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Abstract 
Syftet med denna studie var att undersöka om elevers matematiska prestationer 

påverkas av en nedsatt minnesförmåga, vilka problem det i så fall medför hos 

eleven och hur vi som pedagoger kan hitta strategier för att underlätta för dessa 

elever. 

 

I undersökningen har vi arbetat med 62 elever, av vilka 27 är flickor och 35 är 

pojkar, som går sjätte skolåret i en kommunal skola. I studiematerialet ingår 

även fyra personer som arbetar i skolans verksamhet. Den metod vi har använt 

oss av är kvalitativa intervjuer.  

 

Vår lokala forskning visade att problem med nedsatt minnesförmåga finns i 

skolverksamheten i storleksordningen ca 16 % hos eleverna. Problemet återfanns 

oftare hos pojkar än hos flickor.  

 

Under vår undersökning har vi sett några återkommande punkter i både litteratur 

och intervjuer. Huvudresultatet visar att vi bör tänka på några specifika faktorer 

vid arbete med elever som har en nedsatt minnesförmåga.  

 

Den allra mest grundläggande faktorn är att elever och pedagoger måste vara 

medvetna om att problemet finns för att därefter kunna skapa en strategi. Andra 

viktiga faktorer är att skapa en lugn tyst arbetsmiljö, förkorta och förtydliga 

instruktioner och individanpassa arbetstempot.  

 

Nyckelord: kvalitativ metod, matematiksvårigheter, nedsatt 
minnesförmåga, skolverksamhet, strategier 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Förord 
Vi som författare till detta arbete vill tacka alla de elever som har ställt upp i vår 

undersökning och även den personal som låtit oss genomföra studien i sina klasser. Vi 

är också mycket tacksamma mot den personal som har ställt upp med sin tid och sin 

kunskap under våra intervjuer. Förutan våra informanter hade undersökningen aldrig 

kunnat genomföras. Ännu ett tack vill vi ge till dem som har läst vårt arbete och kommit 

med synpunkter. Ett sista tack sänder vi till vår handledare Birgitta Rudénius, ett stort 

stöd genom arbetets gång.  

 

Kristianstad/Mörrum november 2005 

Sara Henningsson 

Åsa Nilsson 
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1 Inledning 
I denna uppsats kommer vi att titta närmare på vilka minnesproblem olika elever kan ha och 

koncentrerar oss framförallt på arbetsminnets1 betydelse för elevens skolutveckling. Vi har 

vår utgångspunkt inom ämnet matematik, samt de olika strategier som lärare kan använda sig 

av för att underlätta för eleverna. Vi vill även undersöka om eleverna självständigt har funnit 

egna tillvägagångssätt runt sitt problem. I detta kapitel ges en kort bakgrund till vår uppsats. 

Vi kommer även att tydliggöra syftet med undersökningen. 

1.1 Bakgrund  

Vi har valt att skriva vår uppsats om minnessvårigheter i matematik, eftersom vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning praktiserat på en skola där problem av detta slag kunnat 

påvisas hos elever. Intresset för ämnet har ökats ju längre vår utbildning fortskridit. En 

samtida svensk journalist vid namn Carl Hammarén har en gång sagt ett tänkvärt citat:  
 

Det räcker inte med att ha erfarenheter man måste kunna komma ihåg dem också.  

 

Vi har funderat mycket över vilken påverkan elevers minne har på deras skolutveckling, då 

främst kring matematikämnet. Vårt val av specialisering på just matematikinlärningen beror 

på att vi som författare till detta arbete har inriktningen matematik/naturvetenskap i vår 

lärarutbildning och att det då kändes naturligt att fördjupa oss inom detta område. Det finns en 

hel del forskning kring minnet och hur det fungerar. Även om matematikinlärning finns det 

undersökningar och arbetsmetoder att hitta. Det vi vill koncentrera oss på att utveckla är 

kopplingen mellan dessa två. Vi har valt att genomföra vår undersökning med elever som går 

det sjätte skolåret av den anledningen att då skall eleverna ha uppfyllt målen som finns i 

kursplanen för årskurs fem. Det är då möjligt att relatera våra resultat i förhållande till vad 

eleverna, enligt skolverket, skall kunna. Vikten i denna undersökning ligger i att tillägna sig 

en större vetskap om, och förståelse för, elever med en nedsatt minnesförmåga. Det är ett 

ämne som inte berörts mycket i publicerad litteratur. Det är även viktigt att lära sig olika 

strategier som vi i vår framtida yrkesroll kan använda oss av för att avhjälpa problemen 

eleven har.  

                                                 
1 arbetsminnet är den del av minnet som lagrar tillfällig information, till exempel under en arbetsuppgift 
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1.2 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka om respondenter och/eller bokförfattare anser att 

inlärningen påverkas av en nedsatt minnesförmåga. Vidare vill vi ta reda på vilka svårigheter 

problemet med nedsatt minnesförmåga kan medföra hos eleven. Kan vi som pedagoger göra 

något för att underlätta för dessa elever? Vilka strategier använder sig pedagoger samt elever 

av inom ämnet? 

1.3 Styrdokument 

Vårt uppdrag, enligt LPO 94 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet), är att se till alla elevers specifika inlärningsbehov. Skolans uppgift är att 

ge alla elever ett grundläggande matematiskt arbetssätt som de kan tillämpa sig av i 

vardagslivet. De som arbetar inom skolans värld ska hjälpa elever som behöver särskilt stöd i 

undervisningen.   
 

Hänsyn skall 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 göras lika för alla 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.6). Läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande (ibid, s.12).  

 

I kursplanen för matematik angående de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det 

femte skolåret står det bland annat att de ska: 

 
kunna räkna med naturliga tal i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med 

miniräknare […] kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor 

och tid samt kunna använda ritningar och kartor […] förstå och kunna använda addition, 

subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta 

tal i enkla formler (Skolverket, 2000, s.28). 

 

Innebörden av detta för pedagoger blir att alla elever som vi har ansvar för ska ha hunnit 

utveckla dessa förmågor före årskurs sex. Vi ska alltså kunna förvänta oss att de elever som vi 

stöter på i undersökningen, trots sina eventuella svårigheter, har uppnått dessa mål. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Vår uppsats är uppdelad i sex delar. Den första delen innehåller bland annat bakgrund och 

syfte för vår undersökning. Här tas även styrdokumenten upp. Litteraturgenomgången, som 
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handlar om forskares och författares inställningar till minnet och dess påverkan följer i 

kapitlet efter. Del tre är ett kapitel där vi beskriver de metodiska utgångspunkterna för vår 

undersökning. Här finns motivationerna till hur vi utfört vår undersökning, hur vi valt ut vår 

urvalsgrupp samt etiska betänkanden. I den fjärde delen redovisar vi resultaten från 

intervjuerna med eleverna samt intervjuerna med personer i elevernas närhet. Här finns även 

en sammanfattning av resultaten. På denna del följer vår diskussion, slutsatser och förslag på 

vidare forskning. Det avslutande kapitlet är en sammanfattning av vår undersökning i sin 

helhet. 

1.4.1 Avgränsningar och förtydliganden 

Med uttrycket ”nedsatt minnesförmåga” menar vi svårigheter inom minnesområdet som 

medför att elevens utveckling påtagligt hämmas.   

 

Vår undersökning har koncentrerats på hur eleven påverkas av sin nedsatta minnesförmåga. 

Därför har vi valt att inte fördjupa oss i varför eleverna har detta problemet, utan vi ser 

problemet som ett faktum.  

 

I litteraturgenomgången har vi valt att ge en kortare beskrivning över hur minnets alla 

funktioner är utformade, detta för att ge dig som läsare en god inblick inom området. Senare i 

vårt arbete har vi valt att koncentrera oss på arbetsminnet/korttidsminnet, eftersom detta är 

den del som påverkar matematikinlärningen främst.  

 

I vår undersökning har vi utfört ett test, där har vi fått ett utfall rörande vilka elever som har 

nedsatt minnesförmåga. Det kan även finnas elever som har detta problem, men funnit en så 

pass väl fungerande strategi att tydliga svårigheter inom området ej kunnat upptäckas. 

Eleverna har då fallit ur undersökningsgruppen på grund av att deras nedsatta minnesförmåga 

inte utgör ett problem för deras lärande.  
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2 Litteraturgenomgång 
I vår litteraturgenomgång kommer vi att presentera hur vårt minne fungerar. Vi kommer även 

att fördjupa oss i hur minnet används och då främst funktionerna som används inom ämnet 

matematik. Vilka problem kan uppstå i matematikinlärningen och vilka konsekvenser kan 

detta ge eleven i dens fortsatta utveckling inom ämnet? De olika strategier som kan hjälpa 

elever som har minnesproblematik inom matematikområdet är också en enligt oss viktig sak 

att ta upp. 

2.1 Minnet 
Minnet är livet (Schacter, 1997, s.14). 

 

Minnets syfte är att skapa ordning bland våra erfarenheter som har lagrats i hjärnan. Dessa 

fragment ska sedan sättas ihop till en sammanhängande berättelse, som vi kan ha nytta av när 

vi vill erinra oss om något. Denna information är en viktig del av människans medvetande och 

styr ofta våra handlingar och tankar (ibid, s.320). 

 

Förståelsen för minnets uppbyggnad har varit ett forskningsämne för lärda i flera århundraden 

att reflektera över. Även många filosofer och författare har försökt att lösa gåtan om hur 

minnet fungerar. Under de senaste decennierna har dock utvecklingen gått framåt med 

stormsteg. Människor tror i allmänhet ofta att minnen är en exakt upprepning av en händelse. 

Numera har forskarna kommit fram till att vi inte memorerar en ögonblicksbild av en 

händelse, såsom den faktiskt var, utan istället memorerar hjärnan känslan av ögonblicket, 

betydelsen av ögonblicket och stämningen i situationen. Detta gör att olika personer kan 

minnas samma ögonblick på helt olika sätt (ibid, s.16-17). 
  

Simonsson (2004) framhåller i boken Hjärnbruk att minnet är en stor del av vårt intellekt, att 

minnet är grunden till våra tankar men även vår intelligens. Författaren skriver vidare att allt 

som vi lär oss kan vi komma ihåg om vi kan sätta in det i en situation som vi redan känner 

igen eller redan tidigare kan (ibid, s.81).  

 
Alla våra beslut bygger, eller borde bygga på, medvetna eller omedvetna kunskaper, alltså på 

minnet […] Vi kanske inte kan utöka hjärnkapaciteten, men vi kan lära oss på vilket sätt vi 

minns bäst, hur vi lättast stoppar in det vi vill minnas. Vi kan lära oss hur rätt formulerade 

ledtrådar letar upp det lagrade och lotsar fram det (Simonsson, 2004, s.66-67) . 
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Våra sinnen fungerar som en hjälp för att kunna lagra våra olika minnen, detta sker på olika 

sätt hos alla individer och de olika sinnena används olika mycket av olika människor (ibid, 

s.71). I boken Minns du? (Bergqvist & Månsson, 2001) lyfter författarna fram forskning 

rörande människor med skador på hjärnan. Där har de kommit fram till var i hjärnan 

inkodningen inträffar och menar att detta sker i vänstra frontalloben. I denna forskning har de 

även sett att hjärnans högra frontallob aktiveras för att ta fram minnet, men själva lagringen 

av minnena är spridd över hela hjärnbarken. Alltså aktiveras hela hjärnan vid situationer där 

vi använder vår minnesförmåga. Vårt minne består av olika delar. De olika sinnesintrycken så 

som färg, form, storlek och känslomässiga associationer hör hemma på olika ställen i hjärnan 

och tas därefter upp av hjärnans olika celler. Idag forskars det mycket intensivt på hjärnan och 

dess funktioner. Vetskapen om att hjärna är plastisk har visats, det vill säga den har en 

förmåga att finna andra vägar om någon del av hjärnan skulle skadas i en olycka eller vid 

sjukdomar. Hjärnans olika nervceller kan då ta över varandras uppgifter, på så vis kan en 

sjukdom eller skada tränas bort och minnesfunktioner kan återskapas (ibid, s.32). 

 

I boken Barn med koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 1996, s.74) skriver författaren om hur 

hjärnan tolkar de intryck den får. Hjärnan väljer själv ut det den anser vara viktigt, vad som 

ska sparas och vad som ska förkastas. Detta gör den utifrån tidigare erfarenheter vilket 

innebär att finns där ingen information lagrad sedan tidigare så väljer hjärnan att inte 

uppmärksamma den nya informationen.  

 

En gemensam handledare till oss författare har uttryckt problemet på detta sätt: 

 
En lärares jobb är att hänga upp information på små krokar i elevernas hjärna. Finns det inga 

krokar att hänga upp kunskapen på så ramlar den ner igen (Gustafsson, Malin). 

 

Med detta menar hon att finns det inget arbetsminne hos eleven är det mycket svårt att kunna 

lära sig nya saker. Det är även svårt för eleven att kunna bygga vidare på det som den arbetat 

med tidigare, om de inte kan minnas den grundläggande fakta från tidigare undervisning.  

2.2 Minnets uppbyggnad. 

Minnet brukar delas upp i tre enskilda delar:  

• det ultrakorta minnet, 

• korttidsminnet,  
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• långtidsminnet (Simonsson, 2004, s.71).  

2.2.1 Det ultrakorta minnet 

Det ultrakorta minnet, använder vi oss av i situationer där vi inte behöver lagra ett minne utan 

bara behöver använda oss av intrycken vi får en kort stund. Ett exempel på detta kan vara när 

vi färdas ute i trafiken, vi ser fordonen runt omkring oss, hör ljudet av dem och registrerar var 

de befinner sig. Efter en kort stund har minnet av händelsen raderats eftersom det då är 

meningslöst, vi har ingen nytta av denna onödiga information längre (ibid, s.72).  

2.2.2 Korttidsminnet 

Korttidsminnet (även kallat arbetsminnet eller närminnet) är det minne som vi använder t ex. 

vid matematiska räkneoperationer. Det är viktigt att komma ihåg instruktionerna för uppgiften 

hela arbetet igenom. Detta minne har ingen långvarig kapacitet utan används när 

informationen bara ska hållas kvar kortare stunder (ibid, s.72). 
 

I flera olika studier har de kommit fram till att människor kan hålla ett visst antal enheter i 

korttidsminnet samtidigt utan att förväxla dem. Enheten kan vara en siffra, en bokstav eller ett 

namn etc. Som mest kan vi hålla sju till nio enheter i korttidsminnet samtidigt, men om de 

olika enheterna grupperas sytematiskt kan denna begränsning ökas (Bergqvist Månsson, 2001, 

s.28). 

2.2.3 Långtidsminnet 

Långtidsminnet kan delas upp i tre olika delar: episodiskt minne, semantiskt minne och det 

perceptuella minnessystemet. Episodiskt minne handlar om vad vi har erfarit tidigare i livet, 

semantiskt minne (även kallat kunskapsminnet) står för faktakunskaper och i det perceptuella 

minnessystemet (här ingår likaså procedurminnet) finns allting som vi automatiskt kan, till 

exempel cykla eller veta hur en sax används (Bergqvist Månsson, 2001, s.28). Långtidsminnet 

kan liknas vid ett förråd där minnen lagras. Dessa är alltid konstanta och kan inte raderas. 

Ibland tror vi att vi glömt saker, men det är oftast så att minnen som inte regelbundet används 

är svårare att komma ihåg 

(Simonsson, 2004, s.72).  

 

En elev med minnessvårigheter behöver ofta anstränga sig mer än normalt när en kunskap ska 

automatiseras och placeras i långtidsminnet. Det behövs en längre inlärningstid för att de 

vardagliga sakerna ska kunna utföras utan eftertanke från elevens sida. Ett annat problem är 
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när det perceptuella minnessystemet inte utvecklas som det ska. Med dettas hjälp identifierar 

vi omgivningen och dess innehåll, om detta minne inte är fullt moget så blir eleven lätt störd 

av saker som finns i dess närhet, eftersom de då måste anstränga sig för att analysera 

ljudet/tinget (Malmer & Adler, 1996, s.205). 

2.2.4 Variabler 

Möllehed (2001) relaterar till tre olika variabler rörande minnesfunktionerna. Dessa variabler 

är person-, uppgifts- och strategivariabler.  

 
Personvariablerna omfattar minnets kapacitet och begränsning, samt de processer, som kopplas 

till individens kortminne. Uppgiftsvariablerna omfattar kunskap och villkor för möjligheten och 

svårigheten att lagra och återkalla i minnet viss information och strategivariablerna motsvarande 

kunskap för lämpliga strategier (ibid, s.32).   

 

Det är viktigt att alla dessa tre delar fungerar systematiskt, då de tillsammans är mycket 

betydelsefulla för elevens förmåga att utöka sin minnesförmåga.  

2.3 Minnet och matematiken  

Att minnet har en viktig del i skolan är en sak som vår litteratur har poängterat på många olika 

ställen. I denna del kommer vi att ta upp hur undervisningen påverkas. 

 

Vid matematiska processer är det viktigt att kunna hålla många olika saker i minnet samtidigt. 

Detta visar sig specifikt vid till exempel tiotalsövergångar då eleven måste tänka i flera olika 

steg. Ett gott korttidsminne krävs också vid arbetsinstruktioner, både muntliga och skriftliga 

(Malmer & Adler, 1996, s.173). Ett annat tillfälle där problemen märks är vid huvudräkning 

(Adler, 2001, s.45). 

 
Arbetsminnet är det som barnet använder vid t ex räkneoperationer där det ska hålla kvar 

lösningarna av deluppgifterna i huvudet fram till det slutliga svaret. Detta minne omnämns också 

som korttidsminnet. Arbetsminnet stärks ofta av att barnet får använda alla sinnena vid 

inlärningen (Malmer & Adler, 1996, s.204). 

 

Enligt en rapport från Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM, 2004) är det 

beroende på elevens matematiska snabbhet om en uppgift kan lösas. Om eleven har problem 

med att lösa talet så hinner hon oftast glömma bort första halvan av talet innan hon har 

kommit fram till svaret. Detta betyder att elevens strategier är signifikanta i denna fråga. 
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Använder en elev sig av en strategi som tar lång tid förvärrar detta många gånger hennes 

svårigheter (ibid, 2004, s.86). Alla kan lära sig bra strategier för att minnas olika saker. Om vi 

medvetet associerar den nya informationer till en händelse etcetera är det enklare att erinra sig 

informationen senare (Simonsson, 2004, s.29).   

 

Ett annat problem som elever med minnessvårigheter stöter på är att de blir fortare trötta än 

övriga elever. Saker som andra elever gör per automatik kräver en insats, de måste ha en 

bättre uppmärksamhet, koncentration och motivation (Adler, 2001). Malmer och Adler (1996) 

anser att för dessa elever så ska täta och korta pauser läggas in, men även att växla mellan 

olika arbetssätt (s.205). 

 

Ett förslag på en mer specifik minnesträning kan vara att låta eleverna höra eller läsa texter 

som sedan skall återges. Detta kan även gälla bilder eller mönster, för att utöka den 

matematiska förmågan. Ibland kan vi, för att hjälpa elever med speciellt svåra problem, 

behöva ställa rakt ledande frågor om innehållet. Detta för att underlätta vid tillfällen då 

kunskap ska återerinras (Malmer & Adler, 1996, s.206). Ett varningstecken på att en elev kan 

ha svårigheter med en nedsatt minnesförmåga kan vara att de har utvecklat problem med 

förståelsen för den analoga klockan. Avläsningen kräver, förutom vissa andra färdigheter, ett 

gott arbetsminne (Adler, 2001, s.34).   

 

Wallenkrans (1997) poängterar att barn med nedsatta minnesfunktioner ofta har problem med 

att automatisera kunskaper. Svårigheten uppstår på grund av att minnet inte hinner stanna 

kvar tillräckligt länge för att en association och förståelse ska ske.   Författaren understryker 

också att det är viktigt för elever inom denna problematik att instruktionerna är konkreta och 

ej omfattande. Vid längre instruktioner blir det ofta så att många elever inte genomför 

uppgiften alls, då de ger upp innan de börjat (ibid. s.33). 

 
Det är viktigt att notera att inlärningssvårigheter alltid innebär problem för barnet i ett eller flera 

av stegen i den beskrivna inlärningsprocessen. Därför är det angeläget att titta närmare på var i 

inlärningsprocessen som svårigheterna uppstår (Malmer & Adler, 1996, s.205). 

 

Även i boken Att räkna med barn – med specifika matematiksvårigheter tar författaren upp att 

det är vanligt att elever har minnesproblem, och att det är en jobbig situation för eleven att 
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befinna sig i. Det är viktigt att pedagogen är noga med att beskriva situationerna när 

svårigheterna uppstår (Ljungblad, 2000, s.109).  
 

I skolan lär vi oss olika fakta eftersom det är vad skolan kräver att vi ska kunna. Med prov 

kontrollerar vi att eleverna har lärt sig just den fakta som vi anser vara viktig. Hjärnan är inte 

konstruerad för att ta till sig kunskaper på ett sådant sätt. Att lära sig saker utantill, som ofta 

sker i skolan, får många gånger ett dåligt resultat. För en elev med svagt arbetsminne tar detta 

lång tid att lära sig och minnet är ofta inte bestående (Simonsson, 2004, s.15). När brister i 

arbetsminnet finns märks detta ofta genom att eleven får koncentrationssvårigheter. 

Instruktioner glöms och att minnas vad som skall göras näst kan vara ett stort problem. 

(Klingberg, 2005) 

 

Inom arbetsminnet finns det två olika delar som påverkar matematikinlärningen. Dessa är det 

visuella minnet samt det auditiva minnet.  

• Det visuella minnet används när eleverna ska uppfatta en form, en bild eller en siffra. 

Detta minne är mycket viktigt inom matematiken. Vi måste kunna förstå vad det är vi 

ser och kunna särskilja olika detaljer. Inom det visuella minnet finns även det visuella 

sekvensminnet vilket handlar om förmågan att komma ihåg i vilken ordning siffror är 

placerade.  

• Det auditiva minnet används så fort vi ska komma ihåg något som presenteras för oss 

auditivt. Problem med detta minne märks oftast vid muntliga instruktioner. Inom 

området finns också det auditiva sekvensminnet vilket handlar om att komma ihåg i 

vilken ordning olika delar (sekvenser) ska vara (Ljungblad, 2000, s. 201-210). 

2.4 Faktorer som påverkar minnet   

Det finns många skilda faktorer som påverkar minnet positivt eller negativt. 

Enligt Sandberg (2005) finns bland andra dessa faktorer som påverkar minnet positivt och 

förbättrar det: 

• Att se helheten istället för delarna, detaljer är mindre viktiga. 

• Använd så många sinnen som möjligt. 

• Det är lättare att känna igen saker vid namn när vi ser dem, än att plocka fram dem ur 

minnet. 

• Motivation/intresse spelar stor roll. 

• Upprepa den nya kunskapen och försök associera till den. 
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• ”Det oväntade blir lättare ihågkommet än det väntade”. 

• Läromiljöns påverkan. http://www.aleph.se/Projekt/Handbok/Minne.html 

2.5 Strategier för att underlätta nedsatta minnesfunktioner 

Tidigare har arbetsminnet setts som ett statiskt tillstånd där inget kan förbättras, men ny 

forskning har visat att dessa faktorer kan förbättras genom ihärdig träning. Det finns ett 

dataprogram för träning av arbetsminnet vilket heter RoboMemo. Det går ut på att varje dag, 

fem dagar i veckan, så genomför eleven ett specifikt antal uppgifter (vilket tar ca 40 

min/gång). Svårighetsgraden på uppgifterna anpassas automatiskt till den som skall utföra 

dem. Träningsperioden ligger över en period av fem veckor. Testgrupper utsågs och 

analyserades med jämna mellanrum efter arbetets gång, resultaten visade positiva effekter, 

och minskning av elevernas symptom. Nackdelen med dataprogrammet RoboMemo är att 

kostnaden uppgår till 6 900 kr per barn och period. Förutom denna kostnad behövs en två 

veckors ”Boosterträning” (en slags repetition) fyra-sex månader efteråt som kostar 2000kr 

(Klingberg, 2005). 

 

I skolan behöver eleverna visa att de kan ta till sig information utifrån en text. Det är då 

viktigt att eleverna kan använda sig av olika metoder för att ta fram denna information. Några 

effektiva metoder kan vara att börja med att skumma sig igenom en text för att få en 

helhetsbild av vad texten innehåller. Nästa steg är att gå igenom texten mer noggrant och 

stryka under det som är viktigt, sen kan det vara bra att lägga texten åt sidan och försöka 

sammanfatta vad du läst. Till slut läses texten ytterligare en gång för att se om det var något 

som du glömt, använd dig av de ord som du strök under tidigare för att se om du fått med allt. 

(http://www.aleph.se/Projekt/Handbok/Minne.html) 

 

Wallenkrans (1997) tar även hon upp olika saker som vi pedagoger kan göra för att underlätta 

inlärningen för eleverna: 

• Omgivningen runt omkring skall vara tyst och utan visuella störningar. 

• Be eleven upprepa vad vi just sagt, högt eller tyst för sig själv. 

• Förstärk gärna de auditiva instruktionerna med visuella hjälpmedel. 

• Ögonkontakt eller en hand på axeln på den specifika eleven kan hjälpa för att öka 

koncentrationen (s.36). 
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Vidare så kan vi hjälpa eleven genom att ställa ledande frågor som hjälper henne att plocka 

fram det specifika minnet (ibid, s.37). En annan sak som kan underlätta för eleven är 

tankekartor som befäster minnet genom att strukturera sakerna till en förstålig bild (ibid, 

s.193). Vi kan även träna elevernas matematiska minnesförmåga genom att studera 

okomplicerade matematiska bilder, beskriva dem högt och sedan försöka att rita ner dem efter 

minnet. Även andra övningar där eleven ska studera en bild och sedan komma ihåg den är bra 

träning. En viktig sak att tänka på är att börja på en grundläggande nivå och sedan stegra 

undervisningen (Ljungblad, 2000, s.201-202). Många elever upprepar gärna talen de ska 

räkna med under hela matematikprocessen, just för att inte glömma bort dem. Detta görs då 

eleven behöver en förstärkning av det auditiva minnet. Ljungblad poängterar, likväl som 

Wallenkrans, att elever med nedsatt minnesförmåga ofta behöver ha en bild framför sig när de 

skall minnas, vi bör förstärka det auditiva med visuella hjälpmedel. En annan sak för att träna 

är att låta eleverna får höra, eller se, sifferkombinationer som de sedan ska memorera och 

skriva ner (Wallenkrans, s.206-209). 

2.6 Litteratursammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det några punkter att reflektera över när vi arbetar med elever med 

nedsatt minnesförmåga: 

• Läromiljön bör vara tyst och utan visuella störningar. 

• Be eleven upprepa vad vi just sagt, högt eller tyst för sig själv och försök associera till 

den. 

• Förstärk de auditiva instruktionerna med visuella hjälpmedel. 

• Ögonkontakt eller en hand på axeln på den specifika eleven kan hjälpa för att öka 

koncentrationen. 

• Använd så många sinnen som möjligt. 

• Intresse spelar stor roll. 

• Ledande frågor kan vara till hjälp. 

• Korta pauser inlagda vid arbete. 

• Förkorta instruktionerna. 

• Anpassat arbetstempo. 

• Belysa elevens matematiska strategier. 

• Elever med nedsatt minnesförmåga måste ha en bättre uppmärksamhet, koncentration 

och motivation. 
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Efter vår litteratursökning har vi insett att ämnet inte berörts i så stor omfattning i tidigare 

publicerad litteratur som vi trott. Materialet vi hittade från olika källor har till stor del 

liknande innehåll, vilket har lett till att det har varit svårt att finna varierande synsätt. Vi har 

även sökt efter olika metoder/strategier för att avhjälpa elevernas problem, men även där har 

materialet varit begränsat. En annan sak som vi tyvärr inte funnit är litteratur eller forskning 

om genusperspektivet inom minnessvårigheter.  
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3 Metod  
Först i detta kapitel finns vår problemprecisering. Vidare i metodkapitlet beskrivs den metod 

vi valt att använda och hur vi har avskiljt den urvalsgrupp vi har arbetat med. Vi redogör även 

för våra etiska överväganden. Längre fram i denna del finns också en beskrivning angående 

vårt val av intervjusätt. 

3.1 Problemprecisering 

Vi har preciserat vårt syfte närmare och kommit fram till fyra punkter som vi vill undersöka 

närmare.  

Dessa problemformuleringar är: 

• Hur påverkas, enligt respondenterna, inlärningen av en nedsatt minnesförmåga? 

• Vilka problem anser respondenterna att det medför för eleven? 

• Kan vi som pedagoger göra något för att underlätta elevens svårigheter?  

• Vilka strategier används i skolan, enligt respondeneterna? 

 

Dessa frågor känns även relevanta därför att de har påpekats vid ett flertal gånger i 

litteraturgenomgången.  

3.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ arbetsmetod har, kortfattat, syftet att nå en förståelse. Den kvalitativa vill ta reda 

på något nytt och förklara det fenomenet. Vi ville ta reda på elevernas och pedagogernas 

uppfattningar om problemen som finns och valde därför en kvalitativ ansats. En viktig del i 

den kvalitativa forskningen är att vi ser världen från den intervjuades perspektiv, inte från vårt 

eget (Holme, Solvang, 2000, s.92-95). 

 

När vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod är det viktigt att vi ser utifrån den vi 

intervjuades synvinkel och inte våra egna, som vi tidigare påpekat. I en forskning med 

kvalitativ ansats ska vi därför inte tolka informationen utifrån vår egna förförståelse, utan vara 

objektiva. När den kvalitativa metoden ändå är tolkningsinriktad och grundas på vår tolkning 

av situationer, innebär detta att det är mycket viktigt att vi är medveten om att analysen färgas 

efter vår förförståelse. En tolkning kan med andra ord aldrig vara totalt objektiv, även om det 

är eftersträvat (Thurén, 1991, s.45-48).  
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3.3 Urvalsprocess 

Tillvägagångssättet i vår kvalitativa undersökningsmetod var baserat på intervjuer. I vår 

undersökning valde vi att arbeta med tre klasser, 62 elever, av vilka 27 är flickor och 35 är 

pojkar. Eleverna läser för närvarande det sjätte skolåret i en skola i södra Sverige. Att vi valde 

just dessa tre klasser beror på att vi sedan tidigare har en bra relation med de tre klasslärarna 

samt merparten av eleverna. Detta ger intervjuerna en större tyngdpunkt då eleverna har tillit 

till oss och risken att de inte vågar tala öppet angående sina problem minskas.  

3.3.1 Urvalsprocess ett 

Vi började med att genomföra ett test med eleverna för att få veta vilka av eleverna som har 

svårigheter inom matematiken och därmed minska gruppen till en mer hanterbar storlek. 

Provet vi utförde var delar ur ett nationellt prov i matematik som publicerats några år tidigare 

(se bilaga 1). Vi valde ett prov graderat till årskurs fem därför att eleverna endast gått en 

vecka i årskurs sex vid provtillfället, och därmed inte lärt sig sjätte årets matematik än.  Vi har 

i åtanke att det statistiska resultatet, från året provet genomfördes i de svenska skolorna, 

överlag visar på bättre resultat hos pojkar än hos flickor (Skolverket, 2003). Vi rättade 

elevernas svar och valde därefter ut vilka elever som skulle kunna vara kvalificerade för vår 

undersökning. De kriterier vi gick efter i urvalsprocessen grundade sig på att vi sorterade bort 

de som inte uppvisade några matematiska problem alls, samt de som visade på ett fåtal och 

lindriga svårigheter som vi bland annat ansåg vara relaterade till så kallade ”slarvfel”. Efter 

det första testet hade elevgruppen minskat till 20 elever. 

3.3.2 Urvalsprocess två 

Med dessa 20 elever genomförde vi tester i mindre grupper (om ca två till tre elever vardera) 

för att få ett utfall huruvida eleven har matematiska problem som påverkas av minnet, eller 

ifall eleven har övriga svårigheter inom ämnet (se bilaga 2). Testet är utformat efter ett 

material som heter Träna dina sinnen (Wallenkrans, 1997). De delar vi valt ur detta material 

koncentrerar sig på auditivt sekvensminne och visuellt sekvensminne. Det auditiva 

sekvensminnet testas genom att pedagogen läser upp sifferkombinationer samt meningar som 

eleverna ska minnas och skriva ner. Det visuella sekvensminnet undersöks med hjälp av 

bilder som eleverna ska memorera och sedan kunna komma ihåg bland flera olika alternativ.  

 

Detta test ger ingen fördjupad minnesanalys, men det påvisar ändå om eleven har svårigheter 

inom området. Vi valde detta material bland annat därför att vi ansåg det vara lättarbetat. En 
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annan anledning var att vi skulle bli uppmärksammade på vilka svårigheter eleverna hade, 

vilket testet visade mycket tydligt. När detta test genomförts hade elevgruppen minskat till tio 

elever, sju pojkar och tre flickor. 

3.3.3 Fortsatt undersökning med gruppen 

Undersökningsgruppens tio elever blev intervjuade för att ge oss en större förståelse för 

elevens specifika problem, utifrån sitt eget synsätt. Intervjuer utfördes även med klasslärare 

och en personlig assistent i syfte att ta reda på hur de ser på dessa problem.   

 

Vi har valt att genomföra intervjuer med fyra personer. Tre av dessa är klasslärare för de tre 

klasser vår undersökning har berört. I en av klasserna finns även en personlig assistent som vi 

har intervjuat. Hon har följt klassen i fyra och ett halvt år. Anledningen till att vi har valt just 

dessa personer är att vi anser det viktigt att de har bra kontakt med de elever som ingår i 

undersökningen. Under intervjuerna med pedagogerna har vi använt oss av en diktafon. Vi har 

följt en standardiserad och ostrukturerad intervjumetod (Patel & Tebelius, 1987, s.103). 

Frågorna som vi har presenterat för respondenterna är likalydande, vilket ger en 

standardiserad intervju, men de har tillåtits att svara fritt eftersom frågorna är mestadels öppna 

dvs. en ostrukturerad metod (se bilaga 3). Vi, som författare, har försökt att påverka 

respondenterna i minsta möjliga mån under intervjuns gång. Vid intervjuerna med eleverna 

har vi fått individanpassa dessa utifrån den enskilda respondentens behov, vilka har sett 

mycket olika ut. Vi har därför inte följt någon intervjumall eller någon specifik intervjumetod, 

utan ofta mer sett vår intervju som ett vardagligt samtal. Eftersom eleverna är unga och de 

flesta är svaga i skolan har vi valt att genomföra korta intervjuer för att inte pressa dem, samt 

intervjuer där endast en av oss författare deltog. På grund av deras osäkerhet valde vi även att 

inte använda oss av diktafon, då flera av eleverna påtalat att de kände sig obekväma i den 

situationen.  

3.4 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det mycket viktigt att ur etisk synpunkt beakta olika saker 

när vi gör en forskningsundersökning.  

 
Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 

Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden (ibid, 2002). 
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Det finns vissa krav som vi skall ta hänsyn till. De som utför undersökningen skall upplysa 

informanterna om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

De skall även upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (till 

exempel om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 

uppgifter som kan uppfattas såsom etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. (ibid, 2002) 

 

I vår undersökning tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets regler och normer. Eleverna och 

pedagogerna som vi använt oss av gjordes väl medvetna om att deltagandet är frivilligt. 

Ämnet är inte av särskilt etiskt känsligt karaktär, så vårdnadshavare har ej tillfrågats. Alla 

namn är fingerade och kan inte härledas till vare sig skola eller person.  
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4 Empiri 
I början av den empiriska delen presenterar vi våra utgångspunkter när vi utfört 

undersökningarna. I resultatdelen presenteras eleverna och pedagogerna enskilt under varje 

rubrik. Anledningen till att vi har fingerade namn är för att det skall vara möjligt att 

genomgående jämföra en specifik elev under de olika undersökningsdelarna. Resultatet 

sammanställs i det sista avsnittet, där även vårt arbetes validitet är begrundat.  

4.1 Intervjuer med personer i klassernas närhet 

I denna del av undersökningen har vi utgått ifrån en standardiserad och ostrukturerad 

intervjumetod baserad på sex frågor. Om vi får ett nekande svar på fråga nummer två så 

avbryts intervjun, då de efterföljande frågorna inte kan besvaras. Frågorna vi ställde till 

respondenterna är: 

1. Hur ser din pedagogiska bakgrund ut? 

2. Har du i någon situation upplevt elever som har en nedsatt minnesförmåga? 

3. Har du sett dessa problem hos en specifik elevgrupp? (kön, etnisk härkomst, elever 

med svåra hemförhållanden etc.) 

4. Hur har problemen yttrat sig i lärosituationer? 

5. Vad använder du dig av för strategier för att avhjälpa problemet? 

6. Har du sett om några elever funnit egna strategier runt sitt problem? 

 

Intervjufrågorna gavs ut till informanterna några dagar tidigare så att de fick tid att tänka 

igenom dessa i förväg och förbereda sina svar.  

4.2 Intervjuer med elever 

På grund av elevernas olika förutsättningar har vi strukturerat intervjuerna efter deras 

personliga behov. Vissa har skett efter strukturerade frågor, medan andra mer har genomförts 

som ett vardagligt samtal. De frågor vi har velat ha svar på är: 

• Hur gör eleven för att komma ihåg viktiga saker i sin vardag, både i skolan och utanför 

den? 

• Anser eleven sig kunna hantera informationsflödet i skolan, ur minnessynpunkt? 

•  Vilka strategier eleven använder sig av när den ska utföra en matematikuppgift? 
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Dessa punkter är utformade efter litteraturen samt vad personerna i klassernas närhet har 

kommenterat. Vi vill veta elevernas egna åsikter runt sina minnesproblem för att kunna 

jämföra dessa med vad vi/pedagogerna upptäckt. 

4.3 Resultat  

I vår resultatdel kommer vi först kortfattat att redogöra för det sammantagna resultatet utifrån 

genusperspektivet. Efter detta kommer en presentation av vårt resultat i de olika 

undersökningarna. Sist i denna del återfinns en sammanfattning av resultaten. 

 

Vår undersökning visade att: 

• av 62 elever hade tio stycken (16 %) nedsatt minnesförmåga.  

• av 27 flickor hade tre stycken (11 %) nedsatt minnesförmåga.  

• av 35 pojkar hade sju stycken (20 %) nedsatt minnesförmåga.  

4.4 Sammanställning av intervjuer med personer i klassernas 

närhet 

Nedan följer sammanfattningar av de fyra informanternas intervjuer. 

 

Siv, klasslärare 

Sivs pedagogiska bakgrund består av en treårig gymnasial linje med inriktning ”Barn och 

fritid”. Efter detta har hon en lärarutbildning med inriktning SV/SO och därefter har hon varit 

aktiv lärare i drygt fyra år. Förutom detta har hon arbetat som fritidsledare inom 

ungdomsverksamheten i ca femton år.  

 

Siv anser att problem med nedsatt minnesförmåga existerar. Däremot kan hon inte ange någon 

specifik grupp av elever som uppvisar problemen oftare än andra. Hon anser att problemen 

ligger i att eleven inte kommer ihåg vad de ska göra, hur de ska göra, vad läraren säger, vad 

som ska hända, var har jag mina saker etcetera För att avhjälpa elevernas problem använder 

sig Siv av korta och tydliga instruktioner, både visuella och auditiva, men även av enskilda 

instruktioner för elever som är i behov av det. En annan sak som hon gör är att leta så lättläst 

material som möjligt, efter elevernas individuella nivåer.  

 

Vad gäller elevernas egna strategier anser hon att det krävs en del för att skapa en sådan: 
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… alltså man måste ju ha en viss kunskap för att lägga upp en strategi 

 

Vissa av eleverna som hon undervisar har inte tillräcklig kunskap, bland annat påpekar hon att 

Marie saknar strategier på grund av detta. Ett annat problem som Siv framhåller är att eleven 

måste vara medveten om sitt problem för att kunna lägga upp en strategi, vilket till exempel 

Patrik inte är. Per har blivit flyttad till en enskild del i klassrummet och har upptäckt att han 

koncentrerar sig och minns bättre om han får lyssna på musik samtidigt som han arbetar. 

David behöver en lugn miljö för att kunna arbeta och minnas det han gör. De övriga eleverna, 

till exempel Emilia, har strategin att någon hemma hjälper till att komma ihåg saker, menar 

Siv.  

 

Britta, klasslärare 

Brittas pedagogiska bakgrund består av lärarutbildning årskurs 4-9 med inriktning mot de 

samhällsorienterade ämnena. Hon avslutade sin utbildning i januari 2005.  

 

Britta upplever att hon har sett problemen med nedsatt minnesförmåga och då speciellt 

mycket hos pojkar. Detta kan, enligt henne, bero på att hon endast arbetat med två pojkar 

under en hel termin. Klassen hon har nu är även den överrepresenterad av pojkar. Problemen 

med nedsatt minnesförmåga anser Britta vara att eleverna har svårt att självständigt komma 

igång med arbetet. Hon påpekar också att det är olika problem för olika individer. För att 

underlätta för eleverna använder sig Britta av olika strategier. 

 
Jag ger ganska utförliga skriftiga instruktioner, när det är ett arbete så får dom alltid en lapp med 

sidor och vad dom ska göra så när dom är osäkra så ska dom kunna titta på pappret 

 

Det enda problemet med det systemet framhåller hon är att eleverna ofta glömmer att titta på 

pappret. Angående elevernas egna strategier så är de dåliga på att finna sådana. Den strategi 

som de flesta eleverna använder sig av är att förlita sig på de vuxna som finns i närheten, 

föräldrarna hemma och de som arbetar i skolan.  

 

Jennie, personlig assistent 

Jennies bakgrund är att hon är utbildad barnskötare och arbetat som detta i 28 år. Hon är 

personlig assistent åt en elev i klassen hon just nu befinner sig i, och har följt denna klass 

sedan eleverna gick i slutet av ettan, det vill säga fyra och ett halvt år. Hon påpekar också att 
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hon känner eleverna på ett annorlunda vis än vad klassläraren gör, då hon är med på alla 

lektioner, även de som klassläraren inte har.  

 

Jennie har sett problem med nedsatt minnesförmåga i skolsituationer och menar att hon 

arbetar med det dagligen. I de fall hon har påträffat problemet så är det mest hos pojkar. Hon 

framhåller att svårigheterna yttrar sig olika hos olika individer, och att dessa elever ofta har 

mer än bara detta problem. Jennie anser att strukturen i undervisningen är ”A och O” och för 

att underlätta hjälper hon fem av de svagare eleverna med enskilda veckoplaneringar. Som 

hjälpmedel i klassrummet finns det även hörlurar som eleverna kan använda för att minska 

ljudnivån runtomkring sig. Andra hjälpmedel som används är en diktafon där läraren talar in 

en text som eleven sen kan lyssna på för repetition.  

 

Jennie har inte sett att elever självmant funnit egna strategier, utan även hon påpekar att de 

flest eleverna förlitar sig på de vuxna i sin närhet.  

 
Dom är medvetna om att det är tufft och jobbigt, det är dom, men hur dom ska lösa det inte. Dom 

är ganska beroende av en vuxen som kan vägleda dom. Jag tror att det är en mognadsgrej, jag 

tror att det kommer senare.   

 

Strategier är enklare att skapa för flickor än för pojkar, tror Jennie. Malin har till exempel 

hittat en strategi och det är att hon för det första är medveten om sina problem och att hon för 

att underlätta för sig själv gärna går iväg från klassrummet för att arbeta enskilt i lugn och ro.  

 

Sofia, klasslärare 

Sofia är utbildad SV/SO årskurs 1-7 lärare och har jobbat i snart sju år inom 

skolverksamheten. Under det första halvåret arbetade hon i en så kallad vikariepool med 

varierande arbetsplatser och arbetssätt. På den skolan hon befinner sig nu har hon varit 

anställd i drygt sex år.  

 

Sofia poängterar att hon träffat på problemet med nedsatta minnesfunktioner, men att det inte 

är hos många elever. Hon har sett problemet i både undervisningen samt övriga 

skolsituationer. De elever Sofia har stött på problemet hos har i övervägande del varit pojkar, i 

övrigt kan hon inte knyta problemen till en specifik grupp av elever. Problemen har visat sig 
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genom att eleverna inte klarar av att höra ”flera instruktioner på raken” och då oftast bara hör 

den sista delen eller vissa ord i sammanhanget. 

 
Dom ser bitarna och inte helheten, så man får dela upp det i småbitar. 

 

För att minska elevernas problem brukar hon dela upp instruktioner i mindre bitar, repetera de 

viktigaste sakerna en extra gång och avsluta med att ge eleverna med specifika svårigheter 

enskilda handledningar. För ytterligare förenkling har eleverna med minnessvårigheter en 

egen bänk med skolsakerna i, då slipper de gå iväg för att hämta sina saker. De har även 

skolväska bredvid sig så att de kan packa upp och packa ner material på direkt uppmaning. 

Elevernas egna strategier för att simplifiera sina problem är begränsade, enligt Sofia. Den 

strategin de flesta använder sig av är att fråga om hjälp och/eller stöd från någon vuxen i sin 

närhet. Även Sofia poängterar att eleverna måste vara medveten om sina problem för att 

kunna utveckla en strategi. Jonas har insett sina svagheter med bland annat visuellt minne och 

sifferminnet. Han har, inför sitt utvecklingssamtal, sagt att han vill ha, och är i behov av, extra 

hjälp av en person som ledsagar honom i skolan. 

4.5 Sammanställning av intervjuer med elever 

Här nedan följer sammanfattningar av de svårigheter eleven har påtalat att de har och deras 

egna strategier för att lösa problemen.  

 

Jonas 

Jonas använder sig i de vardagliga situationerna av skrivna anteckningar som han placerar på 

ett ”synligt ställe”. Han använder sig även gärna av att skriva minnesanteckningar på 

ovansidan av händerna eller armarna. Eleven har även en ”planeringsbok” som han kan ta 

hjälp av om det är något annorlunda ska hända. I en matematisk problemlösningsuppgift läser 

eleven igenom texten ett flertal gånger under tiden han löser uppgiften. Eleven försöker alltid 

att förenkla sina uppgifter så långt det går för att han ska förstå vad han gör, genom att sålla 

bort onödig information. 

 

David 

För att komma ihåg vardagliga saker, som t.ex. läxor, har David strategin att försöka göra 

allting på samma veckodag, varje vecka. Han anser att det är enklare att komma ihåg om han 

kan följa ett återkommande mönster. Han tycker även att det är lättast att arbeta i en lugn 
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miljö. Eleven använder sig av strategin med att skriva ned information på papper som han 

placerat på ett öppet ställe ”så den syns väl”. Hemma får han även mycket hjälp från sin 

mamma. Vid auditiva instruktioner tycker eleven att det är lättare att komma ihåg om det är 

”hm… intressant, och enkelt också… Utan massa vuxna ord”. 

 

Malin 

Malin tar mycket hjälp av uppmaningar från vuxna när det gäller att komma ihåg saker. I 

skolan lägger hon saker där de ska vara på uppmaning från läraren, hemma är det hennes 

mamma som oftast kommer med påminnelserna. Förutom detta skriver Malin oftast ner 

information för att kunna ha denna tillgänglig även vid senare tillfälle. Vid 

problemlösningsuppgifter inom matematikområdet (där informationen är mångordig) läser 

eleven igenom texten ett flertal gånger under tiden hon löser uppgiften. 

 

Richard 

En av de strategier som Richard använder sig av när han ska minnas något i sin vardag är 

nedskrivning på ett papper, som han sedan placerar på ett väl synligt ställe. I skolan använder 

sig eleven mycket av en så kallad ”planeringsbok”, där han skriver ner skolrelaterad 

information. Hemma får han ofta hjälp av sin mamma för att komma ihåg. Richard tycker ofta 

att det är svårt vid auditiva instruktioner i skolan och för att underlätta för sig själv vill han 

gärna anteckna informationer. Detta gör ofta att han inte hinner med i tempot och känner sig 

stressad. Vid matematikuppgifter som innehåller mycket information läser han sakta igenom 

uppgiften flera gånger för att memorera vad det är han skall göra.  

 

Per 

Per anser att han behöver påminnelser för att kunna utföra sitt skolarbete. Det är också svårt 

enligt honom att minnas saker som ska med hem från skolan, eller till skolan. Han kommer 

lättare ihåg saker som är roliga än de som är tråkiga. För att hjälpa sig själv skriver han ofta 

ner vad han behöver veta, så att han kan läsa igenom det vid senare tillfälle. Han tycker att 

skolarbetet blir jättesvårt när det är mycket information som ska användas, i till exempel 

problemlösning. Vid sådana tillfällen läser han sakta igenom faktan ett flertal gånger tills han 

har memorerat den.  
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Patrik 

För att klara sig både i skolan och hemma förlitar sig Patrik på att hans mamma och 

klassläraren hjälper honom. Han har även som vana att skriva ner saker på lappar, som han 

sedan stoppar i byxfickorna. När det sker mycket auditiv information i skolan känner Patrik 

sig ofta stressad då han bara hinner skriva ner lite av sakerna. Därför skriver han endast ner 

det som pedagogen själv antecknar på tavlan, det andra anser han ”nog inte var så viktigt”. 

För att memorera något behöver han själv läsa instruktionen sakta för sig själv ett flertal 

gånger.  

 

Emilia 

När eleven i skolan upplever att hon inte kan minnas allt, skriver hon ner informationen på ett 

ställe där hon lätt kan hitta det igen. Om hon ska ta något med sig hem från skolan lägger hon 

det i skolväskan direkt efter pedagogens uppmaning för att inte glömma bort det. Hon brukar 

även berätta hemma för sin mamma om viktiga saker, och sedan be mamma att hjälpa henne 

att komma ihåg. I skolan fylls den rollen av pedagogen i klassen. Den strategin, enligt henne, 

som hon använder sig mest av är att fråga någon annan som vet, när hon inte minns.  

 

Marie 

Marie har svårt, enligt henne, att minnas saker i huvudet, därför brukar hon skriva ner allting. 

I skolan använder hon sig av sin planeringskalender och hemma en almanacka som hänger på 

väggen i köket. Hon förlitar sig på personer som finns i hennes närhet, att de kan hjälpa och 

vägleda henne. När hon fastnar och inte vet vad hon ska göra brukar hon läsa sina 

anteckningar sakta för sig själv, flera gånger. Detta gäller även vid långa och mångordiga 

matematikuppgifter.  

 

Henrik 

Den strategi som Henrik oftast använder sig av när han ska minnas något i sin vardag är 

anteckningar på ett papper. I hemmet har eleven en speciell tavla att sätta upp dessa på så han 

lätt kan se dem. Henrik använder sig även av sin mamma som får veta viktiga saker, och 

sedan hjälper honom att komma ihåg. I skolan har eleven en ”planeringsbok”, där han skriver 

ner skolrelaterad information som han kan använda för att titta i efter information som han 

glömt. Han tycker även att det är lättare att komma ihåg saker som är roliga än de som är 

tråkiga. Ska han ta något med sig hem från skolan måste han lägga det i skolväskan, detta sker 

oftast direkt efter pedagogens uppmaning för att inte glömma bort det. Vid en 
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matematikuppgift förlitar sig eleven mycket på pedagogen, för att kunna hjälpas till en större 

förståelse.  

 

Thomas 

För att komma ihåg vad som han ska göra brukar Thomas memorera, genom att han 

upprepade gånger, läser in sig på nästföljande dags schema. Detta ger svåra konsekvenser när 

något oväntat händer som ändrar dagen. En annan strategi som eleven använder sig av är att 

förlita sig på att mamma hjälper honom att komma ihåg. I skolan har Thomas en 

”planeringsbok”, i vilken han skriver ner den information som han behöver för att komma 

ihåg vad som ska hända. Eleven behöver, enligt honom själv, mycket hjälp från en pedagog 

när det gäller att komma ihåg saker och lösa arbetsuppgifter.  

4.6 Sammanfattning av resultat 

Alla våra informanter är rörande överrens om att problemen med nedsatt minnesförmåga 

existerar. Det statistiska resultatet visar att svårigheterna återfinns oftare hos pojkar än hos 

flickor och detta är något som även tre av de fyra pedagogerna har påpekat. I övrigt angående 

frågan om det går att knyta problemen till en speciell grupp av elever, kan ingen av våra 

informanter peka ut någon specifik sådan. Två av dessa framförde även att problemen yttrar 

sig olika för olika individer under intervjuerna med personalen.  

 
Sen är det ju olika från elev, vid situation. Det går ju inte att generalisera. (Britta) 

 

Det finns ändå några punkter som återkommer hos de flesta eleverna. Dessa är svårigheter vid 

instruktioner, svårigheter med att följa arbetstempo och att eleverna behöver ledande frågor 

för att kunna genomföra undervisningen. Detta är även något som flera av eleverna 

kommenterade, under sina intervjuer, att de uppmärksammat hos sig själva.  

 

Andra saker som har påtalats i vår undersökning är att eleverna har problem med struktur, 

såsom: Vad ska jag göra? Var har jag mina saker? etcetera, och att det är viktigt med tydlighet 

och konkretism. Strategier som pedagogerna använder sig av är bland annat att bryta ner 

undervisningen i mindre delar och hitta så lättläst material som möjligt. Detta påpekas även 

under vissa av elevintervjuerna då de anser att det ibland sker för avancerad undervisning, där 

de inte kan följa med i lärosituationer på grund av sin nedsatta minnesförmåga. En annan sak 
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som flera av de i personalen vi har intervjuat menat är att det krävs en viss kunskapsnivå för 

att kunna finna strategier och att det även krävs att eleven är medveten om sitt problem.  

 

Vad gäller att eleverna hittar på egna strategier har tre av våra informanter ansett att den bästa 

strategin, enligt eleverna, är att förlita sig på att det finns vuxna i deras närhet som kan hjälpa 

dem att komma ihåg saker. De övriga strategier som eleverna har funnit själva, enligt 

pedagogerna, är till exempel att söka sig till en lugn miljö, fri från yttre stimuli. En annan sak 

som flera av eleverna utnyttjar är friheten att få ta sig kortare pauser vid längre arbetspass.  

 

Vid tre av våra elevintervjuer påpekas att det är lättare att lära sig kunskaper som är roliga 

och/eller intressanta, vilka känns viktigare att komma ihåg. Fakta som känns mindre viktiga, 

svåra eller tråkiga glöms lätt bort av eleverna. En annan strategi som flera av eleverna påpekar 

att de använder är nedskrivning av information på lämpligt ställe. Detta är något som några av 

de från personalen vi har intervjuat också har kommenterat.  
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5 Diskussion 
Vi har under arbetets gång stött på flera tänkvärda aspekter inom vårt ämne och vi har funnit 

det mycket intressant och givande. Det har gett oss en större förförståelse inom en av de 

många svårigheter som finns inom skolans värld. Vårt syfte med undersökningen var att ta 

reda på om problem med nedsatta minnesförmåga existerar, vad detta medför för eleven, samt 

hur vi som pedagoger kan underlätta situationerna.  

 

Vad gäller den första delen i vårt syfte, ifall problemet existerar, har både litteratur och 

undersökningen visat att dessa svårigheter finns i skolan. Personerna vi intervjuat har varit 

rörande överrens om att de sett elever med nedsatt minnesförmåga i skolverksamheten. Vilka 

problem detta medför för eleven, enligt litteratur och undersökning, är många. Även här anser 

vi att vi har svarat på vår frågeställning, däremot har vi säkerligen inte funnit alla elevers 

problem. Eftersom vi endast har undersökt en skola och där koncentrerat oss på tio elever 

finns det säkert svårigheter kopplade till minnesfunktionerna som vi inte upptäckt. Strategier 

som används för att underlätta för eleverna förekommer i ett flertal modeller. De saker som 

pedagogerna gör för att skapa gynnsammare miljöer för sina elever varierar mycket mellan de 

olika pedagogerna och är även anpassade till elevens individuella förutsättningar.  

 

Enligt kursplanen i matematik ska eleverna kunna både förstå samt använda de fyra 

räknesätten. De skall även kunna huvudräkning med naturliga tal etcetera. Detta är mål som 

eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. De flesta av de elever som har funnits 

med i vår undersökning har inte uppnått målen för årskurs fem ännu, och detta finner vi 

mycket oroväckande. Eftersom dessa elever inte kan minnas vad de lärt sig tidigare har de 

mycket svårt att klara målen. Enligt LPO 94 skall läraren ”utgå från varje enskild elevs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.12). De 

pedagoger vi har intervjuat är medvetna om problemet, vilka elever som problemet rör samt 

har även strategier för hur de ska kunna avhjälpa detta. Trots detta har eleverna inte klarat av 

uppsatta mål. Simonsson (2004) poängterar även att eleven måste ha en grund att relatera sin 

nya kunskap till för att minnas denna.  

 

När vi gjorde urval två i undersökningen blev vi förvånade över att så många som 16 % av 

eleverna uppvisade nedsatt minnesförmåga. Våra föreställningar innan arbetet grundades på 

att vi trodde att problemet fanns hos enskilda individer, men vi trodde dock inte att 
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svårigheterna var ofta förekommande och så påtagliga. Det är ofta väldigt svårt att se vad som 

är problem orsakade av minnessvårigheter och vad som är orsakat av övriga svårigheter hos 

eleverna. Med hjälp av vårt andra test, rörande minnesförmågan, anser vi att vi har fått ett 

tämligen säkert resultat på vilka som har nedsatt arbetsminne. Vid detta test har vi försökt att 

förminska alla övriga eventuella svårigheter som eleven kan ha. Vi tog bort ovidkommande 

yttre stimuli, både auditiv och visuell. Grupperna bestod oftast av två elever vardera för att vi 

skulle kunna observera deras koncentrationsförmåga under testets gång. Instruktionerna var 

korta och vi hade visuella hjälpmedel som stöd för eleverna. Detta är något som både 

Wallenkrans (1997) samt Ljungblad (2000) anser vara av stor vikt att pedagoger tar hjälp av. 

Eleverna behövde varken anstränga sig vad gäller läsning eller skrivning. Alla dessa saker 

gjorde vi för att vi ville att de som inte klarade av testet inte skulle misslyckas på grund av 

någonting annat än sin bristande minnesförmåga.   

 

Två områden som är specifikt svårt att särskilja är nedsatt minnesförmåga och 

koncentrationen. En elev som inte har en god koncentration minns sämre, och en elev som har 

nedsatt minnesförmåga får oftast också problem med koncentrationen. Adler (2001) 

poängterar även att en elev med minnessvårigheter behöver ha en bättre 

koncentrationsförmåga än övriga elever. Dessa har för oss varit svåra att särskilja, men vi har 

funnit det mycket intressant att reflektera över ämnet. Vi anser dock att vi i vår undersökning 

har kunnat se skillnad på koncentrationssvårigheter och nedsatt minnesförmåga. 

 

Nedsatt minnesförmåga återfinns oftare hos pojkar än hos flickor, vilket även är något som 

flera av våra respondenter har påpekat. Litteraturen har dock inte berört området. Det finns 

många studier som visar att olika svårigheter är varierande beroende på vilket kön eleven har, 

det kan vara olika förekommande eller utkristallisera sig på olika sätt. Vi har sökt efter 

undersökningar som berör kopplingen mellan genusperspektiv och minnet, men ej funnit 

något. Vi anser att det ej är relevant för vårt arbete att använda oss av övriga studier som då 

inte berör elevers minnesförmågor.  

 

Resultaten vi har fått fram under intervjuerna med eleverna samt pedagogerna tycker vi 

stämmer väl överens. De saker som respondenterna har informerat oss om är ofta likalydande 

med det som framkommit under elevintervjuerna. Detta tycker vi visar på att både elever och 

pedagoger är väl medvetna om att problemen finns. Om vi ser till exempel på eleven David så 

påpekar han själv att han arbetar bäst i en lugn miljö, samt att pedagogen Siv också har 
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anmärkt att han behöver en arbetsplats fri från yttre stimuli. Wallenkrans (1997) påpekar 

också att en lugn arbetsmiljö påverkar elever med minnessvårigheter i en positiv riktning. Vi 

känner att det är utmärkt att det finns en genomgående vetskap runt elevens svårigheter, 

eftersom detta är grunden till att hjälpa eleven.  

 

Medvetenheten runt problemet är det flera av våra respondenter som har tagit upp, att eleven 

måste vara medveten om ett problem för att kunna hitta strategier för det. Eleverna har hittat 

vissa egna strategier, men inte så många. Olika strategier är något som NCM (2004) 

poängterar är väldigt betydelsefullt för elever med svårigheter. I rapporten talas det om hur 

effektiva olika tillvägagångssätt kan vara, och att det är viktigt att de strategier som 

elever/pedagoger använder sig av främjar elevens utveckling. En informant vi intervjuat har 

påpekat att hon anser att strategier är en ”mognadsgrej” och att det kommer med tiden. Två 

har även kommenterat att det krävs en viss kunskapsnivå för att åstadkomma en strategi. Vi 

kan hålla med om att det krävs en viss kunskap för att skapa ett tillvägagångssätt eleven kan 

använda sig av. Det krävs kunskap både från pedagogens sida, för att anpassa sin 

undervisning, men även från elevens sida för att skapa sig egna strategier. Att eleverna är 

medvetna om att problemet finns är också en grundläggande sak som vi anser måste finnas. 

En elev som inte inser sina brister kan heller inte arbeta för att minska dem.  

 

Sandberg (2005) påpekar att elevernas intresse för ämnet spelar stor roll, när det gäller att 

minnas saker. Ingen av de fyra i personalen vi intervjuat har tagit upp detta. Däremot har tre 

av eleverna kommenterat att det är lättare att minnas det som är roligt och/eller intressant. Vår 

undersökning visar att motivationen hos eleven som skall utföra uppgiften är mycket 

essentiell för minnesförmågan. Är ämnet då intressant och/eller roligt ökar elevernas 

motivation markant, och detta medför att deras förmåga att minnas blir större. Kadesjö (1996) 

menar att hjärnan själv väljer ut den informationen den anser vara viktig. Vad som ska sparas 

och vad som ska förkastas är individuellt och beror på vad eleven i fråga har för intresse och 

erfarenheter inom området. Ett ämnesområde som eleven anser vara tråkigt kan då bli 

förkastad av hjärnan, och inte lagras.  

 

Något som påpekats av både elever och pedagoger i undersökningen är att de båda strategier 

som vanligtvis används är nedskrivning av den viktiga informationen samt att ta hjälp av 

någon vuxen i närheten. Detta är två strategier som inte uppmärksammas alls i litteraturen. 

Strategin att förlita sig på att det alltid ska finnas någon i närheten som kan hjälpa till menar 
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vi vara vanligt förekommande, men även en mindre bra strategi. Elever som alltid behöver ta 

hjälp av någon annan för att kunna genomföra arbetsuppgifter utvecklar aldrig sin förmåga till 

självständigt arbete, och detta anser vi vara en mycket viktig sak att lära sig. Att skriva ner 

den viktiga informationen på ett papper kan vara ett betydligt bättre tillvägagångssätt. Detta 

gör dock att vi som pedagoger måste tänka på att ha ett lugnt arbetstempo, anpassat efter att 

eleverna ska hinna anteckna det vi säger. Instruktioner bör också vara konkreta, enkla, korta 

och fria från ”vuxna ord”. Detta är även något som har påpekats genomgående under arbetets 

gång, bland annat av Malmer och Adler (1996).  

 

Vad gäller hjälpmedel för elever med minnessvårigheter i skolan finns det inte många sådana 

att tillgå. Under en av intervjuerna påpekar vår respondent Siv att de har anskaffat ett så kallat 

fickminne till Marie, som hon kan använda sig av för att läsa in information på. I övrigt är det 

bara pedagogernas egna strategier som används för att underlätta för eleverna. Det är synd att 

dataprogrammet RoboMemo (Klingberg, 2005), som kan hjälpa elever med 

minnessvårigheter, ska vara så dyrt. Många skolor har inte den ekonomin som krävs för att ha 

möjlighet att bekosta elevers arbetsminnesträning när denna uppgår till 8900 kr/elev.  

 

Enligt vår undersökning är det viktigt att komma ihåg att eleverna är olika individer och 

behöver olika hjälp och olika strategier. Vid två av intervjuerna med pedagogerna har det 

påtalats för oss att problemen visar sig olika för olika elever. Vi kommit fram till att det är 

ingen elev som har exakt samma problem som någon annan, även om svårigheterna är 

likartade och återfinns inom minnesområdet. Detta är ett ämne som inte vi funnit i litteraturen, 

men vi anser att det är mycket viktigt. Det tas även upp i LPO 94: ”Hänsyn skall tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.6).  Vi ska se 

individen, inte eleven.    

5.1 Validitet  

Vårt resultat anser vi vara tillförlitligt, dock inte generaliserande, på grund av flera orsaker. I 

denna del kommer vi att presentera dessa faktorer, som vi anser kan ha påverkat vårt arbetes 

resultat.    

 

Eftersom vi bara har arbetat utifrån en skola och endast tre klasser blir vår undersökning 

tämligen lokal. Vad gäller intervjuerna med de vuxna i klassernas närhet är även de få, och 
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svårt att dra en allmän slutsats utav. Ingen av dem är heller utbildad lärare i matematik, så 

kopplingen mellan problemet och ämnet kan vara svag, och resultatet kan bli missvisande.  

 

Vid intervjuer med unga elever måste vi alltid betänka att det kan finnas en stor osäkerhet och 

brist på självförtroende hos dessa, som påverkar resultatet. Vi känner likväl att resultaten 

sammantaget visat på flera gemensamma punkter och att ett resultat, angående den skolan vi 

undersökt, kan fastställas. En annan sak som vi måste reflektera över är att vi vid en kvalitativ 

forskning som använder sig av intervjuer måste hålla oss absolut neutrala, vilket är omöjligt 

då vi som författare alltid har en förförståelse när vi startar vår undersökning. Vi har genom 

arbetets gång varit mycket medvetna om denna sak och försökt att inte låta våra tidigare 

erfarenheter påverka reflektioner angående undersökningens resultat.  

 

I vår undersökning har vi medvetet sållat bort de elever som endast uppvisar minnesproblem i 

samband med tillfällen där koncentrationen är dålig. Detta medför att vår undersökningsgrupp 

på tio elever påvisar nedsatt minnesförmåga både vid god koncentration men även vid sämre 

koncentration. Resultatet kan vara något missvisande då vi (författare) har gjort en bedömning 

av när eleverna har en god samt dålig koncentrationsförmåga.  

5.2 Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra utifrån vår undersökning samt litteraturgenomgång är: 

• Litteratur samt undersökningarna visar att problemet med nedsatt minnesförmåga 

existerar.  

• Litteratur samt undersökningarna visar att elever med nedsatt minnesförmåga behöver 

korta, tydliga instruktioner. 

• Litteratur samt undersökningarna visar att elever med nedsatt minnesförmåga behöver 

en lugn arbetsmiljö, fri från auditiva och visuella störningar. 

• Undersökningarna visar att elever med nedsatt minnesförmåga behöver vara medvetna 

om sina problem, samt besitta en viss kunskap, för att kunna skapa olika strategier. 

• Undersökningen visar att problemen återfinns oftare hos pojkar än hos flickor. 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Under denna undersöknings gång har vi stött på flera olika ämnen som vi anser hade varit 

intressanta att forska vidare inom. I vårt arbete har vi koncentrerat oss på hur situationer ter 

sig för elever med en nedsatt minnesförmåga, men vi har inte berört ämnet varför problemen 
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uppstår. Detta hade varit mycket spännande att ta reda på mera om. Om vi hade haft 

möjligheten hade vi även mer ingående studerat hur RoboMemo hade kunnat fungera i 

skolverksamheten. Vi har även sett en koppling mellan nedsatt minnesförmåga och bristande 

koncentration under arbetets gång, som hade varit fascinerande att fortsätta undersöka. Ännu 

ett intressant ämne som vi velat fördjupa oss i är en omfattande kvantitativ undersökning för 

få en klartläggning över hur många elever som har problem med nedsatt minnesförmåga, även 

sett ur genusperspektivet.  
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6 Sammanfattning 
I vår undersökning har vi koncentrerat oss på arbetsminnets betydelse för matematiken, och 

de olika strategier som finns inom detta ämne. Resultatets vikt i detta arbete ligger i att 

tillägna sig en större vetskap om, och förståelse för, elever med en nedsatt minnesförmåga, 

och hur de ser på sin situation. Vad vi vill ta reda på i undersökningen är om elevers 

matematikförmåga påverkas av ett nedsatt minne, vilka problem det medför hos eleven och 

hur vi som pedagoger kan underlätta för dessa elever. 

 

I vår undersökning har vi arbetat med 62 elever, varav det är 27 flickor och 35 pojkar, som 

går sitt sjätte skolår på en kommunal skola. Vi har använt oss av intervjuer med både elever 

och pedagoger i undersökningen.   

 

Vår lokala undersökning visade att problem med nedsatt minnesförmåga finns i 

skolverksamheten och hos ca 16 % hos eleverna. Problemet återfanns oftare hos pojkar (20 % 

av pojkarna) än hos flickorna (11 % av flickorna).  

 

Under vår undersökning har vi sett några återkommande punkter, både i litteraturen och i 

intervjuerna, angående hur vi kan underlätta för elever med nedsatt minnesförmåga.  

• Läromiljön bör vara tyst och utan visuella störningar. 

• Det krävs kunskap för att skapa strategier. 

• Motivation/intresse spelar stor roll. 

• Vissa elever behöver ledande frågor. 

• Korta pauser behövs inlagda vid arbete. 

• Enkla, konkreta och kortfattade instruktioner, gärna med stöd av visuella hjälpmedel. 

• Individanpassat arbetstempo. 

 

Det viktigast vi har kommit fram till är att vi måste bli medvetna om elevernas problem för att 

kunna skapa strategier. Ett problem som inte uppmärksammas går inte att förbättra. 

Svårigheterna visar sig inte heller likadant hos alla elever med nedsatt minnesförmåga. Det är 

väsentligt att vi ser individerna, inte eleverna som en grupp.   
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Bilaga 1 
Test i matematik (delar ur ett nationellt prov)  
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Bilaga 2 
Minnestest 

 
Testet av elevernas minne utfördes i två delar, auditivt (del ett) samt visuellt minne (del två).  
 
I den första delen lästes siffersekvenser (30 stycken) upp som sedan eleverna fick skriva ner. 
De skulle skriva hälften av uppgifterna precis som de lästes upp, hälften skulle de skriva ner 
bakvänt, det vill säga börja med det talet som läste upp sist. Sekvenserna började på en låg 
nivå som sedan stegrades. Eleverna fick inte börja skriva ner siffrorna förrän efter hela 
sekvensen hade blivit uppläst.  Exempel på sekvenser är: 1-5-7, 5-9-6-4-2-3-8 eller 59-46-87-
98. Fyra meningar lästes även upp, exempelvis: ”Bordet har en vaxduk”. 
 
I del två testades elevernas visuella minne enligt exempel nedan, 24 uppgifter utfördes.  
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Bilaga 3 
Intervjumall 

 
 
1. Hur ser din pedagogiska bakgrund ut? 

 

2. Har du i någon situation upplevt elever som har en nedsatt minnesförmåga? 

 

3. Om ”Nej” på fråga nr 2 så avbryts intervjun, annars fortskrids med fråga nr 3 

 

4. Har du sett dessa problem hos en specifik elevgrupp? (kön, etnisk härkomst   

etc.) 

 

5. Hur har problemen yttrat sig i lärosituationer? 

 

6. Vad använder du dig av för strategier för att avhjälpa problemet? 

 

7. Har du sett om några elever funnit egna strategier runt sitt problem? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


