANS kan i skolåren få 

problem att uppfatta antal, och därmed svårigheter att uppfatta tals storlek och också 

svårigheter med grundläggande matematik (Adler, 2012; Andersson & Östergren, 2012; 

Mazzocco, 2011; Piazza, 2010; Piazza, Facoetti, Trussardi, Berteletti, Conte, Lucangeli, 

Dehaene & Zorzi, 2010). Forskning har visat att barn med dyskalkyli har nedsatt 

antalsdiskrimination. Detta visar sig i deras förmåga att utföra enkla numeriska uppgifter som 

de ofta kompenserar med andra metoder, exempelvis att räkna på fingrarna (Piazza m fl, 

2010).  Matematiksvårigheter, dyskalkyli, kan också ha andra orsaker, exempelvis bero på en 

oförmåga att se sambandet mellan en abstrakt siffra och det verkliga antalet. Forskningen 

bedömer att ett fungerande ANS är betydelsefullt för inlärningen av abstrakta siffror (Piazza, 

2010). Ett annat medfött antals-system är objektidentifieringssystemet, OTS (Object Tracking 

System) och ansvarar för förmågan att exakt bestämma antal, upp till fyra, utan att behöva 

räkna objekten, så kallad subitisering (Adler, 2012; Andersson & Östergren, 2012; Piazza, 

2010). 

3.4 Arbetsminnets betydelse vid matematikinlärning och matematiksvårigheter 

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet har genomfört 

en studie av skolbarn i Nynäshamn. 

I vår studie av barnen i Nynäshamn var hypotesen att arbetsminnet också var betydelsefullt 

för barnens prestation på test av läsförståelse och matematik, och kanske också för själva 

inlärningen, det vill säga för hur individerna förbättrades över tid (sid 19, Klingberg, 2011) 

Resultaten visade att korrelationen mellan matematik och visuospatialt arbetsminne var 

mycket högt enligt Klingberg. Det visade sig att ca 40 % av skillnaderna i matematisk 

förmåga mellan olika barn kunde förklaras med skillnader i arbetsminnet (Klingberg, 2011).  

Det visuospatiala arbetsminnet var mycket betydelsefullt för hur elevernas matematikförmåga 

skulle utvecklas, oavsett könstillhörighet.  

Det har genomförts ett stort antal studier kring arbetsminnet hos barn som har svårigheter med 

matematik. Många av dessa studier – men inte alla – stöder hypotesen att elever med nedsatt 
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kapacitet i arbetsminnet får svårigheter att lära sig matematik. Det finns dock studier som 

visar att vissa barn med MS har ett normalt arbetsminne och att de i andra uppgifter bearbetar 

informationen i normal hastighet (Andersson & Östergren, 2012). En studie genomförd av 

Andersson och Lyxell (2007) visar att barn med MS har specifika svårigheter med den 

centrala exekutiven, och att detta medför problem med att samtidigt komma ihåg och bearbeta 

information. 

I samband med Nynäshamnsstudien genomförde forskargruppen vid Karolinska Institutet en 

undersökning där studerades om generna hade någon effekt på arbetsminnet. Forskarna 

konstaterade att elever med lågt arbetsminne eller ADHD påverkas av genen som har effekt 

på nedbrytningen av dopamin. En långsam nedbrytning ger mer tillgängligt dopamin, vilket 

leder till bättre arbetsminne. Det får inte heller vara för stor mängd dopamin, utan det är 

viktigt att mängden stämmer med den ålder personen befinner sig i. I normala fall har en 

yngre person mer dopamin jämfört med en vuxen. Detta gör att en person med höga halter 

dopamin under de yngre åren kan få ett bättre arbetsminne när de kommer till puberteten. En 

annan gen påverkar ett protein som fungerar som signalsubstans mellan nervcellerna. Tidigare 

har denna gen kopplats till ADHD, men nu ses även samband med arbetsminnet (Klingberg, 

2011). Enligt Adler (Adler & Adler, 2006) utvecklas nervsystemet på ett mycket kontrollerat 

sätt både över tid och med hänsyn till innehåll. Adler tar också upp att Gardner, 1994 (Adler 

& Adler, 2006), anger att denna process beror till hög grad på biokemisk styrning. Hjärnan 

utvecklas i ett bestämt mönster och olika centra skapas vid olika skeden. Till exempel har en 5 

månaders baby fullt utvecklat syncentra, medan hörseln först är färdigutvecklad vid 4 

årsåldern. 

Raghubar m fl (2010) tar upp en teori från 2007 av Geary m fl som handlar om MS och dess 

orsaker. Dels kan det vara en generell kognitiv svårighet som beror på bristande arbetsminne, 

dels kan det vara domänspecifika problem kring den medfödda förmågan att uppfatta små 

exakta (OTS) och stora ungefärliga antal (ANS). Raghubar m fl (2010) visar också att 

Kroesbergen och Halberda har samma uppfattning som Geary, dessutom har Halberda en teori 

om att arbetsminnet är viktigt för att utveckla matematiska förmågor. Flera av dessa studier 

visar empiriskt att barn med dyskalkyli/MS har en störning i ANS alternativt OTS, dvs att det 

ger stöd åt de teorier som de testar. 

Piazza m fl (2010) har en teori att det approximativa talsystemet, ANS, är viktigt för den 

matematiska utvecklingen. Enligt teorin befinner sig en elev i 10 årsåldern, med outvecklat 
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ANS, på samma nivå som en 5-åring med normalt ANS, när det gäller att använda abstrakta 

siffror för att förstå antal. En annan orsak till problemet kan enligt författarna vara att barnet 

har en oförmåga att knyta siffror till antalet. Klingberg tar upp Simon och Dehaenes forskning 

i Frankrike kring en undersökning av hjärnaktivitet där deltagarna såg siffror som sedan skulle 

subtraheras från 11. Under räkneuppgifterna aktiverades ett avgränsat område i hjärnbarken – 

den intraparietala fåran (Bil 1). Resultaten bekräftar tidigare studier där det visats sig att 

skador runt parietalloben ger problem med taluppfattning. Samma område i hjärnan är aktivt 

när det visuospatiala arbetsminnet studerats (Klingberg, 2011). Intraparietala cortex (Bil 1) 

och dess minneskarta är en länk mellan visuospatialt arbetsminne och taluppfattning, liksom 

förmågan att jämföra, addera och subtrahera tal (Raghubar, 2010; Klingberg, 2011). 

Andersson och Östergren (2012) tar upp en teori som bland andra Butterworth har föreslagit. 

Teorin säger att MS beror på fysikaliska skillnader i hjärnan. Enligt teorin krävs att olika 

neuron aktiveras för att uppfatta antal. Ju större antal, desto fler neuron aktiveras. Ett barn 

med MS uppvisar en brist i neuronbildandet i den specifika delen av hjärnan.  

Piazza m fl (2010) visar i en studie att det approximativa talsystemet, ANS, utgår från mitten 

av delen intraparietala fåran för att utföra antalsdiskriminering. Studier visar också att barn i 1 

årsåldern har samma förmåga som en vuxen att uppfatta exakt antal vid mindre än fyra objekt.  

Andra forskare anser att den centrala exekutiven har en stor betydelse för en persons 

matematikutveckling. Andersson och Lyxell (2007) tar upp studier som visar att MS kan bero 

på allmänna defekter i arbetsminnet, men att det också kan vara specifika komponenter som 

har nedsatt förmåga, exempelvis centrala exekutiven. En studie av Andersson (2008) stöder 

resultatet att den centrala exekutiven har stor betydelse för den matematiska utvecklingen. Det 

kan bero på enskilda eller flera av den centrala exekutivens funktioner som är att samordna 

information, att växla mellan olika uppgifter som ska genomföras, att välja ut relevant 

information eller att hämta information från långtidsminnet.  

Den centrala exekutiven samarbetar med slavsystem som fonologiska loopen och det visuella 

skissblocket. Studier visar att dessa båda system används vid olika typer av matematiska 

uppgifter (Andersson & Lyxell, 2007; Andersson, 2008). Om en uppgift presenteras 

horisontellt används den fonologiska loopen, medan det visuella skissblocket är mer 

betydelsefullt om uppgiften presenteras vertikalt.  
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Raghubar m fl (2010) har genomfört en metaanalys där de jämförde kognitiva egenskaper hos 

barn med och utan matematiska svårigheter. Analysen visar skillnader i arbetsminne mellan 

barn med och utan MS, men det går inte att dra några specifika slutsatser kring vilka delar av 

arbetsminnet som är inblandat, då studierna är genomförda på olika sätt.  

Det semantiska långtidsminnet är viktigt för lagring av kunskap som matematiska begrepp 

och aritmetiska fakta. Många gånger är det en förutsättning att kunna hämta upp gamla 

kunskaper snabbt, för att lära sig nya begrepp och förfarande. Ett exempel på detta kan vara 

att det underlättar för en person att den kan multiplikationstabellen, när den ska lära sig hur 

arean av en rektangel räknas ut (Andersson, 2012). En brist i funktionen att snabbt hämta 

information från långtidsminnet utgör ett allvarligt hinder vid utförandet av matematik 

(Andersson & Östergren, 2012). 

3.5 Träna arbetsminnet 

Det går att träna ett bristande arbetsminne enligt Klingberg. Det har visat sig att 

konditionsträning är bra för arbetsminnet. Genom att öka sin puls till en hög nivå genom 

konditionsträning stimuleras tillväxtfaktorer i hjärnan (Hjärnfonden, 2013).  Ett annat sätt är 

att lära sig spela ett instrument, då detta utvecklar förmågan att lösa problem samtidigt som 

arbetsminnet tränas.  

En sak som påverkar arbetsminnet negativt är stress. Detta kan t ex uppkomma av negativa 

förväntningar. Det är därför viktigt att få personer med dåligt arbetsminne att tro på sig själva 

och att de får lyckas.  

Det finns en stark koppling mellan arbetsminnets kapacitet och förmågan att utestänga 

distraktioner och irrelevant information. Genom att träna att lyssna till en specifik röst i en 

miljö med många störande ljud – så kallad ”cocktail party effekt” – tränar vi vår förmåga att 

just utestänga oviktig information och på det sättet öka arbetaminneskapaciteten (Klingberg, 

2007; Klingberg, 2008) 

Det finns också olika typer av dataspel där arbetsminnet tränas. Det är då viktigt att skilja på 

de dataspel som enbart tränar en snabb reaktionshastighet, där aktiviteterna sker slumpvis, och 

på de dataspel som tränar arbetsminnet genom att spelaren ska komma på samband. Det är de 

senare som tränar arbetsminnet. Det finns speciellt utvecklade dataprogram för just 

arbetsminnesträning, några utvecklade av Klingberg (Klingberg, 2007, Klingberg 2011).  
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3.6 Forskning kring hjärnan och dess aktivitet 

Forskarna har också mätt aktiviteten i hjärnan och konstaterat att olika delar av hjärnan är 

aktiv vid olika arbetsuppgifter. När personer arbetar med visuospatiala arbetsminnesuppgifter 

används nackloben och vid verbala arbetsminnesuppgifter ligger den huvudsakliga aktiviteten 

i tinningloben (Klingberg, 2011) 

Det finns också mätningar som visar på skillnader i grå och vit hjärnsubstans hos personer 

mellan sju och arton år. Det har visat sig att personerna med mer vit substans – fetthölje som 

isolerar signalerna – har bättre arbetsminne och läsförståelse. Eftersom signalerna rör sig 

snabbare har dessa personer en snabbare reaktionshastighet och bearbetar information 

snabbare (Klingberg, 2011). 

Nynäshamnsstudien visade att räkning och arbetsminne hänger ihop. Ylva Samuelsson gjorde 

vidare studier som visade att det visuospatiala arbetsminnet var avgörande för hur barnens 

matematikprestationer utvecklades. Det visuospatiala arbetsminnet är en förutsättning för 

problemlösningsförmåga och förmågan att hitta samband och dra slutsatser utan förkunskaper 

(Klingberg, 2011). 

En elev som har problem att lösa en läsuppgift i matematik behöver inte ha lässvårigheter, 

utan kan istället har planeringssvårigheter. Eleven har helt enkelt svårt att plocka fram fakta 

och sortera den i rätt ordning för att lösa uppgiften (Adler & Adler, 2006). Det visuospatiala 

arbetsminnet håller kvar en inre visuell och spatial bild av uppgiften som ska genomföras. 

Detta har en stark koppling till hur eleven lyckas med matematikuppgifter (Klingberg, 2011). 

3.7 Begreppsdefinition 
I vår problemformulering har vi använt begreppet matematiska kunskaper. Med detta avser vi 

förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter inom 

ämnet matematik samt kunna använda sin kunskap i vardagen. Kunskapen erövras genom 

långvarig erfarenhet, men den förändras och förnyas ständigt. Kunskap är inte utbytbar utan 

förnyelsebar (Gustavsson, 2002). Med begreppet ämnesområden åsyftar vi de ämnen som 

skolans undervisning normalt är indelad i utifrån läroplanen, men också ämnesområden som 

finns i elevens vardag exempelvis att handla i affären eller sälja jultidningar. Eleven ska 

utveckla förmågor för att kunna inhämta och redovisa information.  
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4 Metod 

Vi kommer i det här kapitlet att redogöra för hur vår studie har genomförts samt hur det 

empiriska materialet samlats in och analyserats. Det finns också en beskrivning av hur urvalet 

har tagits fram, samt de etiska aspekterna i detta sammanhang.  

4.1 Metodologiskt perspektiv 

Inom forskningen finns olika synsätt att se på förhållandet mellan teori och forskning. I det 

ena fallet är det forskningen som ligger till grund för en ny teori, detta kallas induktivt synsätt. 

Det här arbetssättet grundar sig på att forskaren gör en mängd observationer och sedan drar en 

generell slutsats utifrån dessa. Det andra synsättet utgår från teorin och sedan görs forskning 

för att bekräfta eller dementera teorierna, ett så kallat deduktivt synsätt. (Bryman, 2007). I ett 

deduktivt arbetssätt utgår forskaren från en teori som sedan utformas till en hypotes. Utifrån 

hypotesen väljs hur datainsamlingen ska ske och det resulterar i ett resultat. Ur resultaten kan 

de gjorda hypoteserna bekräftas eller förkastas och det kan bli nödvändigt med en 

omformulering av teorin. 

Insamlingen av material skiljer sig också åt vid olika studier. Vid en kvalitativ dataanalys 

använder sig forskaren ofta av intervjuer eller observationer. Här är inte mängden av fakta det 

viktiga, utan istället undersöks de fakta som finns mer djupgående. Det här sättet passar ofta 

bra tillsammans med en induktiv undersökning, där forskaren strävar efter att hitta en ny teori 

som bygger på hur objekten i undersökningen uppfattar sin omvärld. Till skillnad från den 

kvalitativa forskningen finns den kvantitativa forskningen och här utgår forskaren från en 

befintlig teori. Utifrån denna teori ställer forskaren en hypotes som sedan prövas. För att göra 

detta samlar forskaren in en större mängd fakta, och utifrån dessa kan sedan slutsatser dras 

kring om hypotesen är rimlig eller inte. Det kan också resultera i att teorin förstärks eller 

förkastas. Detta synsätt grundar sig på en objektivistisk syn, det vill säga att alla studerade 

objekt uppfattar omgivningen på samma sätt. (Bryman, 2007; Föreläsning Nilsson, 2012) 

Det finns olika sätt att se på vad som ska betraktas som kunskap inom ett ämnesområde. Inom 

naturvetenskapen används positivism, vilket innebär att det är bara sådana företeelser eller 

fenomen som kan bekräftas via sinnena som är kunskap. Teorins syfte är att generallisera 

kunskap och på så sätt kunna ta ställning till lagmässiga förklaringar. Undersökningarna går 

till så att fakta samlas in för att hitta regelbundenhet i omgivningen. I denna vetenskap läggs 

inte några värderingar på fakta som samlas in, det vill säga den är objektiv.  Inom 

samhällsvetenskapen är denna syn ifrågasatt och det är viktigare att förstå det insamlade 
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materialet. Här talas om en hermeneutisk syn. Fakta kan inte ryckas ur sitt sammanhang utan 

måste tolkas i den situation det uppkommer. Omgivningen ses som ”många verkligheter” där 

var och en har sin sanning om hur verkligheten är. I denna undersökning är forskarens roll att 

tolka och värdera den fakta som samlas in, det vill säga den är subjektiv. (Bryman, 2007; 

Föreläsning Westerberg, 2012). 

4.2 Val av undersökningsmetoder 

Syftet med vår studie är att se om vi kan finna ett samband mellan elever med MS och svagt 

arbetsminne. Målet är att finna ett generellt samband mellan olika delar av insamlad fakta. Då 

är det naturligt att vi väljer en kvantitativ undersökning där det objektiva synsättet genomsyrar 

arbetet. Intresset ligger helt i att hitta ett samband och inte hur eleven upplever sin kapacitet 

vid inlärning (Holme & Solvang, 1991/1997). Vi använder en naturvetenskaplig metod för att 

låta elever genomgå ett antal arbetsminnestester – en så kallad positivistisk kunskapsteori – 

för att på så sätt få svar på forskningsfrågorna och eventuellt kunna få fram en generell teori 

(Bryman,2007). 

4.3 Studiens genomförande 

Eleverna i den aktuella kommunen genomför varje termin en matematikscreening, NCM – 

Förstå och använda tal, sedan 2 år tillbaka. Denna screening ligger till grund för vårt urval av 

elever. Vi valde att studera yngre elever – de som idag går i år 3 och 4. En av anledningarna 

till att vi väljer en grupp yngre deltagare är att vi lättare kan urskilja svårigheter i matematik 

som härrör sig från verkliga problem hos individen. När eleverna kommer högre upp i 

åldrarna finns en risk att pseudo-dyskalkyli har utvecklats. Med pseudo-dyskalkyli menas att 

eleven genom tidiga misslyckanden inom matematiken utvecklar en blockering inför fortsatt 

lärande och därmed får stora svårigheter, trots att det egentligen inte föreligger några fysiska 

svårigheter (Adler & Adler, 2006). För att få ett större urval av elever valde vi att arbeta med 

flera av skolorna inom ett rektorsområde.  

Med hjälp av klasslärare för eleverna skickades ett informationsbrev där vi presenterade oss 

själva och undersökningen. Ett brev var riktat till målsmän (Bil 2) och ett annat till eleven 

själv (Bil 3). Till breven bifogades en svarstalong, där eleven kunde kryssa i om den ville 

deltaga (Bil 4).  

Testerna har genomförts på elevernas skola under ordinarie skoltid eller fritidshemstid. 

Eleverna genomförde arbetsminnestester samt ett test för antalsdiskrimination. Vi har också 

använt en överkryssningstest för att se hur snabbt eleverna normalt arbetar. 
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4.3.1 Urvalsförfarande 

Studien är gjord inom ett rektorsområde där det finns F-6 skolor med sammanlagt ca 280 

elever. Den ena skolan är geografiskt placerad inne i tätorten, och upptagningsområdet är till 

största delen från tätort. Skolan har A-form på klasser, vilket innebär att varje klass har en 

årskurs. Den andra skolan är belägen i en bruksort och där används C-form, det vill säga att 

upp till tre årskurser undervisas i varje klassrum. Det är ett bekvämlighetsval att just dessa 

skolor valts ut, då de har en geografisk närhet till våra arbetsplatser.  

För att genomföra undersökningen valde vi att studera elever i år 3 och 4 som genomfört 

NCM Förstå och använda tal under hösten 2011 och hösten 2012. Totalt underlag för 

undersökningen var då 81 stycken elever. Orsaken till att vi tittade på två efter varandra 

följande tester, var att minimera risken att i urvalsgruppen få med elever som haft tillfälliga 

problem som påverkar deras resultat. Genom att ta fram den 25 percentilen på vardera av 

testerna, kunde vi få fram elever med låga resultat två år i följd. De elever som låg under den 

25 percentilen vid enbart ett tillfälle togs inte med i urvalsgruppen. Detta fick till följd att 13 

elever i årskurs 3 blev utvalda och 10 elever i årskurs 4. För att kvalificera sig till 

kontrollgruppen krävdes att eleven låg 1 poäng över medelvärdet två år i rad. Även i 

kontrollgruppen fanns 13 elever från årskurs 3 och 10 elever från årskurs 4.  

4.3.2 Bortfall i urvalet 

Redan då vi lämnade ut informationsbreven visade det sig att några i urvalsgrupperna hade 

slutat på skolorna, samt att några elever hade språksvårigheter på grund av kort vistelse i 

Sverige. Detta gjorde att vår urvalsgrupp reducerats för mycket för att få tillräckligt underlag. 

Vårt beslut blev då att använda ytterligare en klass, som dock inte genomfört NCM Förstå 

och använda tal under hösten 2011. Istället valdes personerna ut genom att titta på 25 

percentilen hösten 2012 och i samråd med klassläraren kontrollera att det inte handlade om ett 

enstaka misslyckande, utan att eleven uppfattades ha problem med matematik.  

När samtliga elever svarat och vi fått godkännande av målsmän kunde vi genomföra 

undersökningen på 10 elever i år 3 och 9 i år 4. I år 3 var det 5 pojkar och 5 flickor och i år 4 

6 pojkar och 3 flickor. I kontrollgruppen deltog 10 elever från år 3 och 10 från år 4. Av dessa 

var 4 pojkar och 6 flickor i år 3, och 7 pojkar och 3 flickor i år 4. 

4.3.3 Etiska överväganden  

De fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007) har följts. Genom ett 
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informationsbrev har vårdnadshavare och elever fått information om studiens syfte och hur 

elevernas medverkan ska gå till samt att deltagandet är frivilligt. Bifogat med 

informationsbrevet fanns en svarstalong där vårdnadshavare har haft möjlighet ge sitt 

samtycke. Eleven har under testerna haft möjlighet att avbryta arbete om den så önskat. Vi har 

följt konfidentialitetskravet och avidentifierat alla deltagarnas identitet. Eleverna har delats in 

i grupper med matematiksvårigheter, MS och kontrollgrupp, K. För de elever där vi redovisat 

resultat på enskilda frågor har varje elev tilldelats en slumpmässig siffra som använts vid 

resultatredovisningen. När det gäller nyttjandekravet har vårdnadshavare haft möjlighet att 

medge om klasslärare/speciallärare får ta del av barnets resultat. I övrigt används inte 

uppgifterna för annat ändamål. Vi har också erbjudit vårdnadshavare att ta del av rapporten 

när den är klar (Bryman, 2007). 

4.3.4 Datainsamling  

Vår empiriska studie grundar sig på primärdata, då vi själva samlat in fakta från de 

genomförda testerna. Varje elev – från urval och kontrollgrupp – genomförde 6 deltester vid 

ett och samma tillfälle. Testerna tog tillsammans ungefär 40 minuter per elev. Då eleverna 

genomförde testerna noterade vi svaren som eleverna gav muntligen på förtryckta blanketter. 

På andra delar använde eleverna dator för att genomföra testerna. En del av dessa sparades 

automatiskt på dator, medan i andra fall skulle eleven redovisa sitt resultat skriftligt på 

papper. De tester som används har tagits fram i samråd med Ulf Träff, docent i psykologi, 

Linköpings Universitet (06.11.2012). 

4.3.5 Test och procedur 

Antalsdiskriminationstest  

Panamath är ett matematiskt antalsdiskriminationstest. Gula och blå prickar blir synliga på 

datorskärmen och testpersonen ska bestämma av vilken färg det är flest prickar. Prickarna är 

synliga i 2 sekunder och försvinner sedan. Prickarna är av olika storlekar och om de gula 

prickarna är fler än blå prickar kan de gula prickarna vara av mindre storlek än de blå. Detta 

fenomen kan vara tvärtom, om blå prickar är fler till antal kan de vara av mindre storlek än de 

gula. Detta för att inte personerna ska fokusera på storleken på punkterna utan på antalet. 

Panamathtestet ger uppfattning om personens intuitiva taluppfattning via Weber fraktionen 

(W) och reaktionstiden för att besluta om ett svar. 

Verbalt arbetsminnestest 

Testet mäter förmågan att kunna processa och lagra verbal information samtidigt. Eleverna får 

normala och ”konstiga" meningar upplästa av testledaren. Denne använder ett powerpoint-
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program för att varje elev ska få samma tid på sig att höra meningarna och samma tid att 

komma ihåg. Meningarna läses upp med ca ½ sekunds mellan varje ord. Eleverna ser inte 

dataskärmen.  Eleverna ska svara ja om det är en normal mening och nej om det är en 

”konstig” mening. När meningarna är upplästa ska eleven upprepa de första orden i varje 

mening och i rätt tidsordning.  Undersökningen är uppdelad i olika span, det vill säga olika 

antal som eleven ska komma ihåg. Antalet meningar ökar i varje span, i span 2 är det två 

meningar, span 3 tre meningar osv. I varje span är det två ”grupper” med meningar. För att bli 

godkänd på en span-nivå ska eleven klara samtliga ord i minst en grupp samt återge orden i 

rätt tidsordning. 

Överkryssningsuppgift 

Eleven får ett A4 ark med symboler. Sidan är fylld med vågräta rader där det finns rutor med 

symboler i. Längst ut i vänstra kanten på varje rad visas den symbol som eleven ska hitta på 

samma rad. Eleven visar att den hittat symbolen genom att dra ett streck över figuren. I varje 

rad finns det två symboler som är likadan som den längst ut till vänster. Arbetet sker på tid för 

att få en uppfattning om bearbetningshastigheten hos testpersonen. 

Visuell-spatial test 

Detta test är ett visuellt arbetsminnestest och mäter förmågan att kunna processa och lagra 

visuell information samtidigt. Testet är en dual-task eftersom testet består av två del-

uppgifter. Eleverna får en matris bestående av olika antal kvadrater. Rutorna är 2,5x2,5 cm 

och finns mot vit bakgrund. På dataskärmen finns samma antal rutor som eleven har på 

matrisen. I en av rutorna på dataskärmen kommer det upp två svarta prickar och eleven ska 

avgöra om dessa prickar är av samma storlek eller av olika storlekar. Är prickarna av samma 

storlek ska eleven trycka på *-knappen och om prickarna är olika stora ska eleven trycka på 

A-knappen, detta beslut tas inom 3 sekunder. Efter 3 sekunder kommer ytterligar två prickar 

upp i en av rutorna och eleven ska besluta om prickarna är lika eller olika stora. Den andra 

uppgiften är att komma ihåg platsen för prickarna i rutnätet. Prickarna försvinner och eleven 

ska i sin egen matris markera med kryss i vilka rutor det fanns prickar. Den första matrisen 

hade nio rutor (3x3) och två av rutorna innehöll prickar (span storlek 2). Matriserna på nästa 

nivå hade tolv rutor (3x4) och tre av rutorna innehöll prickar (span storlek 3). Den tredje 

nivån hade 16 rutor (4x4) och fyra av kvadraterna innehöll prickar (span storlek 4). Den fjärde 

nivån hade 20 rutor (4x5) och fem av kvadraterna innehöll prickar (span storlek 5). Två olika 

matriser presenterades för varje spanstorlek.  Alla elever arbetade till och med span 5 och de 

som klarade detta span fortsatte till span 6, 25 rutor  (5x5) eller span 7 med 30 rutor (5x6). 
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Spårföljning (Trialmaking) 

Denna penna- och pappertest används för att bedöma förmågan att växla mellan olika 

verksamheter eller hämtning av både strategier och fakta från långtidsminnet. Uppgiften går 

ut på två olika testförhållanden, A och B. Del A mäter processhastigheten när personen 

hämtar fakta från långtidsminnet. Här bestod materialet av 25 inringade siffror på ett papper. 

Uppgiften var att ansluta de 25 cirklarna i nummerordning så snabbt och korrekt som möjligt. 

Varje elev presenterades med en övningsmatris som bestod av 8 cirklar innan testet startades. 

I del B måste eleven kunna växla mellan olika strategier samt hämta fakta från 

långtidsminnet. Här har hälften av cirklarna ett nummer i mitten (1-13) och hälften har en 

bokstav (A-L). Eleven ska börja på nummer 1 och rita ett streck med penna så att varje 

nummer alterneras med dess motsvarande bokstav (dvs 1-A-2-B-3-C osv.) I både del A och i 

del B skulle eleverna arbeta så rätt som möjligt men också så fort som möjligt. 

Ordrepetition 

Eleverna ska upprepa ett antal ord som testledaren säger. Eleven ska upprepa orden i den 

ordning som ledare säger orden. Denna test mäter enbart minnesfunktionen i den fonologiska 

loopen, då deltagaren enbart ska repetera det nyss hörda. I varje span har eleven 3 möjligheter 

att lyckas, då det finns tre omgångar ord i varje span. I span 3 är det tre ord, span 4 innehåller 

fyra ord, span 5 innehåller fem ord, span 6 innehåller sex ord och span 7 innehåller sju ord. 

Alla elever gick till span 5 och om eleverna klarade en omgång i span 5 arbetar eleven vidare 

till span 6 och om denna omgång klaras fortsätter till span 7.  För att samtliga testpersoner ska 

höra orden inom samma tid läser testledaren orden från en datorskärm där orden presenteras i 

en Powerpoint.  

4.3.6 Databearbetning 

För att göra vårt urval av elever använde vi oss av NCM:s matematikscreening (McIntosh, 

2008). Denna screening ger ett summativt resultat, där eleverna enbart kan få rätt, fel eller ej 

försökt. För att välja ut de elever som skulle ingå i studien räknade vi fram ett resultat som låg 

under den 25 percentilen för vart och ett av de båda testerna som eleverna deltagit i. För att 

göra denna beräkning använde vi oss av SPSS, Statistical Package for the Social Sciences 

(Moore, McCabe & Craig, 2012). 

För att sammanställa, sortera och analysera de resultat vi fått in vid testerna har vi använt oss 

av Microsoft Excel samt SPSS.  
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4.4 Metoddiskussion 

För att få ett fram ett säkrare resultat hade det varit önskvärt att ha tillgång till en större grupp 

av elever – både från MS gruppen och kontrollgruppen. Från de elever vi från början valt ut, 

försvann många på grund av flytt och språksvårigheter redan innan testerna startade. Detta 

resulterade i att vi fick välja ut elever som enbart genomfört en enda screeningtest, vilket 

innebär att det kan finnas elever som tillfälligt misslyckats med i undersökningen. Dessutom 

var antalet elever så få att det i urvalsgruppen fanns med elever ända upp till 25 percentilen, 

och att det troligtvis blivit ett tydligare resultat om vi arbetat med elever upp till 15 

percentilen. Detta hade tydliggjort variationerna mellan grupperna (Bryman, 2002). I samband 

med uttagningen av eleverna var önskan att ha samma antal och lika könsfördelning i 

urvalsgrupp och kontrollgrupp. På grund av orsaker som elevers avhopp, ändrades underlaget 

under studiens gång.  

Det som också kan påverka resultatet var att de elever som inte genomfört NCM:s test 2011 

kan missbedömas av läraren och ha större matematiska kunskaper, jämfört med övriga i 

urvalsgruppen.  

Vid genomförande av testerna är det viktigt att undersökningsledaren är väl insatt i 

arbetssättet. I vårt fall gällde det att förklara och genomföra testerna på ett likartat sätt för 

varje individ. Genom att träna och genomföra testerna utvecklades vi som ledare och 

upptäckte nya saker med tiden. Det hade varit bra att genomföra fler träningstillfällen med 

barn innan själva studien (Halvorsen, 1992). 

4.4.1 Validitet och reliabilitet 

Validiteten för en undersökning bedömer om slutsatser som genererats från en undersökning 

verkligen går att härleda till undersökningen (Befring, 1994; Bryman, 2007). Då 

urvalsgruppen totalt består av 19 personer och kontrollgruppen av 20 personer, är antalet för 

litet för att få en hög validitet i undersökningen. Oavsett om vi kan se ett tydligt samband eller 

inte, så kan inte den här undersökningen ge en hög validitet på grund av det låga antalet 

försökspersoner. För att öka validiteten kan undersökningen upprepas under ett flertal år, med 

samma urvalsmetod, och på det sättet få en större säkerhet kring resultatet.  

När det gäller undersökningens reliabilitet har vi använt oss av samma tester som 

neuropsykologer vanligtvis använder för att mäta arbetsminne (personlig kontakt Ulf Träff, 

06.11.2012). Självklart bidrar detta till att få en större tillförlitlighet i mätningen, jämfört om 

vi på egen hand letat fram tester som vi inte tidigare prövat. En annan aspekt på reliabiliteten 
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är att det är första gången vi genomför dessa tester. Även om vi genomförde några tester på 

försökspersoner innan själva studien av eleverna, så är vi medvetna om att reliabiliteten 

sjunker då vi inte har den erfarenhet och säkerhet som krävs för att alla eleverna ska få exakt 

samma information från försöksledaren.  
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5 Resultat 

Här nedan följer redovisning i tabell av resultaten på testerna som genomförts.  

Den som är ovan att läsa den här typen av statistik kan vara hjälpt av att känna till följande 

förklaringar. Med signifikans, p, menas att resultatet är säkert, resultatet är inte bara en slump. 

Om resultatet ligger mycket nära signifikans kallar vi det tendens, detta resultat går inte helt 

att lita på, men det går inte heller att förklara som slump. Begreppet interaktion förklarar att 

två olika händelser påverkar resultatet, den ena händelsen påverkar resultatet så pass mycket 

att det ser ut som en signifikans på helheten, men i detta fall tas bara hänsyn till den händelsen 

som bidragit till signifikansen och studien bedömer inte den andra händelsen.  I redovisningen 

finns också frihetsgrad, F, vilken talar om hur stor undersökningen är och hur många olika 

variabler som undersökts, och utifrån detta räknas ett värde fram. I texten förekommer också 

enheter som kan vara nya för läsaren. Här finns span, som visar till vilken nivå eleven nådde 

vid testet, och sedan Weber, som enligt en beräkning visar hur många fel eleven gjorde.  

Tabell 1. Deskriptiv statistik för arbetsminnestesten och antalsdiskrimination för gruppen 

med matematiksvårigheter (MS) och kontrollgrupp uppdelat på åk 3 och 4 

 MS Kontroller 

 Åk 3 Åk 4 Åk 3 Åk 4 

 M SD M SD M SD M SD 

Verbalt arbetsminne 2.70 0.68 2.33 1.00 3.30 0.95 3.00 0.47 

Visuellt arbetsminne 2.50 1.90 3.22 1.56 3.50 2.12 3.50 3.16 

Ordrepetition 3.80 0.63 4.00 0.71 4.30 0.82 4.30 1.25 

Spårföljning 1.2.3… 48.90 16.09 50.22 21.25 39.30 8.14 41.30 12.71 

Spårföljning 1.A.2.B.3.C… 162.40 48.27 103.22 23.17 100.80 22.49 94.00 12.56 

Överkryssningsuppgift 72.70 11.72 81.44 21.28 65.40 12.55 68.30 17.76 

Antalsdiskrimination (W) .26 .11 .44 .35 .26 .11 .19 .05 

N (antal pojkar) 10 (5)  9 (6)  10 (4)  10 (7)  

W = Weber fraktion 
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Av Tabell 1, föregående sida, framgår medelvärde och standardavvikelser för gruppen med 

matematiksvårigheter, MS, samt för kontrollgruppen. 

Vi har använt oss av variansanalys (ANOVA), en statistisk metod för att undersöka 

skillnaderna (Moore m fl, 2012). Studien har tittat på om skillnaderna mellan MS gruppen och 

kontrollgruppen, samt åk 3 och 4 var statistiskt signifikanta och om skillnaderna mellan åk 3 

och 4 var signifikanta, det vill säga att det är låg sannolikhet att de observerade skillnaderna 

beror på ren slump. Signifikans är med andra ord ett mått på hur mycket vi kan lita på de 

värden vi fått. För att testen ska räknas som signifikanta (säkra) ska måttet vara under 5 %. 

Om signifikansen passerat 5 % men fortfarande ligger i närheten av detta värde < 7 %, har vi 

valt att redovisa resultatet som en tendens.  

Verbalt arbetsminnestest 

På det verbala arbetsminnestestet fick MS ett medelvärde på 2,53 span och kontrollgruppen 

3,15. Denna skillnad var signifikant, F(1, 35) = 6,15, p = .02 vilket visar att MS har 

svårigheter med arbetsminnet (centrala exekutiven och fonologiska loopen). Det fanns, 

däremot, ingen statistisk skillnad mellan åk 3 och 4 eller interaktion mellan grupp (MS vs 

kontroller) och åk (alla p > .05). 

Visuell-spatial test 

Det visuellt-spatiala arbetsminnestestet uppvisade ingen signifikant skillnad mellan MS och 

kontrollgrupp, ej heller mellan åk och ingen interaktion (alla p > .05). Detta testar 

arbetsminnets centrala exekutiv och visuella skissblocket. 

Spårföljning 

På spårföljning (TrialMaking)A testet fann vi ingen signifikant, men det finns en tendens till 

skillnad F(1, 35) = 3,65, p = .064, mellan MS gruppen och kontroll gruppen. I övrigt inga 

signifikanta skillnader. Här berörs centrala exekutiven och långtidsminnet, LTM. 

Vid spårföljning (TrialMaking) B fann vi en signifikant skillnad mellan MS gruppen och 

kontrollerna, F(1, 35) = 13,67, p = .001, en skillnad mellan åk 3 (m = 131 sek) och åk 4 (m = 

98 sek), F(1, 35) = 11,86, p = .002, samt en interaktion mellan grupp (MS vs kontroll) och åk, 

F(1, 35) = 7,48, p = .01. Interaktionen visar att barn med MS i åk 4 presterade på samma nivå 

som kontrollerna i åk 4, medan barn med MS i åk 3 presterade sämre än kontrollerna i åk 3 

(se Tabell 1). Spårföljning (TrialMaking) B testar den centrala exekutiven framförallt 

delfunktionen ”shifting”, förmågan att växla mellan de olika hämtningsuppdragen, samt LTM.  
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Överkryssningsuppgift 

Överkryssningsuppgiften mäter centrala exekutivens bearbetningshastighet och 

uppmärksamhet. Här ser vi en tendens till skillnad mellan MS gruppen och kontrollgruppen, 

F(1, 35) = 3,90, p = .056, men inga övriga skillnader (alla p > .05). 

Ordrepetition 

På ordrepetitionstestet som framförallt belastar den fonologiska loopen framkom inga 

signifikanta skillnader (alla p > .05). 

Antalsdiskriminationstest 

Vid antalsdiskriminationen finns tiden med som ett mått, men enbart för att se att det inte är 

några större skillnader mellan grupperna, eller att någon individ avviker mycket. 

Antalsdiskrimination, Weber, visar antal fel vid uppskattningen av antal. Detta är en medfödd 

förmåga oberoende av språk och arbetsminne. Resultaten från variansanalysen visade på en 

signifikant skillnad mellan MS gruppen (m = .35) och kontrollgruppen (m = .23), F(1, 35) = 

4,17, p= .049, och en signifikant interaktion mellan grupp och åk, F(1,35) = 4,44, p = .042, 

men ingen skillnad mellan åk 3 och 4 (p > .05). Interaktionen visar att barn med MS i åk 3 

presterade på samma nivå som kontrollerna i åk 3, medan barn med MS i åk 4 presterade 

sämre än kontrollerna i åk 4 (se Tabell 1). 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att knyta samman vår studie med aktuell forskning och sedan blicka 

framåt för att se hur vi kan använda resultatet i vårt dagliga arbete. 

6.1 Diskussion kring testerna  
Gruppen med MS presterade signifikant sämre på det verbala arbetsminnestestet jämfört med 

kontrollgruppen. Detta test berör hur framförallt centrala exekutiven arbetar men även den 

fonologiska loopen. Den centrala exekutiven har fyra funktioner, att samordna information 

(samtidig bearbetning och lagring av information), växla mellan olika uppgifter, välja relevant 

information och hämta information från långtidsminnet (Andersson, 2008; Baddeley & Hitch, 

2010). Det är tydligt att elever med MS har brister i någon eller flera av funktionerna i 

centrala exekutiven eller fonologiska loopen. Resultatet att gruppen med MS presterade lika 

bra på ordrepetitionstestet som kontroll gruppen tyder dock på att fonologiska loopen är 

relativt intakt, vilket talar för att MS gruppen har en specifik störning i den centrala 

exekutiven. Störningen verkar vara specifik kopplad till förmåga att samtidigt bearbeta och 

lagra verbal information, vilket det verbala arbetsminnestestet mäter explicit. 

Studien kan inte fastställa i vilken del problemen uppstår, men det framgår att eleven har 

svårigheter att använda informationen på rätt sätt och behöver därför stöd och hjälp på andra 

sätt. Andersson (2008) hänvisar till flera studier av Gathercole m fl, Henry & Maclean, 

Holmes & Adams, Keeler & Swanson, Lee, Ng, Ng, och Lim, Lehto, Noel, Seron och 

Trovarelli, Swanson, Swanson & Beebe-Frankenberger, Wilson & Swanson där de flesta 

studierna visar att den centrala exekutiven kräver samtidig bearbetning och lagring av 

information, och denna funktion är viktig vid utförandet av aritmetiska och matematiska 

uppgifter. Raghubar m fl (2010) har genomfört en metaanalys av 28 studier där de kognitiva 

egenskaperna jämförs hos barn med och utan MS. De föreslår att det är skillnader i det 

verbala arbetsminnet som karaktäriserar barn med matematikssvårigheter. Även Andersson 

och Lyxell (2007) skriver att barn med matematiksvårigheter har en begränsad förmåga att 

samtidigt bearbeta och lagra numerisk och språklig information.  

Beroende på hur en uppgift presenteras kan centrala exekutiven i vissa fall samarbeta med det 

visuella skissblocket. Raghubar m fl (2010) skriver att barn är beroende av det visuo-spatiala 

skissblocket då det införskaffar sig grundläggande aritmetiska färdigheter. Malmer och Adler 

(1996) skriver om vikten att ge elever med matematiska svårigheter visuellt stöd i 

undervisningen. Även Lundgren och Sterner (2002) stöder dessa resonemang. Studien 
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påvisade ingen signifikant skillnad mellan MS gruppen och kontrollgrupp vid test av visuellt 

arbetsminne, vilket stöder diskussionen om att elever med brister i det verbala arbetsminnet 

kan gynnas av visuellt stöd. 

Testet spårföljning (Trialmaking B) där eleven skulle skifta mellan två olika system, visar på 

samma sätt svårigheter med den centrala exekutiven. Detta test visar framförallt om eleverna 

har problem med att hämta information från långtidsminnet, och hur eleven växlar mellan 

olika uppgifter. Att ha brister i förmågan att snabbt hämta information i arbetsminnet är ett av 

de största problemen för elever med MS (Andersson & Lyxell, 2007). Vid spårföljning 

(Trialmaking B) är inte den fonologiska loopen involverad. I studien framkom en interaktion 

mellan grupp och åk, där elever i årskurs 3 med MS har stora svårigheter med denna uppgift, 

medan elever med MS i årskurs 4 genomförde uppgifter utan svårigheter. Detta ger en tydlig 

indikation på att eleverna i årskurs 3 har problem med den centrala exekutiven, och då 

speciellt med delfunktionen att kunna växla mellan hämtningsuppdragen. En annan avgörande 

faktor för om eleven lyckas med denna uppgift är att de har kunskapen lagrad och 

automatiserad i långtidsminnet. 

 

Andersson och Östergren (2012) hänvisar till Passolunghi m fl som visat att barn som har 

svårigheter med hämningskontrollen får svårigheter vid strategisk planering, vilket kan vara 

en orsak till att eleven misslyckas med spårföljningstestet. Det finns också indikationer på att 

barn med MS har problem med hämtning av information från långtidsminnet och är 

långsammare när det gäller den allmänna process-hastigheten (Andersson, 2008; Andersson & 

Lyxell, 2007). Neuropsykologer har också studerat process-hastigheten i hjärnan. De har visat 

att arbetsminnets snabbhet kan bero på antalet neuroner och halten dopamin (Klingberg, 

2011).  

I studien har eleverna med MS i år 3 inga signifikanta svårigheter när de ska hämta en 

information från långtidsminnet (Trialmaking A) men de uppvisar signifikanta problem vid 

växling mellan två olika hämtningar (Trialmaking B). Även om de tidigare testerna visat att 

eleverna har problem med den centrala exekutiven, visar detta att elever kan ha specifika 

problem med flera olika delar av arbetsminnet.  

Vid antalsuppfattningen (ANS) framkom en interaktion som visar att det istället är eleverna 

med MS i årskurs 4 som har problem med uppgiften. För eleverna i årskurs 3 fanns ingen 

skillnad mellan MS gruppen och kontrollgrupp. Detta resultat tyder på att vissa elever med 
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MS har en störning i antalsuppfattningen ( Mazzocco m fl, 2011; Piazza m fl, 2010). Ett barn 

som har problem med antalsuppfattningen får svårigheter att bedöma antal siffror i ett tal, 

vilket gör att barnet inte kan se hur stort ett tal är vilket försvårar uppgiften att lösa 

matematiska uppgifter (Mazzocco m fl, 2011). Piazza (2010) hävdar att ANS har en 

avgörande roll för förmågan att använda sig av abstrakta numeriska begrepp. Andersson och 

Östergren (2012) hänvisar till flera forskare, bland andra Feigenson, Halberda och Mundy, 

vilka uppmärksammar att barn utvecklar sin förmåga att ersätta ANS med det symboliska 

talsystemet. Detta gör att i en normal utveckling förfinas antalsuppfattningen till symboler, i 

vårt fall arabiska siffror, som hämtas och tolkas direkt i arbetsminnet. När vi är unga har den 

mentala antalslinjen logaritmiska förhållanden, och med stigande ålder förändras positionerna 

och vi får en mer förfinad förmåga att tolka siffrorna (Piazza, 2010; Piazza m fl, 2010). 

Vidare hänvisar Andersson och Östergren (2012) till Feigenson, Piazza, Wilson och Dehaene 

m fl, att grunden för att utveckla denna förmåga är ett fungerande ANS. Vilket innebär att en 

orsak till att barn har MS kan vara att de inte lyckas översätta en sifferkombination till ett 

verkligt antal.  

6.2 Avslutande diskussion och slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka arbetsminnets funktion hos elever med MS. Vi har 

genomfört ett antal tester med elever som har lågt resultat på matematikscreeningstest och 

jämfört med en kontrollgrupp med bra resultat på matematikscreeningstestet. I vår studie 

genomfördes undersökningar kring olika funktioner i arbetsminnet och andra kognitiva 

funktioner.  

 

6.2.1 Svar på forskningsfrågorna 

Trots att undersökningen enbart bestod av en liten grupp har vi funnit att det finns belägg för 

att elever med MS har brister i arbetsminnet. Eleverna i åk 3 har svårigheter med växling och 

hämtning från långtidsminnet, medan åk 4 har problem med antalsuppfattningen. Dessutom 

uppvisar båda grupperna störningar i centrala exekutiven beträffande förmåga att samtidigt 

bearbeta och lagra verbal information. Vi kan med stor sannolikhet utesluta problem med den 

fonologiska loopen, då eleverna inte hade svårigheter med ordrepetitionstestet. Då vi inte kan 

se några skillnader på det visuella arbetsminnestestet tyder detta på att eleverna inte har 

generella svårigheter med arbetsminnet, vilket var en av våra forskningsfrågor. Det verkar 

som att det visuella skissblocket är relativt intakt hos barn med MS. 
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Ett av testerna undersökte antalsdiskriminering/uppfattning hos eleverna och då framkom att 

det inte var årskurs 3 som fick problem, utan här var det årskurs 4 eleverna som utmärkte sig 

som svaga. Det blir här tydligt att elever som uppvisar liknande problem i 

undervisningstillfällen, kan ha helt olika orsaker till MS.  

 

Alltså resultatet visar att det i studien inte finns några generella svårigheter med arbetsminnet, 

utan specifika störningar i centrala exekutiven i år 3 och 4. Dessutom har eleverna i MS-

gruppen åk 4 störningar i ANS. 

6.2.2 Resultatanvändning  

I vårt dagliga arbete får vi ibland veta att en elev har svagt arbetsminne, och vi har då tidigare 

uppfattat det som ett problem med en enda lösning. Vi vet nu att det är väldigt individuellt hur 

vi ska hjälpa detta barn, då det kan vara specifika delar av arbetsminnet som är svagt, men att 

det också kan bero på brister i barnets antalsuppfattning. Studiens resultat har visat att elever 

kan ha mycket skilda orsaker till MS. I lärarutbildningen framkommer det att det är viktigt att 

variera undervisningen och att ge eleverna information och undervisning på olika sätt – det 

kan vara verbalt, visuellt eller kinestetiskt. Även vår praktiska erfarenhet styrker att detta är 

viktigt för att nå alla elever. 

Arbetsminnet är begränsat (Klingberg, 2011) för alla, även för personer med normal 

arbetsminneskapacitet. Detta kan alla personer uppleva, då intrycken är många och stressen 

blir hög. Vi förstår då att elever med dessa brister i arbetsminnet, får stora svårigheter även 

vid normala inlärningstillfällen. Detta understryker ytterligare att det är viktigt att vi ger dessa 

elever specifikt stöd på de områden där de har behov.  

Många forskare ser en fungerande central exekutiv som en förutsättning att lyckas med 

matematiken. Beroende på vilket sätt forskaren närmar sig problemet hittar de olika orsaker. 

Klingberg (2007) som genomfört studier i klassrumsmiljö anser att det är problem med 

uppmärksamheten och att hålla fokus på arbetsuppgiften. Eleven måste ha kontrollerad 

uppmärksamhet och en elev som har problem med centrala exekutiven bör inte utsättas för 

störningar från omgivningen. De studier vi tittat på genomförs i enskilda rum, där 

försökspersonen inte utsätts för störande stimulus. Dessa tester visar att det är i den centrala 

exekutiven det finns brister, och att eleverna inte klarar uppgifterna trots en lugn miljö. I vår 

vardag är det vanligt att elever med svårigheter placeras i ett annat rum, där eleven inte utsätts 

för störande ljud. Forskningen visar dock att det är individuellt vilken typ av åtgärd som 
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hjälper varje elev. Det behöver inte vara problem med att hålla fokus på uppgiften, utan det 

kan vara alldeles för krävande för den centrala exekutiven att hämta information från 

långtidsminnet. Av den anledningen finns ingen generell lösning på elevernas 

inlärningsproblematik, utan varje elev måste pröva ut vad som passar. Kanske kommer 

psykologer och neuropsykologer att utarbeta bättre analysmetoder, för att fastställa vilken 

funktion eller del av arbetsminnet som har brister, i framtiden och då kan vi hjälpa eleven på 

ett effektivare sätt.  

6.3 Hur kan vi använda våra nyvunna kunskaper i undervisningen? 

Genom att studera elevernas låga resultat på kommunens screeningstest, kan vi få indikationer 

på att arbetsminnet och/eller annan kognitiv funktion är en bristande länk för inlärningen. Om 

eleven misslyckas med taluppfattning, huvudräkning, samband och problemlösning kan det 

var idé att pröva alternativa undervisningsmetoder som är utarbetade för elever med lågt 

arbetsminne.  

På Forskning.se (2011) står det att ett sätt att underlätta för arbetsminnet i olika situationer, är 

att hjälpa eleven att få fler automatiserade kognitiva processer. Detta betyder att om eleven 

känner igen saker och kan hämta det direkt från långtidsminnet, så kommer elevens 

arbetsminne inte att krävas för denna uppgift, och arbetsminnet får mer frigjord kapacitet. 

Detta arbetssätt bör då fungera på en elev som kan förflytta information fram och tillbaka från 

långtidsminnet, medan det inte fungerar på en elev som har problem med just den delen av 

arbetsminnet – att hämta upp information från långtidsminnet. 

Ett annat sätt att hjälpa elever med nedsatt arbetsminne är att minska arbetsbördan. Detta görs 

enklast genom att ge kortare instruktioner, anpassat till barnets kapacitet. Vi kan också 

använda oss av yttre hjälpmedel som lappar eller bilder som talar om vad barnet ska göra, 

utan att behöva belasta arbetsminnet. För andra elever kan det vara viktigt att inte bli störda av 

yttre störmoment, några elever behöver sitta i ett angränsande rum medan en annan blir hjälpt 

av att använda hörlurar. Enligt Klingberg (2011) visar neurologisk forskning att en person kan 

utöka arbetsminneskapaciteten genom daglig konditionsträning. Det har också visat sig 

positivt för arbetsminnet att lära sig spela ett instrument.  

6.4 Nya forskningsfrågor 
Under den här tiden har vi studerat olika falanger av forskning och läst artiklar kring 

tvärvetenskapligt samarbete. Nilsson skriver i tidningencurie.se (2012) att Klingberg för fram 

åsikten om att olika discipliner som neurovetenskap, kognitiv psykologi, pedagogik och 
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didaktik, bör samarbeta. Skolan behöver ta del av mer forskning kring inlärning för att 

utveckla undervisningen i rätt riktning. Vi instämmer helt i den här åsikten, för att utveckla 

undervisningen och ge eleverna en positiv syn på skolan, behöver vi samarbeta och använda 

alla nya forskningsresultat som framkommer. Ett särskilt intresse finns i de didaktiska 

frågorna och hur de påverkar elevernas kunskapsutveckling.  

Det framgår också av studien att eleverna med MS i årskurs 4 har en sämre fungerande 

antalsdiskrimination. Vi har observerat att denna grupp består av fler pojkar än flickor och en 

framtida studie vore att undersöka om en störning i ANS är könsbundet på något sätt.  

Då vi genomfört denna studie på klasserna 3 och 4, finns också möjligheten att genomföra 

ytterligare studier på samma elever innan de slutar grundskolan. Det vore oetiskt av oss att 

välja ut några som skulle få ta del av den kunskap vi har och ge dem specialundervisning, då 

alla elever måste få chansen att utvecklas optimalt. Det vi kan genomföra är dock studier 

kring hur de uppfattat sin undervisning och hur de lyckas inhämta kunskap. 
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7 Slutord 
Efter genomförd studie har vår kunskap utökas och nya tankar dyker upp kontinuerligt. Detta 

är ett stort område som tidigare tillhört neuropsykologin, men där vi på det pedagogiska 

området kan få hjälp att lyckas med uppdraget att få alla elever att lyckas. Genom att använda 

dessa kunskaper rätt kan vi undvika att få en elev med negativa känslor för matematik, att få 

ännu lägre självkänsla. Genom att hitta arbetssätt där eleven lyckas, kan eleven istället bli 

stärkt i sin självkänsla och därmed öka sin möjlighet att ta in ny kunskap.  
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Bil 2 

 

 

 

Informationsbrev till målsmän 

 

Vi är två lärare som arbetar inom Vingåkers kommun och heter Aina 

Andersson och Ing-Marie Persson.  Vi ska skriva ett examensarbete kring 

matematik och arbetsminne.  I undersökningen kommer vi även att titta på 

om kommunens screeningstest i matematik kan hjälpa oss att upptäcka 

elever som är i behov av att träna arbetsminnet.   

För studien kommer vi att använda elever som går i år 3 och år 4 2012. 

Underlaget till studien kommer att vara screeningstest i matematik gjort 

hösten 2011 och hösten 2012. Vi vore väldigt tacksamma om Ert barn kan 

delta i vår studie.  

Under hösten 2012 kommer vi att besöka Ert barns skola och genomföra ett 

test som är kopplat till arbetsminnet. Testet kommer att ta ca 1 timma och 

sker enskilt tillsammans med någon av oss. Alla som deltar i studien kommer 

att avidentifieras i arbetet och studien är alltså helt konfidentiell och 

resultaten kommer redovisas i vårt examensarbete. Vår erfarenhet är att 

eleverna brukar tycka det är roligt att genomföra övningarna. Planeringen 

och genomförandet av undersökingen sker i samarbete med lärare på Ert 

barns skola och rektor har samtyckt till undersökningen.  

Det är vår förhoppning att Ni vill låta Ert barn delta i studien och för detta 

behövs Ert skriftliga medgivande. Vänligen fyll i svarsblanketten på nästa 

sida och lämna den till barnets lärare senast torsdag 15/11. Om Ni önskar ta 

del av den färdiga uppsatsen finns det möjlighetet till detta. För vidare 

information är Ni välkomna att höra av Er till oss. 

 

Tack på förhand! 

 

Ing-Marie Persson                                Aina Andersson 
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Bil 3 

Information till elever i åk 3-4 

Vi som skriver det här brevet heter Ing-Marie Persson och Aina Andersson. Vi arbetar 

som lärare i Vingåkers Kommun. Vi är intresserade av hur barn räknar och att barn blir 

bättre och bättre i matematik ju äldre de blir. För att få reda på detta kommer vi att 

vilja träffa ett antal barn som går i årskurs 3 och 4. 

Vi blir glada om du vill vara med i den här undersökningen.  Om du väljer att vara med 

kommer du att träffa någon av oss vid ett tillfälle. Du kan närsomhelst säga till om du 

inte vill vara med längre. Om dina lärare vill veta hur du räknar så är det dina föräldrar 

som bestämmer om de ska få veta det. 

 

När undersökningen är klar och vi berättar vad vi kommit fram till så kommer inget barn 

att kunna bli igenkänd för vi använder inte era namn. 

 

Har du frågor kan du ringa eller be någon vuxen ringa till oss som ansvarar för hela 

undersökningen (se telefonnummer nedan). 

 

Med vänliga hälsningar 

Ing-Marie Persson 

  tele:XXX-XXX XX XX 

 

 Aina Andersson 

tele:XXX-XXX XX XX 
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      Bil 4 

Svarstalong 

 

 

 

 JA, MITT BARN FÅR DELTA I UNDERSÖKNINGEN 

 

 

 

Om Ni tillåter att klasslärare/speciallärare får ta del av Ert barns resultat 

kryssa även i rutan nedan! 

 

 

JA, KLASSLÄRARE/SPECIALLÄRARE FÅR TA DEL AV MITT BARNS 

RESULTAT 

 

 

 

MÅLSMANS UNDERSKRIFT:     

 

 

NAMNFÖRTYDLIGANDE:     

 

 

 

BARNETS NAMN (TEXTA)     

 

 

 

SKOLA OCH KLASS (TEXTA)     

 

 

 

 

Svarstalong önskas åter till klassläraren senast torsdagen den 15/11. 

  

 


