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Abstract

The study's purpose was to get a picture of what a number of class teachers know about and their views 
on the concept of working memory and working memory training and whether this affects their working 
and teaching in the classroom. The study is based on qualitative interviews and classroom observations 
and the theoretical perspectives that the study is based on two: didactic perspective and the socio-cultural 
perspective.

The results of my study show that the class teachers' views and use of the concept of working memory is 
limited, even if they unknowingly working on parts of it in their teaching. All classroom teachers in my 
study term difficulties that can arise for students as concentration difficulties, which according to previous 
research can count towards deficiencies in working memory. All of the respondents in this study believe 
that it is mostly special education teacher who trains working memory, and that they themselves do not 
have that knowledge. They also believe that the classroom environment is important for all learning. 
Common to all respondents consider that the topic is important and would like to have more knowledge 
of how they can help and support pupils with poor working memory.

As a special education teacher and teacher you often meet students who have trouble concentrating, and 
because of this may be difficult to absorb knowledge as when reading. One hypothesis that most 
researchers discuss is that working memory is one of the key elements of this problem. Studies and 
research shows that these students can be helped if they receive support, strategies and the ability to train 
working memory. The study is relevant to the teaching profession because there are great demands on 
teachers / special education teachers to meet all students in the classroom, regardless of difficulty. It is 
therefore important to have knowledge about the different concentration difficulties that exist, how they 
can be heard and possible solutions.

Keywords: Neuro Education, Strategies, Learning Styles, Learning Enirovment. Kinesthetic, 
Visuospatial
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Förord  
Jag  vill  i  första  hand  rikta  ett  stort  tack  till  min  underbara  familj  som under  min 
studietid varit mycket förstående och stöttat mig. Ett stort tack även till de klasslärare 
som medverkat i studien och offrat dyrbar lärartid med att ställa upp på intervjuer och 
möjliggjort observationerna.
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Inledning
I Lgr11 står att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 
och att varje elev har rätt att få utvecklas. Hänsyn ska tas till elevers olikheter och att de 
ska  få  hjälp  att  övervinna  svårigheter.  Där  står  även  att  undervisningen  aldrig  kan 
utformas lika för alla. Brister i arbetsminnet och lågt arbetsminne är termer som ofta 
nämns i medicinska bedömningar och åtgärdsprogram för barn i behov av extra stöd i 
bland  annat  läsning  och  skrivning.  Denna  studies  syfte  är  att  genom  en  fallstudie 
försöka  få  en  bild  av  ett  antal  klasslärares  syn  av  begreppet  arbetsminne  och 
arbetsminnesträning  och  om  stöd/strategier  för  arbetsminnet  kan  observeras  i 
klassrummet.  Studien  är  relevant  för  läraryrket  eftersom  det  ställs  stora  krav  på 
lärare/speciallärare att kunna möta alla elever i klassrummet, oavsett svårigheter. Det är 
därför viktigt att ha kunskap om de olika svårigheter som finns, hur de kan yttra sig och 
möjliga lösningar.
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Bakgrund  
Bakgrunden  inleds  med  en  överblick  av  tidigare  forskning  om arbetsminnet,  innan 
syftet preciseras presenteras arbetsminnesbetydelse i klassrummet, vilka faktorer som 
kan påverka arbetsminnet samt hur arbetsminnet kan mätas och vilka strategier/träning 
som kan vara positiva för arbetsminnet.

Tidigare forskning om arbetsminne
Forskning kring arbetsminnet och dess betydelse har pågått länge. En av pionjärerna 
inom minnesforskning var den tyske minnesforskaren psykologen Hermann Ebbinghaus 
som redan på 1800-talet intresserade sig för minnet och arbetade med detaljreglerade 
experiment.  Efter  att  ha  utsatt  sitt  eget  minne  för  hårda  prov  kunde  Ebbinghaus 
presentera  den så  kallade  glömske kurvan,  som i  detalj  beskriver  hjärnans  vana  att 
genast glömma större delen av vad den lärt sig (H. Ruyer. 1913). Ebbinghaus menade 
att  allra  snabbast  försvinner  kunskapen en halvtimme efter  inlärningstillfället  för att 
sedan fortsätta att tyna bort i allt långsammare takt och efter några dagar fanns endast 
20 procent kvar. Ebbinghaus forskningsresultat har legat till grund för andra forskare 
som byggt vidare på dessa tidiga resultat om arbetsminne och långtidsminnet. Senare 
tids forskning har visat att det finns ett sätt att häva denna glömskans förbannelse som 
Ebbinghaus kallade det, nämligen att repetera kunskapen vid flera repetitionstillfällen 
(Schilhab, 2009 ). Allra mest minns vi om vi  repeterar  upprepade gånger  kort  efter 
inlärningstillfället och sedan fortsätter med allt glesare intervaller (Maltèn, 2002 ).

I Sverige har det de senaste tio åren skett stora framsteg inom hjärnforskningen och ett 
av  det  mest  återkommande namnen  inom  minnesforskningen  är  Torkel  Klingberg, 
professor i kognitiv neurovetenskap och forskare på Karolinska institutet i Stockholm. 
Björn Adler arbetar som psykolog och är även han verksam inom området. Adler har 
fokuserat  mycket  på begreppet  dyskalkyli,  men han har  även skrivit  en  hel  del  om 
arbetsminne  och  erbjuder  även  vissa  tester  online  som man  kan  göra  för  att  testa 
arbetsminnet. I sin bok Den lärande hjärnan (2011) argumenterar Torkel Klingberg för 
att den så kallade spridningseffekten är ett av flera outnyttjade guldkorn i forskningen 
om lärandet och hjärnan. Han menar med detta att om vi repeterar flera gånger samma 
information  under  en  tidsperiod  så  bevaras  kunskapen.  Vidare  menar  Klingberg  att 
spridningseffekten  enkelt  skulle  kunna  användas  för  att  planera  undervisningen  och 
skapa en mer effektiv skola.
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När man talar om det mänskliga minnet brukar man numera tala om tre olika lager, det 
sensoriska minnet, korttidsminnet/arbetsminnet och långtidsminnet. Även om de olika 
minnestyperna skiljer  sig åt  så påverkar de varandra.  I långtidsminnet lagras minnet 
under  långa  perioder  och  dessa  kan  vi  plocka  fram  utan  större  ansträngning.  I 
korttidsminnet lagras informationen temporärt, upp till sju informationsenheter i taget 
kan  hållas  kvar  i  ungefär  20 sekunder.  I  de  sensoriska lagrar  vi  minnen genom att 
impulser tas upp genom syn, hörsel, känsel och lukt. Det sensoriska minnet tar emot all 
slags  information  och lagras  endast  under  en  mycket  kort  tidsperiod.  Främst  lagras 
information automatisk i form av bilder och ljud (Baddeley, 1986 ). Vissa psykologer 
anser att denna process inte är en minnesform utan en del av varseblivningsprocessen 
(Rudland, 2004).

Vårt arbetsminne utvecklas som mest mellan 4 till 15 års ålder. Barn som är 4 år har ett 
relativt outvecklat arbetsminne och klarar i genomsnitt att repeterar ca 2 siffror 
baklänges. Men det är viktigt att veta att stora variationer kan förekomma. 
Arbetsminneskapaciteten är som många andra förmågor normalfördelade vilket innebär 
att en 7-åring med mycket nedsatt arbetsminne kan vara på samma nivå som en 4-åring. 
Både Baddeley (2006) och Klingbergs (2011) forskning visar att barn med 
arbetsminnessvårigheter har överlag låga resultat på alla typer av arbetsminnestest, 
oberoende av om de är huvudsakligen visuospatial eller verbala. Men naturligtvis finns 
undantag menar forskarna och pekar på att barn med motoriska svårigheter har generellt 
större svårigheter med visuospatial test än med verbala tester, det motsatta gäller för 
barn med språksvårigheter (Baddeley, 2006).   
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Arbetsminnet i klassrummet
Forskningen  har  mer  och  mer  börjat  belysa  hur  viktigt  det  är  med  ett  fungerande 
arbetsminne för att inlärning ska ske under gynnsamma former något som Klingberg 
förespråkar  och  skriver  i  sin  bok  Den  lärande  hjärnan  (2011)  han  menar  att 
hjärnforskningen och pedagogiken måste börja samarbeta och hävdar att arbetsminnet är 
en nyckelfaktor när det gäller skolprestationer. Klingberg menar att i  ett och samma 
klassrum kan man ha elever vars arbetsminne skiljer sig åt 4-6 år och det är ofta lätt för 
elever med låg arbetsminneskapacitet att överbelastar arbetsminnet. Detta resulterar till 
att  eleverna  har  svårt  att  slutföra  uppgifter  som  de  påbörjat.  Slutförs  inte  en 
arbetsuppgift lagras heller ingen ny information i långtidsminnet, vilket i sin tur gör att 
inga nya kunskaper görs. Detta blir till en ond cirkel och eleven tror sig ofta inte kunna 
(Baddeley, 2006).

Flertalet  av dagens forskare däribland Klingberg (2011) och Adler (2006) är relativt 
ense om att inlärning kräver en aktiv handling. Det kan fungera bättre kortare stunder 
om någon utomstående står  för  struktur  och  motivation  i  lärandet.  Elever  med lågt 
arbetsminne upplevs ofta som att de har svårigheter att koncentrera sig till exempel på 
det som de läser eller att följa instruktioner. Något som man uppmärksammat när det 
gäller  arbetsminnet  och  dess  funktioner,  är  att  det  finns  en  stark  koppling  mellan 
arbetsminneskapacitet  och  förmågan  att  utestänga  distraktioner  och  irrelevant 
information. De barn som glömmer snabbt behöver något att haka upp minnet på, det är 
viktigt  att  ta reda på vilken lärstil  som fungerar bäst.  Det handlar om på vilket sätt 
människor lär in kunskap och vilka förutsättningar som påverkar vid inlärning, hur man 
tar till sig, bearbetar och minns ny och ”svår” information. Forskningen kring lärstilar 
har  pågått  i  över  trettio  år  främst  då  i  New  York  vid  St  John`s  University  och 
förgrundsgestalterna av dessa studier är professorerna Rita och Kenn Dunn (2003). De 
menar att när vi tar in kunskap är det fyra av våra sinnen som påverkar vår inlärning 
mest, syn, hörsel, känsel och beröring. Därför kan t.ex. möbleringen i ett klassrum vara 
av stor betydelse för att tillgodose de olika inlärningsstilarna. Är man visuell kan man 
behöva en plats för att se vad som visas och vad som händer i klassrummet. De auditiva 
eleverna föredrar ofta att sitta så att de kan prata och diskutera. Har man däremot en 
kinestetisk inlärningsstil kan man behöva få stå, gå, röra på sig eller sitta på golvet. 
Taktila elever behöver utrymme så att de kan röra och använda taktila material som till 
exempel  spel  och  plock  material.  Forskningsrön  visar  att  ca  30  %  av  låg  och 
mellanstadieelever använder sig av visuellt stimuli vid inlärning. 25 % har en auditiv 
styrka och 15 % är kinetisk-taktila. De återstående 30 % har en blandad inlärningskanal 
(Dunn, 1992).
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Arbetsminne och läsförståelse
Arbetsminnet är som tidigare nämnts avgörande för inlärning och även mycket viktigt i 
läsprocessen. Läsningen bygger på att man först måste känna igen bokstäverna och veta 
vilket ljud de motsvarar. Sedan måste sätta ihop bokstäverna till ord och samtidigt måste 
man relatera  orden till  varandra  och sedan bygga upp dem till  begripliga  meningar 
(Smith, 1997 ). För att förstå en text ställs stora krav på vårt arbetsminne. Först måste 
eleven avkoda orden, tolka innebörden av orden, integrera innebörden av texten, komma 
ihåg och hålla i minnet vad som lästs såväl som att bruka strategier för att förstå, som 
till  exempel att  läsa mellan raderna.  Läsaren måste också kunna aktivera nödvändig 
bakgrundskunskap  och  brister  i  arbetsminnet  skulle  när  som  helst  under  de  olika 
processerna  kunna leda  till  att  läsförståelsen  fallerar.  Ett  barn  som kämpar  med  att  
avkoda orden kanske inte har tillräckligt med resurser kvar till förståelsen av att tolka 
texten  eller  tillräckligt  med  mentalt  utrymme  att  komma  ihåg  vad  som  har  lästs 
(Lundberg, 1991).

Svårigheter med läsförståelse kan delas in i två kategorier. De som har problem på ord 
nivå, d.v.s. problem att förstå de individuella orden var för sig. Det finns också de som 
har problem med läsförståelse trots att de har adekvat ordförståelse. De förstår orden var 
för sig men har svårigheter att förstå innehållet. Dessa elever har troligtvis vissa brister i 
arbetsminnet. Vid läsning samspelar arbetsminnet och långtidsminnet. Fonem är inlärda 
beståndsdelar  av  ord  och  för  en  automatiserad  läsning  bör  läsaren  hitta  fonemen  i 
långtidsminnet och behandla och hålla kvar dem i arbetsminnet. Läsning och skrivning 
kräver alltså enorm flexibilitet och felfri aktivitet av minnesfunktionerna (Adler, 2006; 
Lundberg, 1991).
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Faktorer som negativt kan påverka arbetsminnet
Är arbetsminnet lågt och eleven hela tiden glömmer vad de gjort eller ska göra påverkas 
hela deras kunskapsinhämtning, okoncentration och dålig självkänsla kan bli resultaten. 
Att känna sig dålig i skolan är inte bara negativt för självkänslan. Forskare har också 
visat att det är direkt förödande för inlärningsförmågan (Maltèn, 2002 ). Även stress kan 
försämra arbetsminnet drastiskt, vilket i sin tur påverkar förmågan att till exempel förstå 
matematik och läsförståelse (Klingberg, 2011 ).  Effektiviteten halveras när vi  växlar 
mellan  många  olika  aktiviteter  det  hävdar  även  den  amerikanske  professorn  David 
Meyer vid Michigan University (Pedagogiska Magasinet nr 2, 2010 ). Mayer menar att 
användningen av t.ex. sociala medier, som mobiler och sms gör att dagens unga aldrig 
tränar uthålligheten i hjärnan då de hela tiden blir avbrutna. Klingberg hävdar att vi 
måste koncentrera oss på en sak i taget och att svenska skolor borde lägga in träning av 
uppmärksamhet och arbetsminne på schemat. Han menar att då skulle våra elever bli 
bättre rustade att hantera den ständigt växande informationsfloden.

Vad kan känneteckna bristande arbetsminne
Barn med bristande arbetsminne har ofta ett eller flera av nedanstående kännetecken 
(Lundberg.1991)

1.Sen remittering till logoped/talpedagog. Ofta har remitteringen skett via skolan, inga 
tal eller språksvårigheter finns noterade sen tidigare.

2.Dålig  självkänsla  och  självförtroende.  I  synnerhet  i  relation  till  inlärning  och 
undervisning.

3.Är passiv i klassens aktiviteter.

4.Har svårt att få skolarbetet färdigt i tid.

5.Gör få framsteg i skolämnen. Får ofta kämpa varje dag med en rad ämnen.

6.Enligt föräldrar och lärare har barnet ett bra långtidsminne.

7.Negativ attityd till skola eller lärare.

8.Uttryck som ”jag är dum” och ”jag klarar inte skolan” är inte ovanliga.

9.Svårigheter att hänga med i verbala instruktioner.

10.Skyndar ofta igenom minnesuppgifter.
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När det handlar om lässvårigheter kan man bland de indirekta tecknen som till exempel 
svårigheter  att  uttrycka  tankar  i  skriven  form,  läser  ogärna  högt,  svårt  med 
tidsuppfattning,  rumsuppfattning  eller  undviker  läsning  urskilja  ett  par  stora 
huvudgrupper.  En  av  dessa  huvudgrupper  gäller  arbetsminne  något  som är  mycket 
viktigt  vid  läsning  t.ex.  när  man  avkodar  ett längre  ord.  Forskning  visar  att 
arbetsminnets roll är mer framträdande i läsandet än man tidigare trott (Adler, 2006). 
Andra kännetecken kan vara som tidigare tagits upp bland annat av Klingberg (2007) 
och Adler (2006), okoncentrerade oroliga elever, korridorbarn. Men det kan även vara 
drömmande, tysta elever. Elever med lågt arbetsminne kan även framstå som väldigt 
ojämna. Vissa dagar kan barnet mycket, andra dagar minns de inget av dessa kunskaper.

Mätning av arbetsminnet
Att testa arbetsminnet tidigt för att sätta in stöd är viktigt anser Klingberg (2007) även 
om barns utveckling varierar. Två typer av mätning kan göras, formellt eller informellt. 
Ett  formellt  test  är  till  exempel  ITPA  som  bland  annat  mäter  arbetsminnet. 
Testinstrumentet ger ledtrådar till hur man kan lägga upp ett åtgärdsprogram för en elev. 
Viktigast är att under en kartläggning se på elevens starka sidor, jämsides med de svaga. 
ITPA består i den svenska versionen av 13 deltest, som inte bara rör språkliga funktioner 
i vanlig mening utan även perceptuella-motoriska test, minnestest, högre tankeprocesser 
och andra psykologiska funktioner. Ett annat testinstrument som kan göras med elever 
är Adlers arbetsminnestest (2008) Testet består av tre huvuddelar:

1.Undersökning av auditiv och visuell perception

2.Undersökning av arbetsminnet inklusive korttidsminnet

3.Undersökning av framplockning av info från långtidsminnet

Totalt omfattar  Adler  Arbetsminnestestet  15 deltest  varav fyra på perception,  sju  på 
själva arbetsminnet samt fyra på långtidsminne.
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För att undersöka hur arbetsminneskapacitet korrelerar med läsförståelsen har forskare 
utarbetat s.k. dubbeluppgifter där man t.ex. får läsa eller höra en lista med två till sex 
meningar.  Därefter  ombeds man återge  det  sista  ordet  i  varje mening.  Som resultat 
kunde man se att det förelåg ett signifikant samband mellan arbetsminneskapacitet och 
läsförståelse (Daneman & Carpenter, 1980). Ett så kallat informellt baslinjetest ger en 
snabb och informell bedömning (Rudland, 2007). Detta bör starkt påpekas att det är 
precis som det heter, informellt och ska inte betraktas som ett alternativ till publicerade, 
standardiserade bedömningar.

Träna och underlätta bristande arbetsminne
Hjärnan är formbar och det är möjligt att påverka sina förmågor genom träning menar 
forskaren Torkel Klingberg, i motsats till Engle (1999) som bland annat påstår att den 
sanna arbetsminneskapaciteten är fixerad och inte går att förbättra. Klingberg visar i sin 
studie  att  man  kan  öka  arbetsminneskapacitet  genom  kognitiv  träning  (Klingberg, 
Forsberg & Westerberg, 2002). Adler (2006) menar däremot att arbetsminnet tränas bäst 
när man inte medvetet övar det utan när man är lugn och fokuserad och gör andra saker 
utan  att  direkt  tänka  på  arbetsminnet.  Adler  menar  även  att  kommunikation  är 
utvecklande för arbetsminnet, speciellt i samtal med flera personer om man diskuterar 
och utbyter erfarenheter så förbättras arbetsminnet.

Som tidigare nämnts är arbetsminnet är nära knutet till uppmärksamhet. Om en elev har 
svårigheter  med dessa  funktioner  så  kommer  de  få  svårt  att  hantera  olika  typer  av 
information samtidigt. Ett sätt att underlätta för elever med nedsatt arbetsminne är att 
presentera information både visuellt och muntligt och eventuellt hjälpa eleven att välja 
bort information som är mindre viktig (Adler, 2006). Adler hänvisar även till sätt att 
förbättra sitt arbetsminne på han menar att spel som schack, Master Mind, Alfapet samt 
kortspel  som  Canasta  och  Bridge  påverkar  vårt  arbetsminne  i  positiv  bemärkelse. 
Stimulering  av  utvecklingen arbetsminne kan även  fås  av  högläsning av  spännande 
böcker (Adler, 2006).
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Gathercole & Alloway (2008) uttrycker det enkelt att pedagogisk personal ska ha detta 
synsätt när de arbetar med elever med lågt arbetsminne. Gathercole & Alloway menar 
att man ska undvika arbetsminnesmisslyckande för att förhindra att barnets inlärning 
försenas och försämras. För att detta ska uppnås är det viktigt att strukturen anpassas i 
inlärningen. Fördelen med att ändra om i strukturen är att det relativt okomplicerat kan 
utföras  inom ramen för  den  existerande  läroplan  och i  den  dagliga  undervisningen. 
Vidare menar de att när pedagogisk personal arbetar för att kompensera för barn med 
nedsatt arbetsminne så arbetar de direkt riktat med barnet. Gathercole & Alloway (2008) 
redogör för sju strategier man kan använda sig av i undervisningen. För varje princip 
finns vidare information om hur man utför strategin.
Dessa sju strategier beskrivs av Gathercole & Alloway på följande sätt:

1. Känna igen arbetsminnesmisslyckande
 Eleven återger ofullständigt, den kan misslyckas med att följa instruktioner, placerar 
ord på fel ställe och eleven fullföljer inte uppgifter.

2. Övervaka elevens arbete.
Se upp för varningstecken och fråga eleven.

3. Utvärdera arbetsminnesbelastning.
Tung belastning till följd av långa sekvenser, okänt och meningslöst innehåll, och
Krävande mentala processer.

4. Minska belastning på arbetsminnet vid behov
Minska materialmängden som ska kommas ihåg, öka meningsfullheten och koppla det
till elevens vardag, förenkla den mentala processen och strukturera om komplexa
uppgifter.

5. Upprepa viktig information.
Repetition kan erhållas av lärare eller elever som är utvalda att hjälpa till.

6. Uppmuntra användandet av minneshjälpmedel.
Väggplanscher, individualiserade ordböcker, räknare, tallinjer, multiplikationsschema,
minneskort, inspelningsapparater och olika dataprogram.

7. Utveckla elevens egna strategier för att stödja minnet
Be om hjälp, repetera, föra anteckningar, bruket av långtidsminnet, organisatoriska
och strukturella strategier.
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Dataprogram med minnesträning
Klingberg  och  hans  kollegor  på  Karolinska  institutet  har  utarbetat  ett  databaserat 
program i syfte att  förbättra arbetsminnet. Dataträningsprogrammet Cogmed utger sig 
att  vara den enda evidensbaserade  metoden för  att  förbättra  arbetsminnet  i  Sverige. 
Cogmed  Arbetsminnesträning  är  ett  väl  dokumenterat  kognitivt  träningsprogram en 
sammanfattning av de studier som publicerats fram till och med 2010 finns i Trends in 
Cognitive  Sciences  (Klingberg,  2010).  Grundarna  till  minnesprogrammet  menar  att 
träningen förbättrar prestationsförmågan på kognitiva uppgifter som kräver arbetsminne 
och koncentrationsförmåga, men förbättrar även uppmärksamhetsförmågan i vardagen.

Cogmed har tre olika minnesträningsspel riktade till olika åldersgrupper. Det finns tre 
olika program som är  anpassade till  olika åldrar.  Cogmed trycker  hårt  på att  barn i 
skolålder ska ha en coach som lotsar dem genom processen. Programmet är tänkt att 
användas under fem veckor fem dagar i veckan. Programmet bygger på ett antal olika 
övningar som ska träna de olika delarna av arbetsminnet. Prestationerna från utvalda 
övningar  mäts  i  ett  index.  Programmet  läser  själv  av  tränarens  kapacitet  och 
tillhandahåller en träning som hela tiden ligger på gränsen för vad tränaren klarar av. 
Enligt  Cogmed  är  effekterna  kliniskt  starka,  bestående  och  tycks  förekomma  i  all 
åldersgrupper (www.cogmed.com ).

Dataminnesträningen Minneslek är ett material som Kognitiva kompaniet, Leripa och 
Lära  Mera  står  bakom.  Skaparna  av  programmet  är  en  legitimerad  psykolog,  en 
specialpedagog med en filosofie magister plus en programutvecklare, en illustratör, en 
musikskapare och en rådgivare och granskare. Minneslek finns i flera olika versioner 
även dessa är anpassade för ålder. Programmet Minneslek betonar att det är ett program 
som  ska  öka  koncentrationen  för  elever  med  nedsatt  arbetsminne.  Övningarna  i 
programmet syftar till att träna olika delar av arbetsminnet. Vissa delar av programmet 
lägger högre belastning på det spatiala arbetsminnet och vissa delar på den auditiva 
delen av arbetsminnet (www.minneslek.se ). Båda dessa program kräver daglig träning 
med en coach.
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Problemområde
Som speciallärare och lärare möter man ofta elever som har svårt att koncentrera sig och 
på grund av detta får svårt med att ta till sig kunskap t.ex. vid läsning och att minnas 
instruktioner. En hypotes som finns i den neurologiska forskningen är att arbetsminnet 
är en av de centrala delarna till dessa problem. Studier och forskning visar att elever kan 
bli hjälpta om de får stöd, strategier och möjlighet att träna arbetsminnet (Klingberg, 
2007). Frågor man kan ställa sig är då, används begreppet arbetsminne som ett 
gemensamt begrepp av pedagogerna i skolan och är detta något som man kan märka av i 
den dagliga undervisningen i klassrummet?

Syfte
Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och belysa ett antal 
klasslärares syn på begreppet arbetsminne och arbetsminnesträning och om 
stöd/strategier kan observeras i klassrummet.
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Metod
Detta avsnitt inleds med en presentation av studiens deltagare och de mätinstrument 
som  används.  Därefter  följer  en  beskrivning  av  studiens  design,  procedur  samt 
bearbetning. Slutligen ges en kort presentation av forskaren och studiens etik, validitet 
och reliabilitet

Deltagare
Vid  höstterminens  första  gemensamma  föräldramöte  för  de  tilltänkta 
observationsklasserna informerades föräldrarna om studien. De fick information om att 
det var endast klassläraren som skulle observeras inte eleverna men att de ändå hade rätt 
att  säga  ifrån.  Samtliga  närvarande  vårdnadshavare  gav  sitt  samtycke.  De 
vårdnadshavare som inte var närvarande kontaktades av forskaren muntligt via telefon 
och  de  gavs  samma  information  som gavs  vid  föräldramötet.  Även  dessa  gav  sitt 
samtycke.

Muntlig kontakt togs med de tilltänkta klasslärarna och vid denna inledande kontakt 
informerades de om undersökningens syfte och tillvägagångssätt i stora drag. De fick 
även  information  om  att  deras  deltagande  var  helt  frivilligt  och  helt  anonymt  för 
utomstående samt att de kunde välja att avbryta sitt deltagande när som helst. Samtliga 
tillfrågade gav sitt samtycke.  

Undersökningen gjordes på en F-6 skola med ca 200 elever. Klasslärarna valdes efter 
tillgänglighet och år i yrket eftersom en spridning i yrkes år kunde ge en bild av olika 
erfarenheter och åsikter som skilde sig åt.  Gemensamt för alla var att  de arbetar på 
samma skola och är kvinnor det sistnämnda helt slumpmässigt.

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4

16 år i yrket 8 år i yrket 38 år i yrket 10 år i yrket

28 elever 16 elever 16 elever 23 elever
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Mätinstrument
Intentionen  med  studien  var  att  belysa  ett  antal  klasslärares  syn  på  begreppet 
arbetsminne  utifrån ett  kvalitativt  synsätt.  Stukàt  (2011) menar  att  för  att  belysa en 
undersökning grundligt och från flera sidor är det en fördel att använda flera metoder. 
Med denna metod ökar  enligt  Stukat  (2011) att  validiteten i  studien ökar.  Med den 
utgångspunkten och för att undersöka vad klasslärarna gör i undervisningssituationen 
och inte bara säger att de gör, blev valet en kombination av observationer och intervjuer.

Observationer
Klasslärarna  observerades  utifrån  deltagande  observationer  då  man  som  forskare 
upprepade gånger deltar i men försöker undvika att störa eller förändra den situation 
man är intresserad av. Fördelen med dessa är enligt Stukat (2011) att man får ”inifrån 
kunskap” det vill säga att man får kännedom om socialt samspel och tyst eller outsagd 
kunskap som annars tas för givet, och som inte kommer fram i intervjuer.

Intervjuer
Klasslärarna  intervjuades  utifrån  ostrukturerade  kvalitativa  intervjuer,  det  vill  säga 
utifrån ett antal huvudfrågor som ställs likadana till alla men svaren följs  upp på ett 
individualiserat  sätt. Nackdelen med intervjuer kan enligt  Stukàt (2011) vara om en 
ovan intervjuare utför dessa. Följden kan då bli att betydelsefulla följdfrågor inte ställs 
och att intervjuaren inte är tillräckligt lyhörd på att lyssna och följa upp svar. Detta kan 
få till följd att studiens reliabilitet blir låg.

Design
Undersökningen är en kvalitativ studie med föresatsen att försöka tolka och förstå de 
resultat som framkommer utifrån ett sociokulturellt och ett didaktiskt perspektiv. Det 
didaktiska perspektivet grundar sig på metoden och konsten att undervisa planmässigt 
genom  systematisk  genomgång  av  lärostoff  enligt  givna  läroplaner  (NE).  I  det 
sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000) att lärande och utveckling sker i mötet 
mellan individer. Man kan dock inte dra generella slutsatser av studien då den är relativt 
liten.
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Procedur
När alla kontakter med informanterna i studien var gjorda och alla deltagare gjort sitt 
medgivande  kunde  undersökningen  starta.  Undersökningens  upplägg  utgick  utifrån 
Stukats  (2011) råd,  observationer  först  och sedan intervjuer för att  på så sätt  se det 
praktiska arbetet först, för att sedan jämföra dessa med intervjusvaren.

Observationer
Observationerna  genomfördes  tre  tillfällen  i  veckan  i  varje  klass,  sammanlagt  12 
observationer. Tiden för varje observation var mellan 35 och 40 minuter och utgick från 
observationsmallen (se bilaga 2). Observationerna ägde rum i hemklassrummen och en 
placering längst bak i klassrummet valdes, detta för att få överblick över hela rummet 
och läraren. Klasserna informerades innan observationen om anledningen till forskarens 
närvaro.  Lektioner  som  observerades  var  svenska  och  samhällskunskap,  detta  helt 
slumpmässigt.  När lektionen började användes tidtagning och noteringar  gjordes var 
femte minut av undervisningens upplägg.

Intervjuer
Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas skola i deras egna klassrum. Varje 
intervju  tog  ungefär  35  minuter.  Under  intervjun  användes med  lärarnas  tillstånd 
bandinspelning men även anteckningar för att på så sätt garantera att få med så mycket 
som möjligt av respondenternas svar.    

  

Bearbetning och analys
Intervjuerna bandades och kunde därför genomgås flera gånger och svar/citat som var 
relevanta  för  mitt  syfte  kunde  plockas  ut.  Dessa  svar/citat  återges  i  löpande  text. 
Observationsresultaten redovisas i förklarande text samt jämförs med intervjuerna för 
att se om det finns likheter mellan intervjusvar och undervisningens upplägg.  
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Forskaren
Under mina 10 år i skolan har jag de senaste 6 åren arbetat som speciallärare i en F- 6 
skola.  Min  behörighet  inom  grundskolan  är  svenska  och  samhällskunskap  från 
förskoleklass till och med årskurs sju. I min lärarutbildning gjorde jag tilläggsval i form 
av special-och socialpedagogik, läs-och skrivinlärning/svårigheter samt ett flertal kurser 
inom ämnet. Jag har i mitt arbete som speciallärare undervisning med elever i större 
grupper men även en till en undervisning. Stukat (2011) menar att om forskare har en 
förförståelse i ämnet som studien handlar om i form av egna erfarenheter och tankar så 
har det stor betydelse för studiens bearbetning och tolkning av material och resultat.

Etik
I denna studie har Vetenskapsrådets (2002)  forskningsetiska principer av information, 
samtycke, konfidentiellitet och användande följts.  Samtliga respondenter är muntligt 
informerade om att deras deltagande i studien är frivillig och helt anonym. Varje 
respondent fick möjlighet att om de så ville avbryta sin medverkan. Alla respondenter är 
informerade och medvetna om att all information som framkom under intervjuer och 
observationer endast används inom denna studie, samt att det bandade material som togs 
makuleras efter bearbetning.

Validiteten och reliabilitet
Validiteten i studien kan anses vara relativt hög utifrån den grupp som studien avsåg att 
undersöka, någon generalisering kan naturligtvis inte dras och validiteten hade varit 
högre om antalet klasslärare varit större. Vad gäller studiens reliabilitet kan den anses 
som relativt hög då både intervjuer och observationer används något som enligt Stukat 
(2011) är att föredra för att på så sätt få ärliga svar från respondenterna.  
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Resultat
Brister  i  arbetsminnet  och  lågt  arbetsminne  är  begrepp  som  ofta  förekommer  i 
medicinska bedömningar och åtgärdsprogram för barn i behov av extra stöd i läsning 
och  skrivning.  Syftet  med  denna  studie  var  att  utifrån  intervjuer  och  observationer 
undersöka  och  försöka  få  ett  antal  klasslärares  syn  av  begreppet  arbetsminne  och 
arbetsminnesträning  och  om  stöd/strategier  för  arbetsminnet  kunde  observeras  i 
klassrummet.  Intervju  resultaten  redovisas  utifrån  tre  huvudfrågor  med  i  vissa  fall 
följdfrågor (se bilaga 1) samt citat av respondenterna som benämns, lärare 1, lärare 2, 
lärare 3 och lärare 4. Därefter redovisas en sammanfattning av observationerna.

Begreppet arbetsminne
I intervjuerna framkommer det att samtliga informanter inte använder sig av begreppet 
arbetsminne  som  någon  gemensam  definition.  Alla  de  intervjuade  klasslärarna  är 
medvetna  om  att  det  har  med koncentration  att  göra  och  oförmåga  att  följa  en 
instruktion.  Ingen  av  de  intervjuade  anser  att  de  i  sin  utbildning  fick  kunskap  om 
arbetsminnets betydelse för inlärning. I lärarutbildningen ingick endast ämneskunskaper 
detta oavsett spridningen i utbildnings år. Lärare 1 var ensam om att få enstaka poäng i 
sin utbildning, då självvalt och i form av bokstavsdiagnoser som t.ex. ADHD. Samtliga 
intervjuade  klasslärare  var  ense  om att  mer  kunskap  i  ämnet  behövs  och  lärare  3 
uttryckte ”jag skulle vilja ha mer fakta och att man börja prata om arbetsminne, att  
man typ satt i grupp…” Samtliga respondenter svarar att de i sin nuvarande klass har en 
eller flera elever som de bedömer har koncentrationssvårigheter.

Klasslärarna i studien anser att antalet elever med koncentrationssvårigheter har ökat de 
senaste åren men här skiljer sig deras svar åt en del. Några menar att det beror på ökad 
stress i både hemmet och skolan. Lärare 1 förklarar detta med som hon säger” många 
barn har alldeles för mycket aktiviteter att  tänka på..de slappnar liksom aldrig av”  
Lärare 3 anser att alla elever är olika och hon anser att uppväxtmiljön och kanske arv 
spelar en stor roll till varför ett barn kan få koncentrationssvårigheter. Respondenterna 
hade klara uppfattningar om hur en elev som uppvisar koncentrationssvårigheter beter 
sig. De beskrev det som överaktivt beteendet och att eleverna var oroliga i klassrummet. 
Det var enbart  en av respondenterna som nämnde att  koncentrationssvårigheter även 
kan yttra sig som ett passivt beteende och att eleven kan bli sittande.
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Träning av arbetsminne/strategier
Det direkta svaret på frågan om klassläraren arbetade med arbetsminnet var nej och de 
var även osäkra när det frågades om hur elever med lågt arbetsminne kan hjälpas och 
stöttas och visste då inte riktigt hur detta skulle göras. Flera de intervjuade klasslärarna 
betonar dock vikten av en tydlig struktur och framförhållning när det gäller skoldagen 
för eleverna. Två av respondenterna har en liten kännedom om dataträningsprogram för 
arbetsminnet,  men menar att  det inte är något som de själva genomför.  ”Det är väl  
specialläraren  som  gör  sånt?  ”För  att  kunna  tillgodose  elever  med 
arbetsminnesproblem önskar  en av  respondenterna  även en ”idébank” för  aktiviteter 
som förstärker den träning som eleven genomgått. Dessa aktiviteter bör kunna utföras i 
klassrummet  anser  hon.  Att  klassrumsmiljön  har  betydelse  tar  Lärare  2  upp  och 
uttrycker det som ”olika led”, vilket innefattar att hon försöker använda så många olika 
kanaler  som  möjligt  för  att  nå  speciellt  de  barn  som  har,  som  hon  benämner  det 
koncentrationssvårigheter. Hon menar att man lär sig olika och att det kanske påverkar 
hur  man  kommer  ihåg,  t.ex.  hur  eleverna  sitter  i  klassrummet  eller  ljus  och  ljud. 
Möjligheten  att  ha  aktiviteter  som tränar eller  utmanar  arbetsminnet  i  klassrummet 
upplevdes  som svårt  av  samtliga  respondenter.  De  tycker  inte  att  de  bedrivit  detta 
tidigare och såg fortfarande stora svårigheter med detta i helklassundervisningen. Fyra 
av fyra respondenter talar även om att det  är viktigt att vara tydlig i sitt ledarskap i 
klassrummet.

Vilken inverkan kan arbetsminne ha för läsförståelsen?
Minne och koncentration är en viktig del i läsning och läsförståelsen anser samtliga 
respondenter. En av klasslärarna menar att ”arbetsminnet och koncentrationen är allt...  
har man inte det så blir det kämpigt” Har man brister i arbetsminnet glömmer man vad 
man senast läst och sammanhanget faller menade klasslärarna. Man ansåg att den röda 
tråden inte fanns i  allt  fler  elevers läsning och att  de då blev som de uttryckte det, 
ofokuserade  i  klassrummet.  Även här  kom vikten  av klassrumsmiljön  in  och en av 
respondenterna ansåg även att vad eleverna läste spelade stor roll, att läsning ska vara 
kul  och  utifrån  elevens  intresse  påpekade  alla  respondenterna.  Det  måste  finnas  en 
spänning och väcka nyfikenheten och det är upp till pedagogerna att göra så att det blir 
så menade klasslärarna.  Lärare 4 tar upp att hon tycker att det är vilket bagage eleven 
har med sig. Hon anser att miljö, erfarenheter och förförståelse spelar stor roll ”barn 
som är  uppväxta  i  en  miljö  med  mycket  läsning  tar  lättare  till  sig  och  har  större  
läsförståelse”
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Observationsresultat
Nedan följer en sammanställning av observationsresultaten. Observationerna gjordes i 
syftet att ta reda på hur och om klassläraren lade upp undervisning utifrån att stimulera 
arbetsminnet hos eleverna. Använder sig klassläraren av strategier, repetition, enskilda 
instruktioner eller helklassinstruktioner? Markering i observationsprotokollet (se bilaga 
2) gjordes av forskaren var 5: minut för att få en överblick av lektionen.

Klassrumsmiljö
I samtliga klassrum som observationerna gjordes var eleverna placerade i grupper om 
fyra, tre eller två. Fyra klassrumsdatorer fanns i två av klassrummen men vid tiden för 
observationen var  dessa inte  färdiginstallerade.  Två datavagnar  finns på skolan med 
sammanlagt 40 datorer som delas av alla elever i årskurserna 1-6. Grupprum finns i 
anslutning till två av klasserna, vilka utnyttjades i två fall. Skärmar som gör att elever 
kan sitta enskilt i klassrummet finns i tre av klassrummen men utnyttjades i ett av dessa. 
I en av klasserna har fyra av eleverna egna bärbara datorer. Ett par av lärarna har några 
gånger i veckan halvklass, vilket de upplever som mycket positivt för de elever som har 
svårt att koncentrera sig. Då kan de som lärare arbeta mer individualiserat och har mer 
tid för de elever som är i behov av särskilt stöd.

Observationer
Under observationer framkom att även om informanterna inte använder sig av själva 
begreppet arbetsminne, kan det i undervisningen utläsas strategier som i sig är ett stöd 
för arbetsminnet. Samtliga klasslärare använde sig vid genomgångar av stödord som 
skrevs upp på whiteboardtavlan och alla fyra respondenter hade även skrivit  dagens 
schema på tavlan.  Detta  gick man igenom varje  morgon tillsammans.  Repetition av 
tidigare lektioner var vanligast hos en av respondenterna. På dennes lektioner startade 
klassläraren med att tillsammans repetera vad man tagit upp tidigare. Hon hade även 
som  vana  att  skriva  ”kom  ihåg”  ord  på  tavlan  till  eleverna.  Eleverna  fick  själva 
återberätta och sammanfatta vad man tidigare gått igenom. Det man då kunde se var att 
samma  elever  räckte  upp  handen  och  samma  elever  deltog  i  diskussionerna  som 
uppkom. Klassläraren försökte inte få med ”nya” elever.    
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Eleverna i samtliga klassrum var placerade i små grupper i början av observationerna 
vid  sista  observationstillfället  möblerades  ett  av  klassrummen  om,  eleverna  var  då 
placerade i rader. I ett av de tre klassrummen som har skärmar utnyttjas dessa till två 
elever som själva önskat att få sitta där. En elev i samma klassrum var placerad i en 
fyrgrupp  men  deltog  inte  i  gruppen.  Eleven  upplevdes  av  forskaren  som  ensam  i 
gruppen, men detta var enligt klassläraren elevens egna val.   

Det  markant  vanligaste  informationssättet  i  samtliga  observationsklasser  var  ändå 
helklassundervisning och instruktioner till hela gruppen samtidigt. Det kunde upplevas 
att  flera av eleverna inte klarade av att  ta in den information som ges. Flera elever 
visade  okoncentration  och  visste  inte  vad  eller  hur  de  skulle  gå  vidare.  I  två  av 
klassrummen  ges  information  om  vad  som  eleverna  förväntas  arbeta  med  under 
lektionen utan att klassläraren försäkrar sig om att alla elever verkligen vet vad de ska 
göra. Lärare 1 och lärare 4 frågar däremot efter sin instruktion eleverna vad de var de 
skulle jobba med och klassläraren får ge en repetition av nyss given instruktion, läraren 
går även runt till vissa elever och repeterar ytterligare gånger.

Vid  flera  tillfällen  under  observationerna  förekom egen  tyst  läsning  eller  läsning  i 
grupp.  Egen  läsning  kräver  koncentration  något  som var  svårt  för  flertalet  elever  i 
observationsklasserna. Lärare 3 satte sig i grupperna efter läsningen och pratade igenom 
vad de läst och hur de skulle gå vidare. Samma klasslärare tog upp nya eller krångliga 
ord efter läsning dessa ord skrevs upp på tavlan samt dess betydelse.
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Analys av resultat

Begreppet arbetsminne
Studiens  mätmetoder  gav en intressant  insyn  i  vad klasslärarna svarade  och vad de 
egentligen gjorde. På frågan om vad arbetsminne innebär var samtliga respondenters 
svar likartade, de ansåg sig inte riktigt veta vad arbetsminne är och tror sig inte arbeta 
med detta.  Observationer  visar  dock att  vissa  strategier  används i  dagsläget  och att 
repetition och stödord skrivs på tavlan vid genomgångar men detta kopplas inte till 
arbetsminne.  Att  upprepad  repetition  är  en  bra  strategi  för  att  bygga  upp  bristande 
arbetsminne stöds av tidigare forskning (Maltèn, 2002).

Forskning  om  hjärnan  och  lärandet  pågår  för  fullt  och  forskare  hoppas  att  en  ny 
vetenskap  ska  utvecklas  genom  att  smälta  samman  kunskap  från  neurovetenskap, 
psykologi, pedagogik och informationsteknologi (Klingberg, 2011, Adler, 2006). Med 
detta  menar de att det måste implementeras i skolorna och att det behövs både ökad 
förståelse och konkret kunskap om vad arbetsminne är. De stora vinnarna skulle vara 
framtidens  skolbarn  och  därmed  hela  samhället  menar  dagens  minnesforskare.  Det 
skulle medföra en ökad förståelse för var individuella skillnader kommer ifrån och hur 
olika problem hänger ihop. Hur arbetsminnet ser ut, mekanismer bakom läsförståelse, 
varför det kan vara svårt med matematik och vad dyslexi och dyskalkyli kan bero på 
(Klingberg 2011).  Trots all den forskning som pågått länge ansåg respondenterna att 
inget av detta finns med i lärarutbildningen.

Antalet  barn  med  koncentrationssvårigheter  har  ökat  ansåg  reformatorerna  i 
undersökningen. Detta diskuterar man även inom forskarvärlden och menar att allt fler 
har svårt att fokusera till exempel på längre texter och att bokläsandet har börjat gå ned. 
Torkel  Klingberg  (2011)  menar  att  en  av  faktorerna  som  kan  påverka 
koncentrationsförmågan  negativt  är  stress  särskilt  om  stressen  är  mer  eller  mindre 
konstant. I intervjuerna tog en av klasslärarna upp just stress och menade att många 
elever  var  stressade  på  grund  av  bland  annat  många  fritidsaktiviteter  och  att  detta 
påverkade inlärning och koncentrationen.    
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Träning av arbetsminne/strategier
Att det finns beprövade träningsprogram var känt hos flera av klasslärarna, även om 
detta var en träningsform som respondenterna kände till  så utövades den enligt dem 
enbart  av  specialläraren.  Respondenterna  är  ense  om  att  kortare  och  enklare 
instruktioner är lättare för eleverna att ta till  sig.  De menar också att vi måste börja 
tillåta en mer individualiserad undervisning men säger samtidigt att detta är svårt i stora 
grupper. Det skulle gynna alla menar klasslärarna, både barn som har problem i skolan 
och barn som har lätt för sig och behöver mer stimulans. I Lgr11 står att undervisningen 
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att varje elev har rätt att få 
utvecklas. Hänsyn  ska tas till  elevers olikheter och att de ska få hjälp att  övervinna 
svårigheter. Där står även att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla.

I  intervjuerna  framkom  att  man  tyckte  sig  se  större  problem  med 
koncentrationssvårigheter  hos  pojkarna  än  hos  flickorna.  Könsskillnader  är  ett 
kontroversiellt  område  där  det  gjorts  viktiga  upptäckter.  Enligt  Klingbergs  (2011) 
senaste  studie  är  skillnaderna  i  t.ex.  matematisk  förmåga  obetydliga  men  större  i 
läsförståelse. Det går däremot att påvisa att pojkars och flickors hjärnor växer i olika 
takt, vilket kanske förklarar vissa olikheter under ungdomen. Forskarna börjar också 
kunna  koppla  vissa  gener  till  inlärningssvårigheter,  även  om sambanden  är  mycket 
komplexa.

En annan av metoderna för att hjälpa elever med nedsatt arbetsminne är att ta bort så 
mycket distraktioner som möjligt. Något som kunde märkas tydligt vid observationerna 
t.ex.  vid  de  tillfällen  när  eleverna  hade  egen  läsning.  Många  av  eleverna  blev 
distraherade  av  annat  runt  omkring  som t.ex.  ljud  i  eller  utanför  klassrummet.  Om 
eleven däremot sitter  i ett  tyst  rum utan yttre  påfrestningar  som folk  som rör  sig  i 
bakgrunden, tv som står på eller dator som distraherar, så optimeras chansen att de ska 
kunna ta till sig kunskap på ett tillfredsställande sätt (Klingberg 2007). Viktigt är även 
att undervisningen är varierad och att eleverna blir stimulerad på olika sätt. Att variera 
undervisningen nämns även i Lgr 11 (Skolverket, 2011). Det är dessutom en stor fördel 
om undervisningen blir både visuell, auditiv, taktilt och kinestetiskt (Dunn 2003).  Att 
till stor del ha helklassundervisning som observationerna påvisade kan göra så att eleven 
har svårt att hålla koncentrationen uppe under hela genomgångar och på så sätt missar 
en del i sin kunskapsinlärning.
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Arbetsminnets betydelse för läsförståelse
Förståelse, minne och koncentration är nära sammankopplade och det kan vara svårt att 
skilja dem åt. De ger så att säga en dominoeffekt har du svårt att förstå och komma ihåg 
så  får  du svårigheter  att  koncentrera dig (Smith 1997).  Något som visade sig under 
observationerna då flera av eleverna i de klasser som observerades tappade tråden och 
visste  inte  vad  de  skulle  gå  vidare  med.  Vid  läsning  samspelar  arbetsminnet  och 
långtidsminnet.  Här  nämnde  respondenterna  den  röda  tråden  i  elevers  läsning  och 
menade  att  den  fattas  i  många  elevers  läsförståelse.  Trots  detta  inledde  tre  av 
respondenterna sina lektioner med tyst läsning i 10 minuter. De var själva medvetna om 
att några av eleverna inte klarade uppgiften och hade försökt att introducera böcker att 
lyssna på, men ansåg att eleverna inte var intresserade av detta. Läsning och skrivning 
kräver alltså enorm flexibilitet och felfri aktivitet av minnesfunktionerna (Adler 2006). I 
mina intervjuer  framkommer att  klasslärarna känner  en osäkerhet  och en frustration 
över att inte riktigt kunna hantera olikheterna i elevernas inlärning.
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Diskussion och slutsatser
Här följer diskussion av undersökningen samt egna slutsatser och tankar om framtida 
forskning.

Diskussion
Syftet  med  studien  var  att  få  kunskap  av  ett  begränsat  antal  klasslärares  syn  på 
begreppet  arbetsminne  och  arbetsminnesträning  men  även  att  genom 
klassrumsobservationer  se  och  upptäcka  om  de  arbetade  med  elevers 
arbetsminne/strategier i klassrumsmiljö. Eftersom kunskaps och informationssamhället 
är i ständig utveckling måste vi som arbetar i skolan hitta undervisningsmetoder som 
passar alla elever. Alla elever är olika men måste ändå få samma möjligheter fast kanske 
på olika sätt. Då är ansvaret pedagogernas att hjälpa dem att upptäcka och utveckla sina 
egna inlärningsstilar. Det gäller att utveckla så många sinnen som möjligt men först av 
allt bygga på elevernas dominanta sinne för att fånga kunskapen. För att elever som har 
nedsatt arbetsminne ska få en likvärdig chans till kunskapsinhämtning så anser flertalet 
forskare att pedagogisk personal borde ta tillvara forskningen som finns inom området 
arbetsminne.  Men för att kunna göra det måste det ingå i lärarutbildningar och som 
vidareutbildning för befintliga lärare, något som enligt mina respondenter inte förekom. 
Ingen kan arbeta med något som man inte har vetskap eller kunskap om.

I  min  undersökning  framkom  även  tydligt  att  det  saknas  en  gemensam 
begreppsdefinition  av  arbetsminne  och  arbetsminnesträning  i  skolan  och 
klassrumsundervisningen. Trots detta visar de en intuitiv känsla för begreppen. Samtliga 
förknippar  orden  med  okoncentration  och  oförmåga  att  följa  en  instruktion.  Detta 
korrelerar väl med den definition som tas upp i aktuell litteratur. Det som ofta leder till 
frustration hos pedagoger vid genomgångar av olika slag är bristen på uppmärksamhet 
hos eleverna. Just detta kännetecken som okoncentrerade oroliga elever tas upp bland 
annat av Klingberg (2007) och Adler (2006) och Klingberg betonar i sin forskning att 
brister i arbetsminnet och koncentration går hand i hand.          

Men det kan även vara drömmande, tysta elever. Elever med lågt arbetsminne kan även 
framstå som väldigt ojämna. Vissa dagar kan eleven mycket, andra dagar minns de inget 
av dessa kunskaper. Det sistnämnda var en reflektion som en av klasslärarna i intervjun 
tog upp att eleven ena dagen kan för att nästa dag ha glömt vad de tidigare lärt sig. Att 
arbetsminnet har stor inverkan på läsförståelsen är forskningen ense om eftersom vid 
läsning samspelar arbetsminnet och långtidsminnet.     
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Intressant och skrämmande är att vi redan för 100 år sedan genom forskning visste att 
människan endast kommer ihåg ca 20 % av vad man lär sig om man inte får upprepad 
träning. Vi måste sluta att lära eleverna lös  fakta och rabbla saker det vi lär dem ska 
bygga på varandra och vara meningsfullt.  Det menar bland annat Adler (2006) som 
säger att när vi relaterar till vår egen verklighet skapar vi också förutsättningar för vår 
lagring  till  långtidsminnet.  En  åsikt  som  för  övrigt  går  hand  i  hand  med  det 
sociokulturella synsättet. Där man ser lärande och undervisning som ett samspel med 
omgivningen. Men även till det didaktiska perspektivet, där man menar att inlärning och 
utveckling beror på samspel med andra människor och på de verktyg som kulturen ger 
individerna. Som pedagogisk personal har vi ansvaret att vara observanta på elever och 
deras  behov.  Vårt  mål  som  pedagogisk  personal  måste  vara  att  ständigt  utvärdera 
metoder och undervisning för att hela tiden förbättra våra elevers prestationer men även 
vår egen insats och ge alla en likvärdig chans att ta till sig undervisning.

Flera av mina respondenter betonar vikten av tydlig struktur och framförhållning när det 
gäller skoldagen. Detta uppnås genom dagordning på tavlan och samma rutiner varje 
dag.  I  litteratur  som  belyser  hur  man  kan  stötta  och  hjälpa  elever  med  bristande 
arbetsminne är dessa metoder väl förankrade bland annat av Klingberg (2007) och Adler 
(2006). Dessa åtgärder är också allmänt kända och förekommande  när det gäller hur 
man ska bemöta barn med koncentrationssvårigheter. Tydlig struktur och repetition är 
viktigt  så att  inte minnet blir  överbelastat  något som är vanligt hos elever med lågt 
arbetsminne  men  även  bra  för  alla  elever.  Att  träna  arbetsminnet  i klassrumsmiljö 
upplevdes som svårt av alla mina respondenter. Även om de i viss mån gjorde det utan 
att direkt tänka på att det ansågs som träning av arbetsminnet. Eftersom barn med ett 
dåligt  arbetsminne ofta misslyckas när de möter uppgifter  som kräver  ett  bra sådant 
splittras deras stegvis växande kunskapsinhämtning under skoltiden. Det är av stor vikt 
att en dialog förs kontinuerligt som medvetandegör både personal och elever om vilka 
effekter träningen kan ha. En annan viktig kunskap som forskningen pekar på är hur stor 
skillnaden kan vara i elevers arbetsminne att i en och samma klass kan det skilja 4-6 år 
detta är viktigt för pedagoger att ta hänsyn till i sin undervisning t.ex. vid grupparbeten, 
att då som pedagog ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på flera olika sätt.
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Även om forskning visar att  ärftlighet påverkar lågt arbetsminne så är yttre faktorer 
viktigt att tänka på. Hur klassrummet ser ut betyder mycket, hörlurar, skärmar, placering 
av elever och förbättrad ljudmiljö kan hjälpa dessa elever att  koncentrera sig bättre. 
Detta  påvisar  bland  annat  Dunn  (1992)  och  Klingberg  (2011)  som  menar  att 
klassrumsmiljön spelar en stor roll för koncentration och arbetsminnet. Viktigt är det 
även att tänka på att när vi tar in kunskap är det fyra av våra sinnen som påverkar vår 
inlärning  mest,  syn,  hörsel,  känsel  och  beröring.  Dessa  aspekter  togs  upp  av 
respondenterna  som menade  att  klassrumsmiljön  var  viktig  men  samtidigt  svårt  att 
möjliggöra. Då syftade de på stora klasser och många olika behov.   

Slutsats
Syfte med studien var att försöka få ett begränsat antal klasslärares syn på begreppet 
arbetsminne och arbetsminnesträning och detta anser jag mig ha uppnått. Resultatet av 
undersökningen var inte oväntad även om jag inte kan dra några generella slutsatser 
eftersom undersökningen var relativt liten. Undersökningen visar dock att klasslärarna 
har  brister  i  kunskapen av arbetsminnet  men att  de i  viss  mån bemöter  elever  med 
koncentrationssvårigheter  utan  att  direkt  koppla  detta  till  arbetsminnet.  Genom 
kompetenshöjning  och  stöd  i  hur  arbetet  med  att  träna  och  kunna  ge  eleverna  rätt 
verktyg  anser  samtliga  respondenter  att  det  skulle  kännas  lättare  och  pedagogerna 
känner ett stort ansvar att arbeta vidare med detta.     

Att träna arbetsminnet i klassrumsmiljö upplevde klasslärarna många gånger vara svårt. 
Det vi kan och bör göra är att ge eleverna en bra lär miljö och pedagogerna tips av 
strategier  för  att  underlätta  inlärningen  för  eleverna.  Vi  måste  se  över 
klassrumssituationen  och  kämpa  för  mindre  klasstorlekar,  eller?  I  dagsläget  är 
elevantalet i en klass ofta uppemot 25-30 elever. Arbetsminnet är som en flaskhals har 
vi trångt arbetsminne är det svårt att stoppa ner ny information i flaskan och det är svårt 
att plocka upp det som faktiskt redan finns lagrat. Stress och för mycket information 
försämrar  ett  redan  lågt  arbetsminne.  Och  detta  är  ju  tyvärr  enligt  min  egen 
yrkeserfarenhet ett vanligt inslag i barn och ungdomars vardag, stressade elever både 
när det gäller skolarbete och utanför skolan. Ytterligare en viktig faktor som vi bör ha i 
åtanke är som tidigare nämnts att vi törs utvärdera vår egen insats och prova nya och 
olika vägar fram till målen.
Sammanfattningsvis kan sägas att visst finns det träningsmetoder och strategier som vi 
som arbetar i skolan kan ge våra elever som behöver det för sitt arbetsminne och sitt 
lärande. Visst går forskningen hela tiden framåt, men ska forskningen och pedagogiken 
mötas  måste  det  ges  möjligheter  till  detta  det  måste  satsas  på  skolan,  eleverna  och 
pedagogerna om vi vill nå målet. För målet är nog detsamma vare sig det handlar om 
neurologiska forskningen eller den pedagogiska, nämligen att alla barn och ungdomar 
ska kunna lämna skolan med gott självförtroende och känslan av att kunna.     
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Framtida forskning
I mina intervjuer framkom det hos flera av respondenterna att de ansåg att pojkar var 
överrepresenterade vad gällde koncentrationssvårigheter och hade svårt att bland annat 
komma ihåg instruktioner. Är det vanligare med lågt arbetsminne hos pojkar? Det skulle 
vara  intressant  att  göra  en  större  elevstudie  om  det  finns  synliga  skillnader  i  ett 
genusperspektiv? Intressant vore även att undersöka effekterna av arbetsminnesträning 
ur ett elevperspektiv.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

•Vilken utbildning har du och när genomförde du den?
•Hur länge har du arbetat som lärare?
•Hur många elever finns i din nuvarande klass?
•Vilka elever anser du är ”svårast ”att bemöta och undervisa i klassrummet?
•Anser du att du i din utbildning fått tillräcklig med kunskap om dessa elever?
•Vad innebär begreppet arbetsminne för dig?
•Har du elever med lågt arbetsminne i din klass?
•Om ja, hur märker du det? Vad anser du kännetecknar elever med lågt arbetsminne?
•Tror du att lågt arbetsminne kan påverka läsning/läsförståelse?
•Arbetar du med minnesträning i din undervisning?
•Kan man hjälpa och stötta elever med lågt arbetsminne? På vilket sätt?
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Bilaga 2

Observationsprotokoll

                                                                                                       var 5 min/ 1 markering
Undervisning i helklass(t.ex. genomgång av lärare, klassdiskussion)

Eleverna arbetar i smågrupper/par

Eleverna arbetar enskilt

Kontrollerar på olika sätt att eleverna förstått instruktionerna

Klassläraren visar tydligt vad lektionen ska innehålla

Enskilda instruktioner (t.ex. enskild elev, mindre grupp)

Uppmärksammar elever som inte förstått instruktioner
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Bilaga 3

Exempel på träning

                                                                                                                       
Träning av arbetsminnet bör ske under lekfulla former. Träna regelbundet, ett par gånger 
varje dag.

•Lös Sudoku, spela schack och Mastermind
•Lyssna på berättelser och återberättar
•Återge färg/sifferfrekvenser

Datorprogrammen, Robomemeo och Minneslek som tränar arbetsminnet kräver daglig 
träning i 4-5 veckor av coach.

Hur kan man underlätta för eleven?

•Vara tydlig
•Ge en instruktion i taget
•Förtydliga med gester
•Upprepa informationen
•Komplettera muntlig instruktion med skriftlig
•Se till att eleven är uppmärksamt innan de ska lyssna
•Hjälp eleven att strukturera vardagen
•Erbjuda hjälpmedel t.ex. fickminne, kalender osv
•Repetera ofta
•Ge bildstöd
•Skriva stödord, rita
•Tänk på klassrumsmiljön, möbleringen, placering
•UPPMUNTRA OCH BERÖM ÄVEN SMÅ FRAMSTEG!

(ur Läsk-pärmen, 2007)
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