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Förord: 
 
Är det verkligen klart nu? Ja, det verkar som det. Mitt andra examensarbete är godkänt och 

min utbildningsresa går mot sitt slut, åtminstone för den här gången. Fullärd är jag definitivt 

inte, det vore faktiskt dumt att hävda. Fullärda blir vi aldrig. Inte ens i närheten skulle jag 

påstå, och tur är väl det. Kunskapens makt och möjligheter är fantastiska, och dess vägar är 

outgrundliga. Jag har på dessa slingriga vägar mött några människor som har gjort ett stort 

intryck på mig och som jag härmed vill tacka:  

 
Professor emeritus Bo G Jansson, min handledare som verkligen har engagerat sig och hjälpt 

mig genom detta arbete. Ditt stöd har varit ovärderligt. 

 

Universitetslektor Christian Hecht, för att han som handledare fick mig på rätt spår i mitt 

första examensarbete.  

 

Mina respondenter för att de tog sig tid att svara på mina frågor och därigenom min forskning. 

Ni har bidragit till något viktigt. 

 

Min allra första studiegrupp TBL, för allt! Tack Alexandra, Amanda, Malin och Malena - för 

skratt, gråt, hjälp, stöd, sena kvällar, tidiga morgnar, vinkvällar och skolavslutningar via 

Connect. Vi har tillsammans gjort en fantastisk resa och det gläder mig att den inte tar slut 

trots att utbildningen gör det. Utan er, ingen examen. 

 

Utöver ovanstående vill jag, av hela mitt hjärta tacka: 

 

Min älskade man Jonas, du är min klippa och min stora kärlek och utan dig hade mina studier 

inte varit möjliga. Vad vore jag, utan dina andetag? 

 

Mina fantastiska barn, Adrian, Vallner och Stella, för ert tålamod. Jag lovar att spendera mer 

tid mer er i fortsättningen, vare sig ni vill det eller inte. 

 

 

Anna Pollack, mars 2017  
 
 



 

 
 

Abstrakt: 
 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares kunskap och attityd gällande begreppen 

arbetsminne och arbetsminnesträning utifrån ett sociokulturellt och didaktiskt perspektiv. 

Metoden som har använts är en kvalitativ intervjustudie, med givna frågor och öppna 

svarsalternativ. De intervjuade lärarna arbetar på en högstadieskola och resultatet visar att alla 

de intervjuade har olika inställning till begreppen, dess förekomst och orsaker samt träning av 

arbetsminne. Flertalet av respondenterna känner sig inte säkra på begreppen och effekten av 

träningen. Flertalet av respondenterna anser dessutom att man till viss del kan skylla på skolan 

och samhället i stort när arbetsminnet sviktar då skolan idag inte fokuserar på vad 

respondenterna kallar utantill/innantillkunskap längre, och därmed inte tränar elevernas 

förmåga till att minnas på samma sätt som tidigare. Ur ett sociokulturellt och didaktiskt 

perspektiv kan vi då konstatera att dessa stora skillnader påverkar elevers undervisning.  

 

Nyckelord: Arbetsminne, Arbetsminnesträning, Lärare, Attityd, Inställning, Kunskap, 

Pedagogiska diskussioner, Fortbildning, Grundskola, Högstadiet, Didaktik, Sociokulturell 

teori. 
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Inledning: 
 
I vårt framtida yrke som ämneslärare, och även under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar, hädanefter refererade till som VFU, möter vi alla slags elever. Elever 

med goda förutsättningar för lärande och elever med mindre goda förutsättningar. 

Detta är en del av den fascinerande utmaningen med att vara lärare i dagens skola. 

En skola som står inför stora utmaningar, inte bara med elever. De elever vi möter 

har som sagt olika förutsättningar, och några av dem har svårigheter med att 

minnas saker de läst, sett och hört. Saker som ligger i deras närminne. För dessa 

elever är skolan en utmaning, oavsett intresse och engagemang. De minns helt 

enkelt inte. Jag har mött elever under min VFU som uppger att de inte minns 

någonting av det vi läste och pratade om förra lektionen, förra veckan eller förra 

månaden, men enkelt och tydligt kan redogöra för saker som de upplevde eller 

gjorde för flera år sedan. De har alltså ett bristande närminne, ett bristande 

arbetsminne.  

 

Skolans miljö ställer höga krav på eleverna och deras arbetsminne. Arbetsminne är 

en generell beteckning för den tillfälliga lagringen av information i korttidsminnet 

som krävs för att en person ska kunna utföra kognitiva och intellektuella, uppgifter 

Eleverna ställs ständigt inför nya inlärningssituationer och uppdrag: enskilt arbete, 

i par, i grupp, muntligt, skriftligt, vikarier, bristfälliga instruktioner, inomhus-

lektioner, utomhuslektioner och schemabrytande aktiviteter. Här blir den egna 

problemlösningsförmågan avgörande för hur eleven klarar sig i det dagliga 

skolarbetet. Problemlösningsförmågan anses vara beroende av välutvecklade 

exekutiva förmågor, såsom förmågan att planera, komma igång och börja arbeta, 

fullfölja arbetet och även kunna ändra sig under arbetets gång om så behövs. Dessa 

exekutiva förmågor är i sin tur beroende av kapaciteten på arbetsminnet. Om då 

arbetsminnet sviker blir skolgången en utmaning, ibland en oöverstiglig sådan. 

Roger Säljö menar, utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv, att ”vi anammar 

mer komplexa och sammansatta tankeformer och kategorier med vars hjälp vi 

strukturerar vårt eget handlande. Vi lär oss strategier för att lösa problem, att 

minnas och liknande”. Men hur blir det då när dessa strategier inte fungerar? 
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Denna ständiga utmaning möter vi som lärare dagligen, elever som kämpar och 

kämpar men inte når ända fram. Märk väl, det beror inte alltid på bristande 

arbetsminne, men flera av de elever vi möter skulle kunna bli hjälpta av att vi som 

lärare får större kunskap om detta, och med denna kunskap kan hjälpa eleverna på 

ett annat sätt. Det är dock inte så enkelt, vi har många elever med svårigheter idag. 

Många olika svårigheter, som vi ska anpassa våra lektionsupplägg till.  

 

Många anpassningar görs, men jag är intresserad av att få veta hur många som görs 

med fokus på arbetsminnet och dess konsekvenser. Vad vet egentligen dagens 

lärare om arbetsminne och arbetsminnesträning? Hur har de fått denna kunskap? 

Vad gör de med den eventuella kunskapen? Och framförallt, hur kan vi lyfta fram 

dessa två begrepp och sätta dem i ett sociokulturellt och didaktiskt perspektiv, för 

att få en djupare förståelse för hur vi kan hjälp dessa elever, bland annat med hjälp 

av Vygotskij tankar om stöttande lärare? 

 
Syfte: 
 
Syftet med detta examensarbete är att genom kvalitativa intervjuer med 6 stycken 

lärare i grundskolans senare år ge en bild av vad de känner till om och deras 

inställning till och uppfattning kring begreppen arbetsminne och 

arbetsminnesträning. Utifrån detta kan då de pedagogiska frågorna vad och hur 

besvaras, genom att klargöra just det, vad respondenterna känner till och hur har 

de fått den kunskapen och sedan förvaltar detta. Syftet är angeläget utifrån såväl 

ett didaktiskt som ett sociokulturellt perspektiv. Det är relevant för de elev som har 

ett svagt arbetsminne och för vidare forskning kring detta område. 

 
Frågeställningar: 
 

• Vilken kunskap finns hos de intervjuade lärarna gällande arbetsminne och 

arbetsminnesträning? 

• Vilken inställning har de intervjuade lärarna till begreppen arbetsminne och 

arbetsminnesträning? 

• Hur påverkar detta den pedagogiska verksamheten och framförallt 

elevernas förutsättningar? 
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Teori: 
 
Roger Säljö beskriver i Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv (2002) 

hur Lev Vygotskij under 1920- och 1930 talet formulerade idéer om mänsklig 

utveckling och hur detta senare fick namnet sociokulturellt teori. Vygotskijs teorier 

betonade de roller som historien, kulturen och de sociala faktorerna spelade för 

kognition och han ansåg att språket var det viktigaste symboliska verktyget som 

samhället gav individen. Vygotskij intresserade sig främst för barns utveckling, 

lärande och utbildning samt utvecklingspsykologi. Enligt Säljö (2002) menade 

Vygotskij att ”individen handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och 

erfarenheterna och av vad man gör medvetet eller omedvetet uppfattar att 

omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet” och drar själv 

slutsatsen att ”handlingar och praktiker konstituerar varandra ” (Säljö 2002, 128).  

 

Det som utmärker den sociokulturella teorin är, enligt Säljö (2002) att man ”utgår 

ifrån en beskrivningsnivå där människan ses som både en biologisk och 

sociokulturell varelse och denna utveckling kan beskrivas som lärande på kollektiv 

nivå. Inom ramen för detta lärande sker sedan lärande och utveckling på en 

individuell nivå” (Säljö 2002, 231). 

 

Några för teorin viktiga begrepp, myntade av Vygotskij, är bland andra den 

proximala utvecklingszonen som är starkt förknippad med stöttande lärande. Det 

stöttande lärandet kan, om stöttningen sker på rätt sätt, leda till att barnen genom 

hjälp klarar saker själva nästa gång. I Dialog, samspel och lärande (2003) skriver 

Olga Dysthe att för Vygotskij handlade inte lärandet om vilka begränsningar en 

individ hade, utan om vilka möjligheter en individ hade att lära sig om den fick rätt 

hjälp.  
Han definierar således den närmaste utvecklingszonen som området mellan det 

som ett barn kan klara ensam och det som samma barn kan klara med hjälp av 

någon annan, t ex. en lärare eller en mera försigkommen kamrat. […] Det barnet 

kan göra nu med assistans kommer det senare att kunna göra ensam. (Dysthe, 

2003) 

 

Säljö (2002) menar att Vygotskijs grundfilosofi gällande de sociokulturella 

perspektivet: att människor ständigt befinner sig under utveckling och förändring, 
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kan förklaras med begreppet appropriering vilket innebär att man tillägnar sig ett 

intellektuellt redskap eller lär sig att behärska ett fysiskt redskap i den bemärkelsen 

att man kan använda det för vissa syften och klara vissa uppgifter” (Säljö 2002, 

152). Appropriering kan då likställas med att man till exempel lär sig hur man ska 

göra, hur man ska skaffa verktyg, för att minnas det man har läst alternativt gjort, 

ett problem ständigt aktuellt i skolans värld och i detta examensarbete. 

 

 
Metod: 
 
Val av undersökningsgrupp  
 
Att samla in information via intervjuer innebär för det första att avgöra vem som 

ska intervjuas. Alan Bryman menar, i boken Samhällsvetenskapliga metoder, 

(2011) att det finns olika urvalstekniker i kvalitativ forskning och en av dessa är 

målinriktat urval. Målinriktat urval innebär att forskaren försöker matcha 

forskningsfrågorna med urvalet. Det vill säga att forskaren försöker välja 

intervjupersoner som han/hon tror är relevanta för problemformuleringen.  

 

Undersökningsgruppen bestod av 6 lärare i såväl teoretiska som praktiska ämnen. 

De intervjuade lärarna undervisar i några fall enstaka elever som har genomgått 

arbetsminnesträning. Anledningen till att endast vissa lärare har undervisat eller 

undervisar elever med utredd problematik, är att jag vill få en så bred syn på 

lärares kunskap om begreppen arbetsminne och arbetsminnesträning som möjligt, 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det är alltså ett medvetet val att jag inte 

endast har valt respondenter som kommer i kontakt med elever med utredd 

problematik, eller tvärtom, aldrig mött elever med denna problematik. 

Respondenterna är såväl kvinnor som män och de har arbetat i skolans värld 

mellan 6 och 23 år. Åldersmässigt är spridningen också god, från 29 till 59 år. Jag 

har valt att endast intervjua utbildade och ämnesbehöriga lärare. Anledningen till 

detta är kontinuitet och erfarenhet samt det faktum att jag anser att det är viktigt att 

de intervjuade har en pedagogisk utbildning för att också kunna analysera deras 

svar utifrån de pedagogiska kärnfrågorna. Detta har gjort antalet möjliga 

respondenter mindre, men jag anser att det är viktigt att utbildningen och 

behörigheten finns. Jag har även försökt att få en jämn könsfördelning på 
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respondenterna, men detta har varit svårt då utbildade och ämnesbehöriga män 

lyser med sin frånvaro på denna arbetsplats. Resultatet blev att fyra kvinnor och 

två män intervjuades i detta arbete och dessa presenteras under rubriken 

Introduktion av respondenter, under fingerade namn.  

 

Introduktion av kommun och skola 
 
Kommunen ligger i Svealand och Centerpartiet och Socialdemokraterna är de två 

största partierna. Arbetslösheten är låg i förhållande till resten av riket, särskilt 

ungdomsarbetslösheten. Nivån på utbetalade ekonomiska bistånd är, i jämförelse 

med riket i allmänhet, låg. Utbildningsnivån är bland de lägsta i landet. Under 6 

procent av kommunens befolkning mellan 25 och 64 år har en eftergymnasial 

utbildning. Skolan är en högstadieskola i en mindre kommun i Mellansverige som 

huserar ca 300 elever fördelade på årskurserna 7, 8 och 9. Skolan drivs i 

kommunal regi och är den enda i kommunen. Det finns inga friskolor för dessa 

åldrar i kommunen. Upptagningsområdet är geografiskt ganska så stort, 

ca1700 km² och befolkningsmängden uppgår till ca 7000 personer. I varje klass är 

ett antal personer med annat modersmål är svenska inskrivna och kommunen har, 

liksom rikets allra flesta, tagit emot den kvot av flyktingar som regeringen har 

bestämt. Precis som många andra småkommuner kämpar kommunen med att locka 

behöriga lärare till sina skolor. Skolan är uppdelad i två arbetslag, ett för åk 7-8 

och ett för åk 8-9. Jag har valt respondenter ur båda arbetslagen, i vilka 

behörigheten ser lite olika ut. Arbetslag 7-8 består av 14 lärare varav 6 är behöriga 

och tre är under utbildning. Arbetslag 8-9 består av 16 lärare varav 9 är behöriga, 

inga lärarstudenter.  Den snabbtänkte räknar då ut att av skolans 30 lärare är 15 

behöriga.  

 

Introduktion av respondenter 
 
Anna är 59 år gammal och är Grundskollärare med inriktning svenska/so åk 1-7. 

Anna har, genom vidareutbildning, utökat sin behörighet till åk 9. Detta läsår 

undervisar Anna endast i svenska då hon studerar vidare till Speciallärare. Anna 

tog sin examen 1996 och har 23 år i yrket, varav 20 som behörig. 
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Berit är 44 år gammal och är Grundskollärare i matematik och NO med inriktning 

på senare år. Berit undervisar i båda ämnena detta läsår. Berit har tidigare deltagit i 

Mattelyftet och detta läsår även i Läslyftet. Berit tog sin examen 2005 och har 12 

år i yrket varav 11 som behörig. 

 

Cecilia är 47 år och Grundskollärare för tidigare år. Cecilia är behörig i alla 

ämnen förutom slöjd och hem- och konsumentkunskap upp till åk 6. Hon har 

utökat sin behörighet genom att hon har läst till engelska och matematik upp till åk 

9. Cecilia undervisar endast i matematik detta läsår, samt fungerar som resurs. 

Cecilia har tidigare deltagit i Mattelyftet och utbildat sig till VFU-handledare samt 

genomfört en Yrkeshögskoleutbildning till E-trainer. Cecilia tog sin examen 2004 

och har 16 år i yrket, varav 12 år som behörig. 

 

Doris är 46 år och har en Grundskollärarutbildning i Hem- och 

Konsumentkunskap samt historia åk 1-9, samt religion åk 1-6. Doris har även läst 

15 hp Specialpedagogik och utökat behörigheten i historia till årskurs 9. Doris tog 

sin examen 2009 och har 11 år i yrket, varav 7 år som behörig. 

 

Erik är 32 år och har en Grundskollärarutbildning i Idrott och hälsa samt SO; 

samhällskunskap och geografi. Erik har deltagit i läslyftet och har fått fortbildning 

inom idrottsläraryrket. Erik har även deltagit i fortbildning om bedömning. Erik 

tog sin examen 2011 och har 6 år i yrket, varav 5 som behörig. 

 

Filip är 35 år och har en ämneslärarutbildning i svenska och engelska för 

gymnasiet. Filip tog sin examen 2010 och har 6 år i yrket. Filip har inte deltagit i 

ytterligare fortbildningar. 

 
Beskrivning av undersökningsförfarande  
 

Respondenterna bjöds in till deltagande via ett brev som bjöd in dem till intervju, 

se bilaga 1. De fick vid det informerande och tidsbokande samtalet och/eller mailet 

information om undersökningen och dess syfte. Intervjuerna ägde rum på 

respondenternas arbetsplats. Såväl Staffan Stukát, författaren bakom Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005) som Bryman (2011) , menar att 
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intervjupersonen bör få välja i vilken miljö intervjun ska ske, då det är viktigt att 

personen känner sig trygg. Ingen av respondenterna hade några invändningar mot 

att intervjuerna skedde på deras arbetsplats, men inget annat alternativ erbjöds 

heller inte. Stukát (2005) och Bryman (2011) menar även att även miljön ska vara 

lugn där inget eller ingen stör och ingen kan höra vad som sägs. Detta togs 

självfallet med i beräkningen och intervjuerna genomfördes i bokade samtalsrum.   

 

Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 30 till 60 minuter och de var i 

största mån lagda i slutet av dagen, efter lektionstid för att inte ha någon definitiv 

sluttid att förhålla sig till. I de fall intervjuerna skedde i början av dagen eller 

under var det respondentens val och planeringstiden påverkades. Skolans rektor 

godkände att intervjuerna fick ske på arbetstid och önskade att få ta del av 

resultatet efteråt. Skolans rektor informerades inte om vilka lärare jag intervjuat 

och vi kommer överens om att jag kommer att maskera kön, ålder och 

undervisningsämne för henne innan läsning för att hon inte ska kunna räkna ut 

vilka som har intervjuats. Det som framkommer under intervjuerna och därmed 

speglas i mitt resultat är inget som ligger respondenterna i fatet, men för deras 

skull, och för deras möjlighet att tala fritt, valde jag att göra så. 

 
Analysmetod  
 
För att undersöka lärares kunskap gällande de båda begreppen arbetsminne och 

arbetsminnesträning och deras inställning kring dessa begrepp som instrument i 

skolarbetet, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, har jag valt att göra en kvalitativ 

forskningsintervju. Enligt Stukát (2005), innebär kvalitativ metod att forskaren ser 

till helheten och att forskaren ska tolka och förstå resultaten. Ett vanligt metodsätt i 

kvalitativa studier är just öppna intervjuer och jag tycker att det är intressant att ta 

del av lärarnas egna åsikter och tankar kring arbetsminne och arbetsminnesträning 

som hjälpmedel i studiearbetet då de båda begreppen intresserar mig. Därför valde 

jag att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer från en utformad 

intervjuguide, se bilaga 2.  

 

Bryman (2011) menar att intervjuer sannolikt är den mest använda metoden i 

kvalitativ forskning och att dessa kvalitativa intervjuer ger respondenterna 
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möjlighet att röra sig fritt i samtalat och riktar sig till vad personen tycker är viktigt 

och relevant. Detta gör att intervjun kan vara flexibel och forskaren kan ställa 

följdfrågor och be personen utveckla sina svar om så skulle behövas. Fokus i 

intervjuerna kan ändras allt eftersom under intervjun och efter de viktiga frågor 

som dyker upp och de svar som ges. Detta var just fallet under mina intervjuer. 

Intressanta sidospår kom upp som jag då kunde fortsätta att diskutera samt 

utforska. 

 
Genom att använda just denna metod får jag som forskare ta del av 

respondenternas kunskap och erfarenheter och kan analysera dem utifrån såväl ett 

didaktiskt som ett sociokulturellt perspektiv Jag får dessutom en bred bild av deras 

tankar och funderingar kring ovan nämnda begrepp. Intervjuerna som 

genomfördes var delvis strukturerade med en viss grad av standardisering eftersom 

frågeställningarna påminner om varandra och respondenterna fick dessutom 

samma frågor. Intervjuerna gav mig möjlighet att ställa kompletterande frågor när 

detta krävdes, då frågorna är av en mer resonerande art. Detta var såväl en fördel 

som en nackdel då alla samtal tog olika riktningar och följdfrågorna inte alltid blev 

de samma. Under intervjuernas gång såg jag ett mönster i respondenternas svar 

och upptäckte ett missnöje. Jag valde då att lägga till ytterligare en 

forskningsfråga; i vilken form sker de pedagogiska diskussionerna på skolan och 

vem bestämmer vad som ska diskuteras? 

 

Tillförlitlighet: 
 
Den utvalda undersökningsgruppen är begränsad i sitt omfång men representativ 

för de frågeställningar undersökningen söker svar på. Tillförlitligheten i 

undersökningen är god eftersom intervjutillfällena spelades in med hjälp av 

videokamera. Jag valde att endast föra stödanteckningar under intervjun för att inte 

tappa fokus eller distrahera respondenterna.  Efter avslutad intervju transkriberades 

samtalen för att kunna ge en riktig och sann bild av svaren. Såväl ord som 

kroppsspråk och pauser antecknades. Självklart är inte denna studie representativ 

för hela Sveriges lärarkår, men den ger en viktig fingervisning om kunskap om och 

inställning kring begreppen. 
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Eftersom jag känner och arbetar med respondenterna kan detta ha påverkat 

intervjuerna. Jag försökte att motverka detta genom att vi vid intervjutillfällena 

inte gjorde intervjun i vårt arbetsrum utan i ett annat rum där vi fick sitta ifred och 

inte blev störd av andra kollegor, elever eller andra yttre faktorer. På samma gång 

kan det inge en viss trygghet hos respondenten att känna intervjuaren för att våga 

berätta om sin vardagsvärld ur ett eget perspektiv och med egna ord. Dessa båda 

aspekter har jag tagit med när jag analyserade svaren utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. 

 

Respondenterna har inte fått frågorna i förväg, men det har informerats om ämnet 

och de två begreppen samt att jag kommer att fråga dem om deras kunskap om och 

inställning till dem. Anledningen till att de inte fick frågorna i förväg var att jag 

inte önskade att de skulle förbereda sig och/eller uppleva att de behövde vara 

kunniga och/eller pålästa inför intervjun. Jag ville att det skulle bli en avslappnad 

situation där respondenten inte kände att den var tvungen att prestera påläst 

kunskap. Genom mitt frågeformulär och möjligheten att ställa följdfrågor bedömer 

jag att studiens syfte och forskningsfrågor har täckts och besvarats. 

 

Respondenternas svar återges i långa blockcitat, av flera anledningar. Det råder 

stor brist på liknande undersökningar i Sverige och då är respondenternas 

sammanhängande svar av stor vikt. Att svaren inte har ryckts ur sitt sammanhang 

ger också en god bild av respondenternas kunskapssyn och inställning till de två 

begreppen arbetsminne och arbetsminnesträning, analyserat ur såväl ett didaktiskt 

som ett sociokulturellt perspektiv. Detta ger en stor tillförlitlighet i mitt arbete. 

 
Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet har upprättat fyra forskningsetiska krav för att skydda 

respondenterna, oavsett metod, och dess krav ska uppfyllas av oss som forskar 

inom humanistisk – samhällsvetenskap. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att deltagarna ska informeras om syfte, metod, respondentens roll i studien 

och frivilligt deltagande som när som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet innebär 

att respondenten ger sitt samtycke till att medverka i undersökningen. I mitt 
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samtyckesbrev informerade jag om detta och samtliga respondenter har gett sitt 

medgivande att medverka. Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade 

materialet ska bearbetas konfidentiellt. Personer och skola ska inte gå att 

identifiera och materialet ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt det. Jag 

har valt att presentera respondenterna under fingerade namn. Enligt 

nyttjandekravet får inget material användas för annat än forskningsändamål, det får 

varken lånas ut eller säljas. I samtyckesbrevet informerades om detta och det 

faktum att inspelningarna och anteckningarna ska kasseras efter det att arbetet har 

blivit godkänt. Alla respondenter informerades om dessa principer innan intervjun 

startade och godkände sitt deltagande. 

 
Tidigare forskning 
 
Den forskning som nu kommer att presenteras är av vikt för såväl själva arbetets 

struktur och tydlighet som för läsaren. Först kommer generell forskning om 

begreppet arbetsminne och arbetsminnesträning presenteras och sedan kommer 

tidigare forskning som har gjorts inom detta fält att presenteras. Den forskning 

som har gjorts gällande lärares kunskap och inställning till begreppen arbetsminne 

och arbetsminnesträning är dessvärre begränsad. Den största anledningen till detta 

är att de lärare som har intervjuats oftast undervisar i grundskolans tidiga åldrar, 

mina respondenter undervisar i grundskolans senare. Resultaten påvisar dock 

samma mönster, så de får ändock ses som relevanta för min studie och dess 

resultat utifrån de didaktiska och sociokulturella perspektiven som angavs i syftet.  

 

Arbetsminne 
 
Allan Baddeley och Torkel Klingberg anses vara de mest framstående forskarna 

inom områdena arbetsminne och arbetsminnesträning. Baddeleys The episodic 

buffer: a new component of working memory? (2000) och Working memory, 

thought, and action (2007) samt Klingbergs Den översvämmade hjärnan: en bok 

om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden (2009) och Den lärande 

hjärnan (2011) hör till de viktigaste forskningsresultaten i bok- och artikelform.  

 
Forskningsområdet kognitiv neurovetenskap är ett relativt nytt forskningsfält, där 

man kombinerar psykologi och hjärnforskning, då man studerar sambandet mellan 
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aktivitet i hjärnan och kognitiva funktioner som minne, uppmärksamhet och 

koncentration. Moderna tekniker gör det möjligt att numera avbilda aktiviteten i 

hjärnan hos personer som utför olika uppgifter och på så sätt kartlägga hjärnans 

funktioner och kopplingar mellan olika områden i hjärnan. Den biologiska 

aspekten är även den viktig och kognitiv beteendevetenskap har förts framåt av att 

forskare numera även tar hänsyn till biologiska faktorer. Klingbergs forskning 

(2009) har bl.a. visat att personer med Dyslexi har förändringar i kopplingar 

mellan olika språkområden i hjärnan. Arbetsminnet är en central funktion för 

koncentrationsförmågan. Elever med arbetsminnesproblem uppfattas ofta som 

frånvarande, tankspridda och glömska då de ofta glömmer vad de ska göra härnäst. 

Dessa kriterier liknar ADHD kriterierna, och kan lätt blandas ihop vid första 

anblick. Att utföra aktiviteter enligt en skriven eller muntlig instruktion blir ofta 

väldigt svårt. När man har ett nedsatt arbetsminne så upplevs det ofta som att man 

har svårigheten att koncentrera sig då läsning ofta är svårt att fokusera på. 

Alan Baddeleys teori om arbetsminnet har funnit tillämpning inom många 

områden. Baddeley (2007) hävdar att arbetsminnet är ett tillfälligt lagringssystem 

som stöder vår tankekapacitet och arbetsminnet har även betydelse för 

språkbearbetning. Brister inom arbetsminnet kan leda till att den språkliga 

bearbetningen störs och extra tydlig är denna process i själva läsandet, där kravet 

på koncentration är stort.  Problem med att snabbt avkoda orden i en text visar 

tydligt på bristande arbetsminne och försämrad språklig förståelse. Arbetsminnet 

består av en central exekutiv funktion där planering och styrning av arbetet sker. I 

den centrala delen regleras den medvetna uppmärksamheten – vad man ska rikta 

sin uppmärksamhet mot - samt framplockning av fakta ur långtidsminnet. Den 

centrala funktionen har två hjälpsystem, ett auditivt och ett visuellt, som håller 

viktig information i minnet medan man löser olika delar av uppgifterna  

Baddeley (2007) menar att den centralexekutiva funktionen antas samordna 

information från de olika hjälpsystemen, den fonologiska loopen, på svenska även 

kallad de fonologiska slingan, och det visuo-spatiala skissblocket. Den 

centralexekutiva enheten har en begränsad kapacitet, vilket innebär att när den blir 

överbelastad så kan inte uppgifter processas på en maximal nivå. Att hålla 

information i minnet ställer inte så höga krav på enheten utan det är när två 
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uppgifter ska utföras samtidigt som enheten arbetar på optimal nivå och därför 

ibland inte kan hantera all information på ett korrekt sätt  

Bilden nedan visar, i en något förenklad form, Baddeleys modell (2009) över 

arbetsminnet. De exekutiva funktionerna styr, som bilden visar, över tre 

undergrupper som i sin tur även de kontrollerar egna områden:  

 

All information till hjärnan passerar, enligt Baddeley (2007) och Klingberg (2009), 

via våra sinnen, det sensoriskt-perceptuella systemet som bland annat ansvarar för 

den inledande bearbetningen av de auditiva eller de visuella signalerna, det vill 

säga det vi hör och det vi ser. Informationen flödar sedan genom 

arbetsminnessystemet och vidare in i långtidsminnet, där det sedan lagras. Den 

exekutiva funktionen samordnar, kontrollerar, planerar och transporterar 

information mellan arbetsminnet och andra delar av det kognitiva systemet av 

hjärnans informationsbehandling.  

Arbetsminnesträning 
 
Klingbergs forskargrupp studerar hjärnans utveckling och formbarhet, med fokus 

på arbetsminne och uppmärksamhet. Forskargruppen har bland annat visat att 

arbetsminnet kan förbättras av träning. Tillsammans med programmerare har 

gruppen utvecklat en träningsmetod som liknar ett datorspel, som används för att 

hjälpa barn, främst med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD, att träna upp sitt 

Centralexekutiva funktionen
-

Planering, styrning och kontroll

Visuospatiala   skissblocket
-

Förvarar visuell och spatioal information

Visual Semantics

Episodiska bufferten
-

Integrerar information

Episodiskt långtidsminne

Fonologiska loopen/slingan
-

Förvarar verbal och akustisk information

Språk
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arbetsminne. Datorspelet hette från början Robomemo, numera Cogmed, och 

tränar arbetsminnet genom olika typer av övningar, som att komma ihåg mönster, i 

vilken ordning lamporna lyste och så vidare. Enligt Klingberg ser man tydliga 

resultat som visar på att de kan förbättra sitt arbetsminne, samma minne som även 

handlar om koncentrationsförmågan och förmågan att kunna fokusera på rätt saker.  

 

Såväl Baddeley som Klingberg menar att det handlar om förmågan att minnas 

information en kort stund, komma ihåg en instruktion, vad som ska göras härnäst 

och hålla relevant information i huvudet medan man gör andra saker, till exempel 

löser ett problem. Arbetsminnet utgör en mycket viktig grundbult för vårt 

tänkande. Det hjälper oss att hålla igång mer än en tanke åt gången och har en 

avgörande betydelse för förmågan att lösa mer komplexa tankeuppgifter. 

Arbetsminnet är aktivt när vi befinner oss i målinriktat arbete där vi gör mer än en 

sak åt gången. Själva arbetsminnet består av en central exekutiv funktion där 

planering och styrning av arbetet sker. I denna centrala del regleras medveten 

uppmärksamhet och framplockning ur långtidsminnet. Till sin hjälp har den 

centrala funktionen två hjälpsystem, ett auditivt samt ett visuellt, som håller viktig 

information i minnet medan man löser olika delar av uppgifterna. Arbetsminnet är 

beroende av en välfungerande perception, det vill säga varseblivning. Med 

anledning av detta undersöks även auditiv-och visuell perception i detta 

arbetsminnestest. Arbetsminnet är också beroende av ett gott minne där väsentlig 

information snabbt plockas fram och används. I testet undersöks även aspekter av 

lagrad information i långtidsminnet genom uppgifter på t ex förmåga att hantera 

multiplikationsfakta eller ordmobilisering.  

 

Baddeleys (2007 och 2009) och Klingbergs (2009 och 2011) forskning har visat att 

det vid och arbetsminnesträning sker en förändrad hjärnaktivitet, det vill säga att 

hjärnan är formbar. Tidigare forskning har även slagit hål på myten att hjärnans 

tillstånd är statiskt. Numera vet vi, enligt såväl Baddeley (2007 och 2009) och 

Klingberg (2009 och 2011) att plasticiteten, det vill säga formbarheten, kan ske 

oavsett ålder och att arbetsminnesträning därför har visat sig vara effektivt på såväl 

unga individer men även på äldre strokepatienter till exempel. Den biologiska 

aspekten har visat sig avgörande i detta avseende då forskarna har insett och 
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förstått att hjärnan kan förändras och förbättras. Vissa studier visar även på 

biokemiska förändringar, en ökad mängd receptorer vid avslutad träning i 

jämförelse med vid uppstarten. Vad som händer på cellnivå är svårt att avgöra och 

ytterligare forskning krävs. 

 

Program för arbetsminnesträning 
 
Forskningen inom fältet arbetsminne och arbetsminnesträning har även lett till att 

företag har grundats för att skapa program för detta. På marknaden finns två 

företag som säljer datorprogram för intensiv arbetsminnesträning. Lärmedia 

Program AB samt Cogmed. Lärmedia AB säljer Minneslek Junior samt Minneslek 

Senior. Som framgår av namnen riktar sig programmen till olika åldrar. Minneslek 

Junior är för barn/elever mellan 5 och 11 år. Programmet innehåller 5 övningar 

som tränar visuo-spatiala arbetsminnet och 4 övningar som tränar visuo-auditiva 

arbetsminnet. Barnet tränar fem dagar i veckan och det finns en möjlighet att välja 

en träningsperiod på tre eller fem veckor. Programmet anpassar hela tiden 

svårighetsgraden efter barnets kapacitet. Minneslek Senior riktar sig till äldre 

elever i åldersspannet 10 till 18 år. Layouten i programmet ska tilltala målgruppen 

men i övrigt är det uppbyggt på samma sätt som Minnelek Junior dock kräver det 

mer bearbetning och manipulering. Programmen är framtagna och granskade av 

psykologer och pedagoger och har sin grund i forskning kring arbetsminnet och 

dess betydelse för inlärning. En utvärdering av Minneslek Junior har gjorts läsåret 

07/08 med goda resultat och 2009 genomfördes även en utvärdering av 

programmet Minneslek senior. Den skola respondenterna arbetar på använder sig 

av Minneslek Senior när arbetsminnesträning sker. 

 

Cogmed bildades 2003 av forskare från Karolinska institutet. Företaget säljer de 

produkter som man har forskat kring vilket betyder att de är vetenskapligt och 

kliniskt testade. På marknaden har sedan ett antal år tillbaka funnits RoboMemo 

för elever från cirka 7 år och ReMemo för vuxna. Företaget erbjuder nu tre olika 

program för arbetsminnesträning för ökad koncentration. Cogmed JM för barn från 

4 år och uppåt och som ännu inte behärskar siffror och bokstäver fullt ut. 

Programmet är nyligen lanserat och informationen är ännu knapphändig. 

RoboMemo riktar sig till barn i skolålder. Programmet innehåller 14 olika 
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övningar som antingen tränar arbetsminnet auditiv, visuellt eller både och. Vid 

varje övningstillfälle får eleven 8 olika övningar och 15 försök på varje övning. 

Programmet anpassar sig efter prestationsförmågan hos den som tränar och 

träningen ska ta mellan 30-45 minuter för bästa effekt. Cogmed QM är en 

utveckling av tidigare ReMemo och vänder sig till unga vuxna samt vuxna. 

Programmet har en renare layout än de två för barn men bygger på samma 

principer som RoboMemo. Runt om i världen pågår forskning kring träning med 

Cogmeds produkter och resultaten av dessa redovisas efter hand på företagets 

hemsida.  

 

Att träna arbetsminnet på skoltid kostar inte bara i inköp av programvara. För att 

träningen ska fungera måste den initieras och följas upp. Cogmed som säljer 

RoboMemo kallar denna person för coach och för den som ska vara coach ger 

företaget en halvdagsutbildning i samband med inköp av programvara. Det är 

coachen som lägger upp hur träningen ska gå till. Båda företagen, såväl Läromedia 

AB som Cogmed, talar dock om en elev, en stödperson (coach) och fem dagar i 

fem veckor. Varje träningstillfälle tar uppemot 45 minuter. Oavsett om det är 

Robomemo i någon form, eller Minneslek är investeringen i pengar relativt stor, då 

belöningen, eller effekten, inte kan bevisas som beständig. Trots detta kan 

träningen anses som viktig och legitimerad då, som nedan kommer att framgå, 

flertalet studier visar på effekt under, såväl som efter, genomförd träning. Hur 

länge resultatet består är dock, som tidigare påtalats, svårt att veta då endast en 

studie har granskat resultat flera år efter avslutad studie. [Karlsson, Christer. 

(2015). Uppföljning av Projektet Utsikter: Är projektets pedagogiska insatser 

bestående över tid? Lund: Lunds Universitet.]  

 
Syftet med mitt eget tidigare examensarbete Du måste komma ihåg att… En 

djupdykning i begreppen arbetsminne och arbetsminnesträning (2016) var att öka 

kunskapen om begreppet arbetsminnesträning och hur denna bör utformas för att 

vara effektiv. Genom att undersöka hur arbetsminnesträningen för elever med 

lässvårigheter ska utformas, samt besvara frågorna när? var? och hur? 

arbetsminnesträning är effektivt, kan följande sammanfattning göras: Resultaten 

talar sitt tydliga språk: om arbetsminnesträningen är konsekvent, rätt utformad, 

grundlig och regelbunden kan forskning påvisa goda resultat i de studier som har 
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granskats.  Majoriteteten av de träningar som har genomförts har gjorts med hjälp 

av tekniska hjälpmedel, främst datorer, via dataspel. Alla studier som granskats 

påvisar förbättringar av de exekutiva funktionerna som i sin tur styr över hjärnan 

och hur vi använder den. Resultaten kan dock, som påtalats tidigare, inte ses som 

absoluta då uppföljningen är bristfällig. Att förlita sig på en uppföljning som är 

gjord 6 månader senare är inte vetenskapligt korrekt, så tidsaspekten är mycket 

viktig för att kunna se långsiktiga resultat, som tidigare har påtalats.  

 
Tidigare studier av genomförd arbetsminnesträning 
 
I en studie av arbetsminnesträning, som gjordes år 2009 av forskarna Joni Holmes, 

Susan Gathercole och Larren Dunning, ingick totalt 22 barn med relativt svagt 

arbetsminne. Studien som heter Adaptive training leads to sustained enhancement 

of poor working memory in children, undersökte om problem med arbetsminne 

kan överkommas genom riktad arbetsminnesträning i form av ett träningsprogram 

för att öka arbetsminneskapaciteten. Studien undersökte arbetsminne, IQ och 

akademiska kunskaper före och efter avslutad studie. En kontrollgrupp fanns också 

för att kunna jämföra resultaten.  Genom studien kan slutsatsen att datorstödd 

arbetsminnesträning förbättrade barnens arbetsminne göras. Förbättringarna bland 

de deltagande barnen var så pass stora att de efter den datoriserade 

arbetsminnesträningen presterade på samma nivåer som andra barn i samma ålder. 

Förutom ett förbättrat arbetsminne drog forskarna slutsatsen att det fanns 

förbättringar också inom matematikområdet gällande grundläggande aritmetik och 

huvudräkning. 

 

En brittisk studie vid namn Improving children’s working memory and classroom 

performance gjordes år 2010 av Helen St Clair-Thomson m.fl. Deltagarna var barn 

i åldrarna 5 till 8 år. Syftet var att undersöka hur dessa barns arbetsminne 

påverkades av en viss typ av träning. Den fonologiska loopen, visuo-spatiala 

skissblocket och de centralexekutiva egenskaperna stod i fokus. Ett kartläggande 

test gjordes på alla deltagarna i undersökningen. Hälften av barnen använde sedan 

ett dataprogram vid namn Memory Booster under 6-8 veckor. Alla barnen i testet 

testades igen efter dessa veckor för att se om Memory Booster lett till förbättringar 

för de elever som testat programmet. Kontrollgrupperna tränades även de under 
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tiden, men inte med Memory Booster utan med uppgifter såsom att följa 

instruktioner samt standardiserade tester i läsning, aritmetik och matematik. 5 

månader efter avslutad träning testades samtliga elever igen. Undersökningen 

bekräftar minnesträningens positiva effekter på inlärning, då hos barn i åldrarna 5 

till 8. Träningen gynnade framförallt den fonologiska loopen, som är av stor 

betydelsen vid läsning. Studien visade däremot ingen förbättring gällande läsning. 

Testpersonerna var mycket unga och precis i början av sin läsinlärning till skillnad 

från Dahlins studie där testpersonerna hade hunnit längre i både läsinlärning, ålder 

och mognad. Detta påverkar rimligtvis resultatet gällande läsningen och denna 

studie kan därför inte betraktas som avgörande för om läsningen påverkas positivt 

eller inte. 

 

År 2011 genomfördes en studie vars resultat resulterade i artikeln Working 

memory training improves reading processes in typically developing children. 

Studien gjordes på barn som var mellan 9 och 11 år gamla där effekterna av 

arbetsminnesträning skulle undersöka hur läsfärdigheten påverkades. Forskarna 

Sandra Loosli, Martin Buschkuel, Walter Perrig och Susanne M. Jaeggi delade in 

deltagarna i grupper, där hälften tränade arbetsminnet genom ett dataprogram och 

den andra halvan tränade inte alls, de var endast en kontrollgrupp. Alla deltagarna 

testades innan studien påbörjades för att avgöra deras läsfärdigheter. Efter avslutad 

studie testades alla deltagarna igen. Resultaten visade att de deltagare som 

genomförde arbetsminnesträningen förbättrade sina resultat på framförallt läsning 

av ord och läsning av sammanhängande text i jämförelse med barnen i 

kontrollgruppen.    

 

År 2011 genomfördes ett examensarbete vid Stockholms universitet med syftet att 

undersöka om mängden träning med datorprogram för minnesträning kunde 

förbättra minneskapaciteten. Joel Eriksson och Anna Fladvads avhandling 

Träningsmängdens betydelse vid datorstödd arbetsminnesträning för nio- till 

trettonåriga barn (2011) undersökte om det påvisas att arbetsminnesträning inte 

bara ger effekt på de tränade uppgifterna utan även medför en förbättring på andra 

områden, som exempelvis läsning eller räkning i skolan. Om så var fallet menade 

de att då: ”medför detta att arbetsminnesträning är något som lärare och annan 
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pedagogisk personal bör använda i större utsträckning” (Eriksson och Fladvad, 

2011). Resultaten av undersökningen visar att minnesträningen har betydelse för 

minneskapaciteten redan vid 18 minuters träning per dag, vilket är halva tiden av 

tidigare forsknings resultat där träning består av mellan 30-40 minuter, till 

exempel St.Clair-Thompson som omnämnts tidigare, samt Klingbergs 

dataprogram vid namn Cogmed som även det har omnämnts tidigare.  Detta 

resultat kan indikera att träning av minnet ger effekt även vid korta 

träningsperioder. Att korta träningsperioder fungerar lika bra som långa kan vara 

en fördel på många sätt, samtidigt som det inte får kännas stressande. 

 

Karin Dahlin gjorde 2013 en avhandling vid Stockholms Universitet vid namn 

Does It Pay to Practice? A Quasi-Experimental Study on Working Memory 

Training and Its Effects On Reading and Basic Number Skills. I avhandlingen 

gjorde hon en studie där hon undersökte vilken effekt arbetsminnesträning har för 

bland annat läsförståelse. Studien gjordes på elever i mellanstadieåldern, det vill 

säga 10–11år och den innefattade en intervention av fem veckors träning med 

datorprogrammet Cogmed. Första steget i studien var att undersöka om intensiv 

arbetsminnesträning kunde öka arbetsminneskapaciteten för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. I nästa steg undersöktes vilka olika aspekter av arbetsminnet som 

påverkade dessa elevers förmåga till läsutveckling. Slutligen jämfördes relationen 

mellan elevernas läsförståelse och arbetsminnesträningens effekter. Dahlin (2013) 

uppger följande om resultaten: ”Reading comprehension was the only reading test 

in which results improved across the entire training group after WM traning” (s. 

93), och hon uppger att andra lästester enbart var med som kontrolluppgifter och 

därför inte förväntades visa några resultat vare sig för eller emot effekten av 

arbetsminnesträning.  Effekterna av arbetsminnesträningen i Dahlins avhandling 

mättes vid tre tillfällen; direkt efter interventionen, efter sju månader och efter tre 

år. Resultaten visade att arbetsminnesträning hade positiva effekter på 

utvecklingen av läsförståelsen vid alla tre mätpunkterna. Dahlin uppmärksammar 

även svårigheten i att skilja arbetsminnesträningens effekter för koncentration och 

uppmärksamhet från inlärningssituationer, som exempelvis vid träning av ökad 

läsförståelse, och hon menar att koncentration och uppmärksamhet är nödvändigt 

för att lärande skall ske. I slutdiskussionen uppger hon följande: ” It may be that 
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the five-week training increased concentration abilities and awareness that making 

an effort in learning situations can be worthwhile…” (Dahlin, 98), där hon belyser 

vikten av koncentration för vidare inlärning. Dahlin påtalar svårigheten i att skilja 

koncentration från inlärning när det gäller arbetsminnesträning samtidigt som hon 

framhåller vikten av att förstå vilken svårighet som är nummer ett för respektive 

elev för att kunna ge rätt träning. Det är av stor vikt att alla pedagoger är medvetna 

om att koncentrationssvårigheter kan dölja andra svårigheter, som exempelvis 

lässvårigheter, och vise versa. Flera är de elever som upplevs okoncentrerade, men 

som i själva verket inte förstår vad de läser och därför blir motoriskt oroliga, eller 

motsatsen, stillasittande.  

 

2008-2010 genomfördes projektet Utsikter i Helsingborg för barn i åldrarna 5 till 8 

år som hade sociala svårigheter. Enligt författaren av avhandlingen Uppföljning av 

Projektet Utsikter: Är projektets pedagogiska insatser bestående över tid? Christer 

Karlsson arbetade man arbetade strukturerat med arbetsminnesträning för att 

underlätta inlärning. Träningen bestod av 8 deltagare, varav 6 stycken förbättrade 

sina resultat på begåvningstestets arbetsminnesdel. Detta kunde så jämföras med 

resultatet i den grupp som inte deltagit i träningen, där 1 av 7 påvisade ett positivt 

resultat. 5 av de 8 barn som genomfört arbetsminnesträningen förbättrade också 

dina resultat på begåvningstestets perceptuelle del, i jämförelse med 3 av 7 som 

utgjorde kontrollgruppen.  Nu, 5 år senare, har Karlsson genomfört samma tester 

igen, för att se om resultatet är bestående över tid. Karlssons uppföljning visar på 

att resultatet inte kan härledas till arbetsträning som egen insats, utan att de 

övergripande pedagogiska insatser som gjordes under projektets gång som helhet 

har förbättrat deltagarnas resultat. 9 av 15 deltagande familjer valde att delta i 

uppföljningen och av dessa 9 var det 8 deltagare som har bestående resultat och 

goda förutsättningar att klara skolan.  

 

2014 genomförde Einat Nevo och Zvia Bresnits en interventionsstudie om 

arbetsminnesträning på 97 israeliska elever i klass där alla elever hade godtagbara 

kunskaper i läsning. Nevo och Bresnints studie presenterades i artikeln med 

namnet “Effects of working memory and reading acceleration training on 

improving working memory abilities and reading skills among third graders” 
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(2014). Studien visade på likande resultat som tidigare presenterats. Nevo och 

Breznitz delade in eleverna i fyra grupper varav en grupp var kontrollgrupp. De 

andra eleverna blev delade i tre grupper och fick olika typer av träning. En grupp 

fick intensiv lästräning, en grupp fick lästräning och minnesträning i den 

ordningen och en grupp fick minnesträning och lästräning i omvänd ordning. Både 

lästränings- och minnesträningsprogrammen var datorbaserade. Enligt studien 

förbättrades alla tre grupper som fick träna både läsförmåga och minnesförmåga, 

men på olika sätt. Resultaten varierade beroende på testtillfälle, men de som först 

fick långvarig lästräning och senare intensiv minnesträning utvecklades bäst i 

jämförelse med de andra grupperna. Den gruppen förbättrade såväl sitt fonologiska 

minne som avkodning av riktiga ord, nonsensord och generellt läsflyt.  

 
Lärares kunskap och inställning till begreppen arbetsminne 
och arbetsminnesträning 
 
Gällande tidigare forskning om lärares kunskap och inställning till begreppen, som 

är syftet med detta arbete, kommer nu en genomgång av denna. När jag inledde 

detta arbete var målet att intervjua gymnasielärare, då det är det yrke min 

utbildning leder till och detta arbete då rimligtvis skulle rikta sig mot. Vid sökning 

på arbetsminnesträning och lärare hittar jag några arbeten, men inga som intervjuat 

gymnasielärare. De forskningsresultat som jag hittade, och de intervjuer som har 

genomförts, har alla refererat till lärare och/eller specialpedagoger/speciallärare 

som är verksamma inom grundskolan. Jag valde då att tänka om och i stället rikta 

in mig på grundskolans senare år för att kunna finna forskning som jag kunde 

relatera till i viss mån och dra paralleller till. De arbeten jag fann har alla skrivits 

av högskole- och/eller universitetsstudenter. Detta kan vara en brist i mitt eget 

arbete, att inga forskningsansatser har gjorts från annat håll, men dessvärre verkar 

det som om att detta inte är ett område som lockar forskare, bortsett från just 

studenter som forskar för sitt examensarbete. De studier som jag har hittat har 

dessutom utförts med respondenter som allt som oftast undervisar yngre barn än de 

jag har intervjuat. Resultaten kan därför vara missvisande och inte vara 

samstämmiga med de resultat jag kommer att presentera. Studenterna som har 

genomfört liknande studier och vars resultat visas i denna redogörelse är också 

överrepresenterade av studenter som utbildar sig till speciallärare och kanske 
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därför inte utformas och redogör för liknande resultat som jag kommer att 

redogöra för. Våra utgångspunkter skiljer sig, men intresset för de två begreppen 

och lärares kunskap är det samma. 

 

Catherina Harder och Nina Ericsson skrev 2008 arbetet Arbetsminne och 

arbetsminnesträning - ur ett klasslärarperspektiv vid Malmö Högskola. Studien 

undersökte klasslärares perspektiv på arbetsminne och arbetsminnesträning. 

Harder och Ericsson undersökte även om arbetsminnesträning bidragit till ökad 

kunskap och om det påverkat klasslärarens förhållningssätt och arbetsformer i 

klassrummet samt hur de arbetar med arbetsminne. Klasslärarna undervisar barn i 

stadierna 1-6. Resultatet av studien visar att klasslärarens kunskap om begreppen 

arbetsminne och arbetsminnesträning är diffus men att klasslärarna tillmäter 

arbetsminnet en stor betydelse för skolarbetet eftersom de anser att tiden som gått 

åt till träningen varit väl använd. Vidare skriver Harder och Ericsson att ”Oavsett 

om man är medveten om ordet arbetsminne eller ej är våra respondenter 

införstådda med problemen som detta medför för eleverna i klassrumsmiljön” 

(Harder och Ericsson 2008, 24).  

 

Inger Westerlund genomförde 2008 en studie vid Umeå universitet med namnet 

Lärande på hjärnans villkor - En fallstudie av ett antal klasslärares syn på 

begreppet arbetsminne och arbetsminnesträning. Syftet med studien var att få en 

bild av klasslärares kunskap om begreppen samt hur de eventuellt använder sig av 

den kunskapen i sin undervisning. Studien visar även den att lärares uppfattningar 

gällande dessa begrepp och dess inställning till dem skiljer sig åt för att ingen 

verkar riktigt kunna säga vad det betyder och/eller innebär. Enligt Westerlund 

visar undersökningen 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” (Westerlund 2008, 31). 

 

2009 skrev Maria Seger, vid Malmö högskola, arbetet Att träna arbetsminne – en 

specialpedagogisk fråga med syftet att undersöka om pedagoger i grundskolan har 

möjliggjort för elever att intensivträna arbetsminnet samt hur pedagogers 

erfarenheter och tankar kring arbetsminne ser ut. Resultatet visade bland annat att 
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”[a]rbetsminnessvårigheter inte tycks finnas som begrepp ute i skolorganisationen 

varför frågor kring vilka elever som efterfrågades ofta var liktydigt med elever 

med tydliga koncentrationssvårigheter” (Seger 2009, 25). Vidare tror pedagogerna 

att arbetsminnesträning inte bara gagnar de elever med uttalade svårigheter.  

 

Veronica Zacheja skrev 2014 ett arbete vid namn Arbetsminnesträning och läsning 

- speciallärare/specialpedagogers uppfattningar av arbetsminnesträning för 

förbättrad läsning i grundskolans senare år som ett examensarbete vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Studiens syfte var att undersöka 

speciallärare/specialpedagogers uppfattningar om arbetsminnesträning för 

förbättrad läsning och precis som min studie intervjuade hon lärare som arbetar i 

grundskolans senare år. Hon kommer i sin studie, som bygger på kvalitativa 

intervjuer, fram till att flera av informanterna saknar utbildning, erfarenhet 

och/eller resurser för att arbeta med minnesträning. Vidare drar flera informanter i 

Zachejas studie samma paralleller som mina informanter gör, det vill säga att 

”arbetsminnesträning främst används vid koncentrationssvårigheter” (Zacheja 

2014, 35ff). 

 

Sophia Di Peders publicerades 2015 arbetet Matematiklärares förtrogenheter med 

arbetsminne och hur de arbetar med kunskapsutveckling vid Malmö Högskola. 

Studien undersökte matematiklärares förtrolighet med arbetsminne och hennes 

resultat stämmer väl överens med tidigare forskning som jag har delgett. Di Peders 

skriver bland annat att lärare i matematik har ett varierat omfång av kunskap kring 

begreppen och hävdar att ”gemensamt för majoriteten av dem är att de inte kom i 

kontakt med begreppet genom lärarutbildningen utan för många av dem skedde 

denna kontakt under tiden de jobbat som verksam lärare” (Di Peders 2015, 2). 

 

Anna Karlberg skrev 2015 ett arbete, vid Umeå universitet, med namnet Språk och 

minne – hinder eller verktyg? En studie om pedagogers förhållningssätt till elever 

med språkstörning i lärandesituationer, med fokus på arbetsminne. Karlberg har 

fokuserat på elever med språkstörning, vilket inte jag har, men det finns ändå 

många beröringspunkter mellan våra arbeten. Syftet med studien var att skapa 

kunskap om pedagogers förhållningssätt till elever med språkstörning i 
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lärandesituationer, med särskilt fokus på arbetsminne och en av huvudfrågorna var 

vad lärare har för kunskap om begreppet arbetsminne. Resultatet av studien visar 

att alla de intervjuade pedagogerna anser att det är svårt att definiera vad 

arbetsminne är; ”De flesta pedagogerna beskriver arbetsminnet med att det har just 

med minne att göra, att minnas och att komma ihåg” (Karlberg 2015, 36). 
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Resultat och diskussion 
 
Som jag redogjorde för i min metoddel har två huvudfrågor ställts, med några 

följdfrågor. Frågan gällande de pedagogiska diskussionerna som sker på 

arbetsplatsen redovisas även de, då de kan anses som viktiga för hur 

respondenterna har tillgodogjort sig sin kunskap kring de två begrepp som 

forskningen avser. Resultaten och svaren från de tre frågorna redovisas nedan som 

löpande text och innehållet ska ses som korrekta citat av respondenterna; Anna, 

Berit, Cecilia, Doris, Erik och Filip. I metoddelen påtalade jag även varför 

nedanstående blockcitat är viktiga, framförallt för framtida forskning. I de fall jag 

för diskussioner om flera respondenter anger jag respondenternas citat inom 

citattecken och respondenternas namn kommer att skrivas inom parentes efter för 

tydlighetens skull.  

 

• Vilken kunskap har du gällande begreppen arbetsminne och 

arbetsminnesträning? 

o Vad vet du generellt? 

o Hur har du fått den kunskapen? 

 

Anna: Det handlar om att kunna använda den kunskap man har. Att man kan ta 

instruktioner i flera led. Hur man kan använda det man lärt sig tidigare vid ett 

senare tillfälle. Alltså den kunskap man har, att man har den lättillgänglig så att 

man kan plocka fram den och bygga på, vidareutveckla om du förstår vad jag 

menar? Jag läser en del om det här nu, när jag läser till speciallärare, men innan 

visste jag inte så mycket.  

 

Arbetsminnesträning är kanske hur man hjälper eleverna att lagra kunskap och 

sedan plocka fram den när den behövs igen, som strategier för det. ”Du lär dig det 

här och använder det så här” ungefär, som instruktioner. Jag har ju läst en del i 

min utbildning till speciallärare och tycker att det är intressant att så många 

verkar ha så svårt för den här lagringen. Jag tror faktiskt att det är ett modeord 

som det pratas om i skolans värld för tillfället. Många har nog snappat upp det 

men vet inte riktigt vad det innebär. Det är populärt att diskutera arbetsminne och 
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arbetsminnesträning nu, så då gör vi det, lite så. Det är ingenting som diskuteras i 

yrket tycker jag. Inte i mitt arbetslag i alla fall, kanske mer med andra kollegor 

som jag har eller känner. Vi får ofta tillbaka från Habiliteringen att eleven ska 

arbetsminnesträna men det finns ingen som ansvarar för det eller vet riktigt hur 

man ska göra, tyvärr. Vi har en haltande elevhälsa på den här skolan tycker jag, 

det vet jag att många anser och det diskuterar vi ibland. För några år sedan 

fungerade det bättre, men med den specialpedagog som finns nu så blir det inget. 

Det är lite känsligt sådär, att ta upp och försöka att inte trampa någon på tårna. 

Specialpedagogen delegerar till övriga, som inte har den kunskapen som krävs 

och då blir det ju inget bra helt enkelt. Den kunskap jag har om det här har jag 

läst mig till själv, ingen fortbildning genom mitt arbete. Tyvärr måste jag säga. Vi 

skulle verkligen behöva fortbilda oss inom flera områden, och det här är ett. 

 

Anna menar att arbetsminne och arbetsminnesträning är ett modeord, någonting 

som är populärt att diskutera. Jag kan till viss del hålla med henne, för visst ges 

dessa begrepp större utrymme i den pedagogiska diskussionen nu, i jämförelse 

med för 10 år sedan. Det finns flera anledningar till detta men den främsta torde 

vara att forskningen numera har gått framåt i rasande takt och att intresset för en 

djupare förståelse än ”bara” att eleverna har svårt att komma ihåg. Säljö (2002) 

anser att det, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, är viktigt att ”inte beskriva 

lärande, och problem att lära som om det vore egenskaper hos individer och deras 

inneboende kognitiva förmågor. I stället har vi att göra med svårigheter att hantera 

och tillgodogöra sig mycket speciella former av kommunikation som i någon 

större utsträckning bekräftas i vardagliga erfarenheter” (Säljö 2002, 220). Anna är 

inne på samma spår, eleverna har svårigheter med att hantera och tillgodogöra sig 

delar av undervisningen, kanske för att den kommuniceras på ett för eleverna 

felaktigt sätt. 

 

 

Berit: Den kunskap som finns har jag fått på jobbet. Det är ingenting som jag läst 

i min utbildning, inte alls. Jag har snappat upp saker i pedagogiska diskussioner 

som förs dagligen på mitt arbete. Jag tror att det innebär att vissa elever har svagt 

arbetsminne och inte riktigt vet vad de ska göra med sin kunskap. Eller snarare så 
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här, om man har svagt arbetsminne så blir det så att eleverna inte kommer ihåg 

saker och kan inte bygga vidare på den kunskap de förhoppningsvis redan har. 

Sen kan det ju vara så att en vissa elever helt enkelt inte har hittat strategier för 

det, för att öva upp sig. Jag tänker att vissa kanske har större svårigheter än 

andra. Om man inte har tränat så mycket på att skriva till exempel, då blir man ju 

lite taskig på det och så. Det ingår nog i andra diagnoser, hör ihop med dem. Har 

man Dyslexi så har man kanske också svagt arbetsminne eller har man 

språkstörning kan man ha svagt arbetsminne och så där. Jag har lärt mig från 

erfarenheter kanske, genom att möta elever med den problematiken och genom 

samtal med kollegorna. Jag har inte läst någonting om arbetsminne, det enda 

kanske är en artikel som jag läste när vi hade mattelyftet. Det var en artikel om 

taluppfattning och lite så, bara berört det. Inte något djupare, ingen 5 poängs kurs 

eller så, det har jag inte.  

 

Jag tänker att arbetsminnesträning är träning i ordnad form för att ordna upp 

minnet men att det också ka vara ett inslag i den dagliga undervisningen, den 

dagliga skolgången. Om det är inslag i ordinarie undervisningen tycker jag att det 

är undervisande lärare som ska hålla i det, och så har det nog mest varit kanske. 

Det har varit svårt att organisera arbetsminnesträning i organiserad form för 

ingen verkar veta vem som ska hålla i det. Ibland är det mentorer som 

schemalägger träning och så jobbar eleverna med ett dataprogram som de har på 

sin dator. Ibland är det specialpedagogen, men hur det har varit den här terminen 

kan jag inte svara på för jag har inga elever med de här svårigheterna. Vi får reda 

på om det kommit fram något på den pedagogiska kartläggningen som mentorerna 

gör. Jag vet att det har funnits elever som har haft det inplanerat i sitt schema, då 

har de haft en uttalad problematik och logoped eller psykolog eller så har 

rekommenderat att de ska träna. Sen har vi ibland bestämt själva, att viss elever 

behöver mer, mer träning så. Elever med Dyslexi till exempel.  

 

Berit tar här upp något viktigt, Anna nämner det också: det är svårt det här med 

arbetsminneträning. Vem ska ansvara? Vem ska genomföra? Om ingen riktigt vet 

det så menar jag att då är det svårt att få till någon vettig träning, kontinuerligt. 

Och det hävdar såväl Baddeley (2007) som Klingberg (2011): träningen bör vara 
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kontinuerlig för att effekten ska uppnås. Genom kontinuerlig träning kan då den 

kontext, som Vygotskij lyfter fram som viktig för förståelsen, utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, växa fram. Säljö (2002) skriver, utifrån Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv att ”Att förvärva insikt i denna koppling mellan kontext 

och hur ett meddelande skall förstås är en subtil lärprocess, särskilt i ett komplext 

och kunskapsintensivt samhälle” (Säljö 2002, 135). 

 

Cecilia: Det är det som man använder och har som arbetsyta när man jobbar med 

sina uppgifter. Det är där man lägger grejerna, som man ska ha lättåtkomligt. 

Ungefär som det man plockar fram på köksbänken när man ska baka, man plockar 

fram vissa saker. Sen har man mer saker i lådor och skåp som man också behöver 

kunna plocka fram. Man tränar för att underhålla funktionerna, det är ju 

färskvara till viss del. Man behöver träna upp det helt enkelt, få en vana på att ha 

tillgång till sitt arbetsminne. Jag kom i kontakt med begreppen i min 

grundskollärarutbildning och sedan har jag läst kurser under årens lopp där detta 

har berörts. Jag har också genomfört arbetsminnesträning med elever bakåt i 

tiden och reflekterat kring begreppen under resans gång.  

 

Cecilia är den enda av de respondenter jag har intervjuat som kommit i kontakt 

med begreppet under sin utbildning. Detta är såklart bra för henne, men det kan 

upplevas konstigt att ingen annan har gjort det. Att inget lärosäte uppmärksammar 

dessa begrepp och låter sina elever bekanta sig med två begrepp som de kommer 

att ha nytta av i sitt yrkesliv. 

 

Doris: Det är väl en väsentlig del för att eleven ska kunna prestera i sitt 

skolarbete. Man behöver ha ett arbetsminne för att kunna bevara sin kunskap och 

använda den vid ett senare tillfälle. Kunskap genom erfarenhet, inte läst något i 

utbildningen eller specialpedagogiken. Jag hade två elever som under flera veckor 

regelbundet tränade sitt arbetsminne. Jag är lite bekant med programvaran 

därifrån, men jag minns inte vad den heter nu. [Doris menar programmet 

Minneslek] Jag upplever inte att man pratar så mycket om de här begreppen i 

arbetslaget, pratar mest om arbetsminne vad det gäller datorer, vilket är lite 
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märkligt. Minnet är ju begränsat i en dator eller en telefon, men minnet hos en 

människa kan man ju bygga upp och uppgradera.  

 

Jag tycker att det är oklart om det [arbetsminnesträningen] har effekt, om man 

kan träna upp arbetsminnet eller inte. De två eleverna som jag nämnde tidigare 

tyckte att det var bra, att det hjälpte dem och var ett stöd, men jag vet ju inte hur 

det blev sen. Projektet återupprepades inte och ingen utvärdering gjordes heller så 

effekten kan inte påvisas. Inget ingångsvärde eller utgångsvärde mättes. Eleverna 

tyckte dock, som sagts tidigare, att deras arbetsminne hade blivit bättre och det 

var väl det viktigaste? 

 

Det Doris tar upp här misstänker jag är relativt vanligt, att ingen utvärdering görs 

och att man därmed inte kan avgöra om träningen har haft effekt eller inte. Det är 

verkligen synd, såväl lärarna som eleverna lägger ner mycket tid på detta och 

sedan blir det inget mer av det. Ingen uppföljning och utvärdering och heller ingen 

fortsatt träning efter en period.  

 

Erik: Jag har stött på det när det uppstått problem för eleverna. Många av dem 

har läs- och/eller skrivsvårigheter, Dyslexi och flera av dem har olika NPF [Erik 

refererar till Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar] och det är då jag har stött 

på det. Det handlar om att de inte kan hålla kvar kunskap och saker i minnet. 

Saker som man läser eller tar in på annat sätt genom undervisningen. Komma 

ihåg sådant som man har lärt sig i utbildningen. Jag har bara stött på det här på 

jobbet, inte under min utbildning. Vi pratar om det i mitt arbetslag, med andra 

lärare och specialpedagogen och främst när det dyker upp utredningar kring 

eleverna: Pedagogiska kartläggningar och Extra anpassningar och liknande.  

 

Jag har ingen erfarenhet av arbetsminnesträning, det vill säga jag har inga elever 

som har genomgått det och jag har aldrig hållit i någon. Jag vet att det har varit 

på förlag men att det är väldigt få som har fått det av olika anledningar. Jag vill 

minnas att vi har diskuterat att fler skulle behöva det, det har vi pratat om. Det har 

bara inte blivit av. Jag känner att jag är jättedåligt insatt i det här med just 

arbetsminnesträning. Jag tror att det kan handla om att man repeterar saker som 
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man läser eller får uppläst för sig, både ord och meningar. Rim och ramsor 

kanske. De elever som har fått det [arbetsminnesträning] vet jag har suttit med 

något program på datorn och sen vet jag att längre tillbaka har elever suttit kvar 

efter mina lektioner och jobbat självständigt med något program, på uppdrag av 

någon annan. Jag såg att någon uppgift som var med där var Kims lek, [En 

minneslek där man ska komma ihåg en mängd saker man ser i ett träd, en låda 

eller likande], fast de gjorde den på datorn alltså, som Memory alltså. Den 

kunskap jag har i dag är inte tillräcklig känner jag, jag skulle säkert ha nytta av 

att kunna mer men det är ingenting som är avgörande sådär.  

 

Såväl Erik som Berit belyser det faktum att de ofta upplever att elever med 

Dyslexi har ett svagt arbetsminne. Enligt Klingberg (2011) finns det inga direkta 

paralleller mellan dyslexi och svagt arbetsminne men han menar att genom att de 

nervceller som kodar för en viss information hålls aktiva kan vi hålla information i 

minnet.  Om då aktiviteten störs så försvinner informationen. Om eleven då har 

svårigheter med att läsa och eller skriva så kan vi ju då så klart tänka att den 

aktiviteten störs och då försvinner den informationen. 

 

Filip: Jag har väldigt lite egen kunskap men har diskuterat det en del med den 

specialpedagog vi hade tidigare. Jag jobbar i en liten grupp så vi diskuterar 

mycket kring alternativa lösningar och då kommer begreppen upp i diskussionen. 

Den kunskap jag har om de här begreppen kan jag tacka mina kollegor för, jag 

har inte läst något i min utbildning. Jag har visserligen deltagit i en del 

konferenser och fortbildningar, men de har rört specialpedagogik i stort, inte 

arbetsminne och/eller arbetsminnesträning specifikt. 

 

Filip sammanfattar egentligen vad alla andra har sagt, kunskapen om dessa 

begrepp är väldigt liten och den har de inte fått via förkovring på egen hand. 

Ingen av de 6 respondenterna upplever att de egentligen kan redogöra för vad 

begreppet arbetsminnesträning egentligen är. Den kunskap några av dem har med 

sig har de inte fått i sin lärarutbildning. Endast en respondent har kommit i kontakt 

med begreppen via utbildning, och då är det i vidareutbildning till speciallärare. Di 

Peders (2015) lyfter i sin avhandling att detta dessvärre är verkligheten, de 
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respondenter hon har träffat i sin undersökning har inte träffat på begreppen 

arbetsminne och arbetsminnesträning i sin utbildning.  

 

Att ingen av respondenterna egentligen har kunskap om dessa begrepp stöder 

resultaten i tidigare forskning som har bedrivits av bland andra Harder och 

Ericsson (2008), Westerlund (2008), Seger (2009) och Karlberg (2015). Alla ovan 

nämnda forskare visar på samma resultat: Ingen av respondenterna vet egentligen 

vad begreppen innebär: de har ingen kunskap om teorierna som Baddeley och 

Klingberg arbetat fram, de har ingen kunskap om den didaktiska forskningen som 

har bedrivits i Sverige de senaste 10 åren angående begreppen arbetsminne och 

arbetsminnesträning. 

 

• Vilken inställning har du till arbetsminne och arbetsminnesträning? 

 

Anna: Jag tror att det har hetat något annat förut, det är absolut ingen ny 

svårighet som har dykt upp. Frågan är också vad som är vad - är det en 

funktionell eller otränad kunskap? Kan det vara så att elever inte har tränats 

korrekt i att lagra kunskap? Eller har de inte tränats nog i det? Jag kan se 

skillnader mellan skolor i kommunen, vissa elever har tränat på dessa strategier, 

det har inte andra. Det kan också ha att göra med att vi i dagens samhälle har så 

bortskämda barn som på något vis kräver en lustfylld undervisning. De säger ”Jag 

orkar inte”, ”Jag vill inte” och ”Det är tråkigt” oftare än de säger att de orkar, 

vill och tycker att det är roligt och/eller intressant. Det kan ju också vara så enkelt 

att skolan helt enkelt är för luststyrd idag. Att vi som vuxna snarare frågar eleven 

”Kan du tänka dig att…” att vi på något vis ger dem valfriheten att säga nej. Det 

har vi inte råd med i dagens samhälle. Det är självklart viktigt att eleverna är 

intresserade och engagerade i sin skolgång men vi har på ett vis gett dem 

möjlighet att fatta viktiga beslut i en ålder där de inte är kapabla till att förstå 

konsekvenserna av sitt handlande. Det är ett stort problem tycker jag och det 

måste vi ta tag i. Inte bara på den här skolan utan överlag.  

 

Annas tanke, om att detta med bristande arbetsminne är en otränad funktion, är 

något som flera respondenter kommer att återkomma till. Det kan mycket väl vara 
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så som hon och de andra säger, att vi inte tränar på detta i skolans värld längre. 

Baddeley (2007) talar om automatisering, saker vi lär oss utantill, och talar främst 

om det som kallas procedurminne som kan härledas till motoriska aspekter, men 

även kognitiva kunskaper. 

 

Berit: Det kan synas på olika sätt att eleverna har dessa svårigheter. Vissa elever 

kanske inte har hittat strategier för studieteknik. Man känner att det blir mer och 

mer omodernt med ”utantillkunskap” och det är något som är nyttigt i mitt ämne. 

Automatiserad kunskap, till exempel multiplikationstabellen som är viktig. Kan du 

den så kan du räkna med bråk och algebra. Att du kan bygga på den kunskap du 

redan har. Ser brister i att detta har tränats för lite och för sällan redan i tidig 

ålder. Så ser jag att det brister i arbetsminnet, att eleverna inte kan få detta att 

fastna, hur mycket vi än har tränat. Det kan självklart bero på andra saker också, 

Dyskalkyli [Matematiska svårigheter] till exempel.  

 

Vi har provat på träning både under ordnade former såsom intensivmatte – en 

liten stund varje dag för att befästa grundläggande kunskaper och som ett inslag i 

den ordinarie undervisningen genom att repetera och visa hur man använder 

gammal kunskap för att befästa ny. Intensivmatteprojektet har visat att det ger 

resultat, men vi vet ju inte hur länge det håller. Vi har en resurspedagog i 

matematik nu så att vi kan vara fler vuxna i klassrummet. Vi diskuterar hur vi ska 

lägga upp undervisningen, få till träning med de här eleverna, vilka hjälpmedel de 

behöver och vi kan erbjuda. Vi diskuterar även hur vi ska kunna erbjuda dem mer 

träning, utöver de lektioner de redan har. Korta stunder, men en till en 

undervisning om det är möjligt. 

 

Den intensivmatteträning som Berit beskriver skulle kunna liknas med upplägget 

kring arbetsminnesträning och bristen på såväl utbildning, erfarenhet, resurser och 

avslutning, såsom Zacheja (2014) skriver i sin avhandling. Berit sätter även fingret 

på det här med utvärdering, återigen. Vikten av utvärdering går inte att understryka 

nog, för att kunna påvisa den eventuella affekten av träningen. Detta är oerhört 

viktigt, för att kunna ha på fötterna om man tänker att man vill göra detta igen. 
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Cecilia: Jag fick någon slags insikt häromdagen faktiskt, kring det här med att ha 

tillgång till förmågan att sortera, katalogisera och plocka fram rätt saker vid rätt 

tillfälle. Det var när jag tänkte på de elever vi har med annat modersmål och hur 

jag häpnade över det faktum att flera av dem inte har någon tidigare skolgång att 

prata om men faktiskt fixar matte tillexempel. Jag fick en aha-upplevelse som jag 

tror starkt på det. Dessa elever har många gånger endast gått i koranskola och 

den går ut på att lära in saker utantill, från tidig ålder. Det har försvunnit, och 

även ansetts lite fult, att ha sådan läxor i låg ålder i svensk skola, alltså 

innantillkunskap. Förmågan att sitta och traggla och nöta in kunskap. Jag tror 

inte att barnen här har tränat den här förmågan. Det spelar ingen roll vad de ska 

lära sig utantill, bara de lär sig saker. Man kan helt enkelt ha nytta av att man har 

lärt sig att lära sig utantill.  

 

Jag har tränat arbetsminne med en elev till och från, från och med åk 3, och 

förfasats över hur svag han var när vi började. Man såg hur han vaknade till av 

den här träningen, vilken enorm skillnad. Han blev mer alert på ett sätt. Nu för 

tiden är det nog i snitt någon i varje klass som skulle bli hjälpt av den här 

träningen, det är en känsla jag har. Det är lättare på något sätt att jobba med det 

här på mellanstadiet, när man har dem mer över i tid istället för i ett ämne. Att 

jobba med det här på högstadiet kan vara känsligt, och svårt. Lättare att jämna 

vägen för dem tidigare, det är mycket stoff som ska läras i här på högstadiet. Detta 

borde mellanstadielärarna tänka på i större utsträckningen. Dåligt arbetsminne i 

årskurs 3 är lättare att hantera än dåligt arbetsminne i årskurs 8. Det är mer stoff 

som ska fästas i åttan om man jämför med i trean sådär.  

 

Det Cecilia säger i slutet här är viktigt, vikten av tidiga insatser. Det förefaller vara 

oerhört rimligt, ju tidigare eleverna får denna träning desto bättre är det. Under 

kapitlet tidigare forskning redogjordes för en studie av St Clair-Thomson m.fl. 

(2010) där det dock påvisades att insatserna inte bör göras allt för tidigt. Eleverna i 

den studien hade inte riktigt knäckt läskoden och det konstaterade St Clair-

Thomson att det kan vara viktigt i just arbetsminnesträning som har med 

läsövningar att göra.  
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Doris: Det är okända begrepp för mig faktiskt. Kanske är det ett behov som har 

ökat med tanke på att vi har så många intryck och ingen mental återhämtning. Jag 

tror att det är jättemånga som har de här problemen och det vore intressant att se 

om träning kan hjälpa dem. Ungdomar idag glömmer väldigt mycket. Om det är en 

strategi för att sålla information eller om det är så att de faktiskt inte kommer 

ihåg, att de har sämre minne eller så, det vet jag inte. Vi kanske har blivit bättre 

på att se problemen. Aningen fler glömska pojkar än flickor, 5 pojkar och 3 flickor 

i en klass med 16 elever. Svårt att avgöra om svensktalande och de med annat 

modersmål är jämt fördelade, det kan ju ha att göra med språkförbistringar också. 

Inte bara minnet utan informationen kan ha varit otydlig. Minne kanske också 

hänger ihop med intresse? Elever glömmer det vi har pratat om under tidigare 

lektioner, man kan inte bara plocka upp tråden från tidigare lektioner och 

fortsätta. Sen är det inte säkert att alla har glömt, man kan ju också välja att inte 

ta plats i klassen och sådär. Man glömmer också böcker och material, 

idrottskläder och liknande. Såväl teoretiska som praktiska saker.  

 

Diskussioner i arbetslaget skedde just när de två eleverna genomgick 

arbetsminnesträning, men i övrigt pratas det inte så mycket. Kanske snarare i 

termer av att elever inte kommer ihåg. Ingen koppling till begreppet arbetsminne. 

Det krävs en del för att få till stånd en arbetsminnesträning, schematekniskt kan 

det bli svårt.  

 

För övrigt tänker jag jättemycket på relationen mellan Omega 3 och Omega 6 och 

att forskning visar att om det finns en obalans mellan dem så kan minnet, 

koncentrationen och sömnen påverkas. Omega 3 behöver vi tillföra, Omega 6 ska 

vi undvika. Träffat en förälder på ett möte kring en elev som funderat på om eleven 

behöver få tillskott av Omega 3. Föräldrar till elever med ADHD och ADD som 

har testat tillskott av Omega 3 och sett effekt. I Norge dricker man ju TRAN, det 

har ingenting med modern forskning att göra. Det har den forskning jag har tagit 

del av, där ligger kommersiella krafter bakom forskningen så att det kan bli lite 

känsligt, men jag tror på det.  Det kan vara svårt att få i sig Omega 3 på naturlig 

väg; genom fet fisk, avokado, oliver och nötter – mat som de flesta elever faktiskt 
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inte äter och/eller tycker om. Ofta det som går bort och då kanske de behöver få i 

sig det på annat sätt.  

 

Jag kan konstatera att vi pratar för lite om det här och att det är en insats som vi 

kanske ganska enkelt kan testa i en hel klass eftersom eleverna gör det själva. Förr 

hade vi också fokus på att lära oss saker utantill; glosor, diktamen, psalmer, tyska 

konjunktionsramsor och liknande. Sådant kommer jag fortfarande ihåg, säkert för 

att vi repeterade och nötte in dem. Sådant gör vi inte idag. 

 

Doris siffror, om hur många i varje klass som har svagt arbetsminne, 8 av 16, det 

vill säga 50 %, låter väldigt högt men det är hennes uppfattning av läget i de 

klasser som hon undervisar i.  Hon härleder det till en del saker som kanske inte 

rör den definition av arbetsminne som de andra respondenterna har, att eleverna 

glömmer praktiska saker, men som hela detta arbete visar på så är dess definitioner 

väldigt vaga, svävande och oprecisa. 

 

Erik: Jag tror faktiskt att eleverna generellt var bättre på arbetsminne förr, att de 

kunde hålla koll på mer saker. Jag tror att det har ett samband med att de förr 

tragglades mer utantillkunskaper. Numera handlar det inte så mycket om 

utantillkunskaper utan om förmågor och problemlösning och sådant. Att man ska 

kunna hitta information och sådant där. Sen tror jag att man kan träna upp sina 

förmågor genom att traggla saker, till exempel genom arbetsminnesträning. Det 

kan nog alla ha nytta av. Arbetsminne behöver ju alla ha, inte bara i skolan utan 

även på fritiden och senare i livet. Eventuellt så kan pojkar vara 

överrepresenterade men jag har ju sett flickor också. De visar det kanske inte lika 

tydligt, de har strategier kanske. Vissa elever som har ett annat ursprung har nog 

haft en sådan skolgång att de har tragglat saker, det kan jag se idag. De är väldigt 

duktiga på att minnas. De har nog ett bättre arbetsminne än många andra, men 

svårigheter med språket såklart. Det är ju inte bara yttre faktorer som påverkar 

utan även inre, alltså funktionsnedsättningar eller så.  

 

Arbetsminnesträning tänker jag kan vara bra, men jag har inte sett någon större 

skillnad på de elever som jag vet har genomgått sådan. Det är bara en känsla, det 
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kan ju bero på så mycket andra saker. Att de utvecklas och blir mognare/äldre. 

För att kunna säga att jag tror att det är bra skulle jag behöva genomföra och 

utvärdera ett eget projekt. Det kan väl påverka, men jag har inte lagt märke till 

något.  Angående diskussionerna så är det ofta elevens mentor som vill lyfta elever 

och frågeställningar men alla är inte så delaktiga i diskussionerna, det är vissa 

som diskuterar tycker jag, som tar för sig liksom. Jag tar för mig ganska mycket i 

diskussioner tycker jag, och många som är outbildade också. Det är inte dåligt 

tycker jag, det är snarare bra att alla kommer med sitt perspektiv på saker. 

 

Erik säger att han inte riktigt kan se någon effekt på de elever som har genomgått 

arbetsminnesträning, och här kan vi återigen se att bristen på utvärdering och 

återkoppling. Jag menar såklart inte att effekten blir större om man gör en 

utvärdering och avslutning, men för att kunna mäta den eventuella effekten är det 

viktigt att detta görs. Den arbetsminnesträning som har genomförts har varit 

datorledd och såväl Gathercole och Dunning (2009), Loosli m.fl. (2011) samt 

Nevo och Bresnitz (2014) menar i sina avhandlingar att det går att utröna en effekt 

av just denna träning. Problemet är dock att den träning som Erik pratar om inte 

har utvärderats, och då kan denna affekt inte riktigt vara säkerställd. 

 

Filip: Jag tror inte att den här problematiken är ny, men man har liksom benat 

bort mycket annat nu när många får diagnoser, typ NPF [Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar] och liknande. Förr kanske man inte kunde säga att det var 

specifika arbetsminnesproblem, man kallade hela NPF spektrumet/begreppet för 

koncentrationssvårigheter eller så. Nu vet man ju mycket mer om bakomliggande 

faktorer och kan strukturera och bena ut vad som är vad tänker jag. Lata och 

ofokuserade ungar kanske man kallade det förut, att eleverna inte ’orkade’ komma 

ihåg. Flera av våra elever, i den lilla gruppen som jag jobbar i alltså, visar på 

problem med arbetsminnet men vi jobbar inte med arbetsminnesträning.  

 

Vår specialpedagog tycker sig ha sett god effekt med det 

[arbetsminnesträning]tidigare. Hon säger att trots att forskningen visar att det går 

tillbaka när träningen upphör så består vissa av de sekundära effekterna. T.ex. så 

kan en elevs läsning utvecklas under perioden då träningen genomförs och trots 
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att arbetsminnet försämras när träningen upphör så består förbättringen i 

läsningen. Det blir självklart svårt att säga definitivt om det fungerar så då det kan 

vara svårt, om inte omöjligt att möta de sekundära effekterna av 

arbetsminnesträning. Frågan är också om det är viktigt? Om något blir bättre så 

är det väl bra? 

 

Jag ser personligen ingen skillnad mellan pojkar och flickor eller skillnad 

beroende på in/utrikesfödda. Däremot känns det som att barn med NPF är 

hårdare drabbade. 

 

Filip lyfter något viktigt här, med sekundära effekter. Ingen annan respondent har 

lyft det tidigare, men jag menar att Filip är något på spåret. Den forskning som jag 

har lyft fram tidigare visar, bortsett från Christer Karlsson, (2015), ingen längre 

effekt än 6 månader. Detta beror till stor del på att ingen uppföljning har gjorts i 

den forskning som finns, men Karlsson (2015) kan, trots att studien upprepats efter 

fem år, inte svära på vad som är vad. För hur skulle vi egentligen kunna veta det? 

Kan det vara som Filip säger, att det egentligen inte är viktigt att kunna härleda det 

just till arbetsminnesträningen i stort? Filips tankar om lata och ofokuserade ungar 

är något som även Säljö (2002) tar upp, utifrån Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv. Han skriver att under 1700-talet och 1800-talet upptäckte lärare i de 

amerikanska skolorna att de elever de hade inte mindes vad de exempelvis hade 

läst föregående lektion eller dag. De ansåg då att det berodde på ovilja att lära sig 

och eller oförmåga. Det var inte lärarna som hade problem med utlärning utan barn 

som hade problem med inlärning. Säljö menar istället att ”Klyftan mellan den 

institutionaliserade kommunikationen i skolan och dess innehåll, och elevers 

vardagliga erfarenheter, blev i massundervisningens tid tydlig” (Säljö 2002, 221)  

 

Nedanstående frågeställning tillkom, som jag redogjorde för i metoddelen, under 

arbetets gång. Flera av respondenterna påtalade bristen på pedagogiska 

diskussioner på arbetsplatsen som en möjlig anledning till att deras kunskap inom 

detta fält var bristande. Respondenterna menade att det rådde brist på pedagogiska 

diskussioner överhuvudtaget och att detta var ett problem generellt, något som så 

klart påverkar den pedagogiska verksamheten. Dessa svar kommer inte att 
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analyseras ytterligare, då de egentligen rör den skolan som respondenterna arbetar 

på. 

 

• Hur förs de pedagogiska diskussionerna i ditt arbetslag? 

o Vilka deltar i diskussionerna? 

o Vem eller vilka styr vad som ska diskuteras? 

 

Anna: Diskussioner kring dessa begrepp, eller några andra heller för den delen, 

förs inte löpande i arbetslaget. Vi har dåligt med diskussioner över huvud taget. 

Önskvärt vore diskussioner som var bestämda i förväg, det skulle gagna oss. Nu 

diskuterar vi mer praktiska detaljer och ordningsfrågor och då blir de rent 

pedagogiska diskussionerna lidande. Alla är på något vis uppfyllda av sitt och vi 

uppfinner hjulet om och om igen för att vi inte diskuterar bestämda frågor. Om 

alla fick i uppgift till en konferens att läsa utvalda artiklar om något så skulle 

resultatet bli något helt annat tror jag. Vi skulle kunna fortbilda oss själva på ett 

annat sätt. Fokus ligger nu, som jag sa tidigare, på ordningsfrågor snarare än 

diskussioner kring pedagogiska frågor. Vi fastnar på något sätt och kommer inte 

vidare i kärnan, vidare till de pedagogiska huvudfrågorna. 

 

Berit: Jag tycker att de diskussionerna vi har i vårt arbetslag är bra, men de 

kanske kunde bli mer strukturerade när vi möts i andra grupperingar. När hela 

kommunen möts diskuterar vi mer ämnesspecifika frågor, det kanske vore bra att 

vi även förde andra pedagogiska diskussioner. Vi kan ju dela med oss av 

erfarenheter över stadierna, som kan vara bra både uppåt och neråt om du förstår 

hur jag menar?  

 

Cecilia: Vi diskuterar detta i kollegiet, vi har dagliga diskussioner där begreppen 

dyker upp. Vi är flera som har en erfarenhet och en medvetenhet kring begreppen 

som gör att vi pratar om detta. Vi har med olika begrepp i diskussionen kring våra 

elever med svårigheter och har liksom med det i tankarna. Alla kollegor deltar inte 

i de här diskussionerna, främst de som har en pedagogisk utbildning. Det valet är 

inte medvetet, att jag väljer att diskutera med behöriga, men det blir nog så att de 

är mer insatta. Vi har också kollegor som väljer att inte delta i diskussioner, 
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oavsett ämne. Det är synd tycker jag, att de gärna pratar bort en kafferast med 

vardagliga saker gör mig ingenting, det är ibland bara skönt. Men det vore fint om 

de också deltog i de pedagogiska diskussionerna med samma iver. 

 

Doris: Arbetslaget har inga direkt aktiva pedagogiska diskussioner egentligen. 

Extra anpassningar tar mycket fokus nu. Vi hinner inte med något annat känns det 

som. Det är väldigt synd, men som det känns nu så orkar vi inte det. Det är så 

mycket annat som tar fokus. 

 

Erik: Vi har haft några specifika diskussioner där vi har utgått ifrån bestämda 

frågor, men oftast så blir det, åtminstone på arbetslagsträffarna prat om de 

problem som finns kring elever och kommer den vägen istället. Jag skulle vilja att 

man mer utgick ifrån frågeställningar, som till exempel dina frågor då kanske, och 

att det kan vara ett tema för en träff. 

 

Filip: Jag tycker att vi har bra diskussioner i arbetslaget, men alla kanske inte 

deltar lika mycket. Tyvärr. Det blir som att vi är samma folk som diskuterar 

samma saker hela tiden, medan några gör egna saker och/eller pratar om andra 

saker. Fokus ligger inte alltid på det som ska diskutera tyvärr. Vi borde ha mer 

styrda träffar tycker jag, och inte behöva diskutera ovidkommande saker. Jag 

menar inte att vi ska sluta diskutera ANDT [Alkohol, Narkotika, Doping och 

Tobak]-policyn, Frånvaroplan och liknande, inte alls, men det kanske vi kan göra 

på en A-dag, [planeringsdag] så att de riktigt pedagogiska diskussionerna kan ges 

mer utrymme när vi är på plats, i hetluften sådär. Jag har flera gamla kursare som 

jobbar på skolor där de har i uppgift att läsa utvalda artiklar och/eller avsnitt av 

böcker, och de menar att deras diskussioner verkligen har ett syfte. Det undrar jag 

om våra alltid har. 

 
Ovan har jag nu redovisat för respondenternas kunskap och inställning till 

begreppen arbetsminne och arbetsminnesträning. Nedan kommer nu min 

sammanfattning av och diskussion kring vad som har framkommit.  

 

Ingen av de 6 behöriga och ämnesutbildade lärare som jag har intervjuat för detta 

examensarbete påstår att de har god kunskap om begreppen. Endast en av de 
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intervjuade har kommit i kontakt med begreppen i sin utbildning. Den 

respondentens utbildning skedde inte under någon avvikande tidsperiod i 

jämförelse med de andra respondenterna men det gjorde lärosätet. Denna 

respondent har läst sin utbildning vid ett annat lärosäte än de andra har. Att 

regionala skillnader har inverkan på utbildning är kanske inte förvånande, men det 

är i mina ögon olyckligt att stoffet i utbildningen skiljer sig. Rimligtvis borde 

kurserna i de olika utbildningarna ta upp liknande saker, om än inte exakt lika. 

Som jag tidigare påtalat har Di Peders (2015) i sin forskning kommit fram till 

samma sak, dessa två begrepp: arbetsminne och arbetsminnesträning, förekommer 

inte i lärarutbildningarna. Min egen utbildning, som nu går mot sitt slut, har aldrig 

berört dessa begrepp. De har endast tagits upp av mig, i samband med mitt tidigare 

examensarbete 2016. 

 

Ingen av de 6 respondenterna upplever att de har fått möjlighet att förkovra sig i 

dessa begrepp genom sitt arbete, utan den kunskap de har tagit till sig har de fått 

genom egna studier på fritiden. Som lärare har man visserligen något som heter 

förtroendetid, 407 timmar per läsår som ska användas för bland annat förkovring, 

men det är ledsamt att pedagogiska frågor inte lyfts in i diskussioner på arbetstid.  

 

De första två respondenterna, Anna och Berit, nämnde båda två att de inte 

upplever att deras arbetsplats och ledning möjliggör för samlade pedagogiska 

diskussioner.  Jag ansåg att detta var oerhört intressant och valde därför att lägga 

till den i de resterande intervjuerna, om frågan inte kom upp av sig själv det vill 

säga. Det gjorde den, i ytterligare en intervju, med Erik. 

 

Respondenternas arbetsplats är, som tidigare nämnts, uppdelad i två arbetslag för 

de elever som går på skolan och för de undervisande lärarna. Den integrerade 

särskolan representeras i båda arbetslagen. Intressant är hur olika de två 

arbetslagen ser på sina pedagogiska diskussioner: arbetslaget för åk 7-8 upplever 

inte att de har några egentliga pedagogiska diskussioner. Respondenten Anna 

säger såhär: ”Vi hinner inte med det, det är sådant fokus på ordningsfrågor hos 

oss”. Jag har funderat mycket på det Anna säger. Är det en organisatorisk miss att 

ha uppdelningen så här? Att det skiljer i ålder på arbetslagets elever är uppenbart, 
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men det är även andra saker som skiljer dem åt. Mognad och inställning kanske? 

Dahlin (2013) skriver att koncentration och uppmärksamhet är nödvändigt för att 

lärande ska kunna ske och jag tänker då att om ordningsfrågor behöver diskuteras, 

så som arbetsro och klassklimat, är förutsättningarna för lärande i fara om eleverna 

inte kan koncentrera sig och fokusera. Det är en stor skillnad på elever i årskurs 7 

och årskurs 9, och självklart skiljer sig då diskussionerna om eleverna åt. De båda 

arbetslagen är uppdelade av flera anledningar, men behörigheten är avgörande. 

Skolans rektor svarar så här på frågan om hur uppdelningen gjordes:  

Det viktigaste med arbetslagen nu var en kontinuitet för eleverna. Vi hade 

fått mycket synpunkter på byten av lärare, framför allt inför nya klasser i 

9an. Vi ville också försöka få en täckning med ämnen- behörigheter vilket 

är svårt då det är lite för få personer med utbildning i varje ämne. Vi tänkte 

också en behörig- en obehörig mentor för varje klass. Samtidigt var det 

viktigt att mentorerna hade sin egen klass helst på mer än mentorstid. Det 

var svårt, men lite av principen. Vi ville också att personalen i största mån 

inte skulle behöva byta arbetslag. 

 

Den biträdande rektorn svarar något mer kortfattat: ”Vi resonerade kring hur vi 

kan få täckning för flest ämnen samt att samma lärare får undervisa samma elever. 

I möjligaste mån bara undervisa i sitt arbetslag. Skolan är för liten för fler 

arbetslag”. Vidare ställdes frågan till de båda rektorerna hur de såg på 

utvärderingen av dessa arbetslag; hur trivsel, arbetsmiljö och utformningen 

utvärderades och skolans rektor svarar då att: 
Arbetslagen diskuteras på alla medarbetarsamtal. Om man tycker att man 

trivs, vad man anser behöver förbättras i arbetslaget och andra tankar som 

man har om det arbetet. På varje arbetslagsledarträff pratar vi indirekt om 

vad som händer ute i arbetslagen och hur det fungerar. Varje år i juni har vi 

en utvärderingsdag då många olika områden diskuteras och analyseras i 

arbetslagen. Det är vad jag kunde komma på just nu. Jag tänker också att 

saker framgår hela tiden i enskilda samtal och olika diskussioner där man 

bildar sig en uppfattning om vad som fungerar och inte. Sen är det 

enskildas sanningar men ofta kommer saker från olika håll och då kan man 

få lov att titta lite mer noggrant på saker och fundera över hur det är. 
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Jag förstår till viss del hur de tänker angående arbetslagsindelning och liknande, 

jag ska villigt erkänna att jag är för dåligt insatt i detta för att kunna komma med 

några djupgående diskussioner och reflektioner. Jag slås dock av att de båda anser 

att de har en väl fungerande organisation och att arbetslagen har en bra 

sammansättning. Ja, de kanske de har, på papper. Det är dock tydligt att 

arbetslagens inte fungerar tillfredställande utifrån de pedagogiska diskussionerna, 

och det har kanske påverkat såväl resultatet i min studie men även elevernas 

möjligheter och förutsättningar. 

 

I analysen av resultaten kan man också se saker som kan vara intressanta och som i 

viss mån kan leda till förändringar och för hoppningsvis förbättringar. I 

arbetslagen har många behörighet enligt den gamla lärarutbildningen, det vill säga 

1-7 och 4-9, samt den utbildning som heter Grundskolans senare år. Behörigheten 

skiljer sig i de båda arbetslagen och jag tror att även det har en betydande roll. 

Obehöriga lärare har oftast terminsanställningar och vissa tjänster har nya, 

obehöriga lärare, varje år. Detta leder till att det saknas kontinuitet både hos 

kollegiet och hos eleverna. Att tampas med detta är inget unikt för den skola jag 

har undersökt, så ser det, som tidigare nämnts, ut i en stor del av landet i skrivande 

stund. Kommunen har, som nämnts tidigare, en låg procentuell nivå gällande 

eftergymnasial utbildning och detta kan också vara ett bekymmer. De vikarier som 

anställs terminsvis har oftast ingen annan utbildning än gymnasiet, och deras 

ämneskunskap kanske helt enkelt inte räcker till. Att kommunen i stort består av 

fler lågutbildade personer än de med utbildning kan också leda till en bristande 

inställning till det här med kunskap, skola och utbildning i allmänhet. Detta kan 

givetvis påverka skolans resultat och i viss mån lärarnas inställning. Om man som 

lärare möts av axelryckningar och uttryck som visar att det här med utbildning inte 

är så viktigt så kanske man som lärare tänker att arbetsminnesproblematiken ligger 

i inställningen och inte är en specifik svårighet? Detta kan i sin tur leda till att vi 

missar flera elever som kanske skulle behöva den här hjälpen, om så bara för en 

kort period, för att visa att vi minsann ser dem och satsar på dem, oavsett vad de 

hör hemma runt köksbordet. 
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Nog om diskussionen om skolan och dess praktiska och organisatoriska för- och 

nackdelar. Det är visserligen viktigt och intressant, men kanske mer på en lokal 

nivå. Vi lämnar det och fokuserar på det som är viktigast: vad respondenterna 

egentligen säger i sina intervjuer: Den kunskap de besitter har de egentligen inte 

läst sig till utan den har tillkommit efter diskussioner med kollegor. Att ingen av 

de intervjuade lärarna refererar till någon forskare, någon artikel eller något 

vetenskapligt bevisat faktum anser jag är skrämmande. Jag menar inte att förringa 

respondenterna, inte alls, men jag menar att det är skrämmande vilken bristande 

kunskap som kan anses finnas i den svenska lärarkåren kring begreppen 

arbetsminne och arbetsminnesträning. Är det så här det ser ut på skolor i Sverige 

idag? Att diskussionerna rör praktiska saker, och ordningsfrågor, och därmed 

egentligen hamnar långt ifrån den pedagogiska kärnan i vårt yrke? 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet skriver Säljö (2002) att ”Klassrummet 

innehåller kommunikativa drag som gör det till en mycket speciell miljö för 

interaktion” (Säljö 2002, 137) och detta är intressant. Skolan är en speciell miljö, 

det förstår vi alla, och för de elever som har svårigheter blir detta även en utsatt 

miljö. En miljö där vi inte riktigt verkar veta hur vi ska hjälpa dem på bästa sätt 

med hjälp av stöttande lärande. Vidare skriver Säljö (2002) att ”Skolan är också ett 

exempel på en historisk kontext med en lång kommunikativ tradition och där det 

många gånger kan vara svårt att ändra mönster för hur man interagerar” (Säljö, 

2002, 137). Den svenska skolan har länge brottats med sviktande resultat och detta 

kanske kan bero på den historiska kontexten och svårigheterna att förändra ett 

skepp som redan är i rörelse? 

 
Något jag finner oerhört intressant är det faktum att flera respondenter tar upp 

bristen på innantill- eller utantillkunskap som en trolig anledning till sviktande 

arbetsminne. Klingberg (2011) menar däremot att det inte har med utantillkunskap 

att göra, han hävdar att fokus inte ska ligga på drillning och utantillkunskap utan 

att ge barnen verktyg för att förbättra sin förståelse, genom detta befäster eleverna 

sin kunskap. Vidare menar Klingberg att detta med verktyg är a och o för att 

eleverna ska kunna tillgodogöra sig sin kunskap och påtalar samtidigt att vi alla lär 

oss olika. Jag kan då tänka att för en del elever är utantillkunskap ett bra sätt, 



 

43 
 

oavsett om de har ett bra eller svagare arbetsminne, kanske beroende på tidigare 

skolgång. 

 
Respondenterna nämner i samma veva det faktum att utrikesfödda elever visar på 

ett starkare arbetsminne än många inrikesfödda, trots bristande skolgång och 

språkliga svårigheter. Jag har själv stött på utrikesfödda elever som har lärt sig 

instuderingsfrågor innantill, utan att egentligen förstå innebörden av det de har lärt 

sig. Uppemot 10 frågor och svar kan memoreras, och jag, liksom flera 

respondenter drar genast paralleller till deras tidigare skolgång. Många elever som 

respondenterna och jag själv möter har gått i Koranskola. I Koranskolan är målet 

att ”eleverna ska lära sig Koranen utantill och kunna recitera dess verser korrekt” 

Koranskolan (2016) och detta leder självklart till att funktionen och arbetsminnet 

ställs på sin spets.  
 

Det här med att arbetsminne numera är en otränad funktion, som flera 

respondenter menar, förefaller också vara rimligt. I dagens samhälle behöver vi 

inte hålla saker i korttidsminnet på samma sätt som förr. Vi har tekniska 

hjälpmedel som gör det åt oss. Annat var det förut, för bara en generation sedan. 

Eller för bara en läroplan sedan, som respondenten Erik menar. I såväl Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.(2015), hädanefter 

refererad till som LGR 11, som Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011.(2011), hädanefter refererad till som LGY11 

kan vi läsa att skolan ska forma kritiskt tänkande elever, som är problemlösare. 

 I LGR11 kan vi läsa följande:  

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

      2011. Stockholm: Skolverket). 
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I LGY 11 är ordalydelsen nästan den samma:  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling 

och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga 

att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, 

företagande och innovationstänkande. (Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 

Skolverket) 
 

I jämförelse med tidigare de tidigare läroplanerna från 1994 kan självklart inga 

stora slutsatser dras utifrån detta arbete, men jag tror, liksom Erik menar, att 

det ligger någonting i utformningen av de nya läroplanerna och att fokus 

numera ligger mer på resonemang och självständigt arbete än tidigare. Kanske 

kan det då vara så enkelt att minnesfunktionen därmed inte efterfrågas på 

samma sätt, och därmed inte heller tränas? Att det är som respondenten Anna 

säger, minnesfunktionen är en funktion som inte tränas i skolan längre, och 

heller inte behöver tränas för att vi har ersatt det mänskliga minnet med ett eller 

flera digitala.  
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Slutsatser 

 

Vad kan vi då dra för slutsatser av denna forskning? Jo, resultatet av denna 

undersökning visar att begreppen arbetsminne och arbetsminnesträning kan 

anses vara luddiga och svåra att få ett riktigt grepp om. Tidigare forskning 

inom området, som har presenterats i detta arbete, visar på samma resultat; 

dagens lärare har liten kunskap om dessa begrepp och en anledning till detta 

kan vara att lärarutbildningarna inte tar upp detta begrepp i någon vidare 

utsträckning. Är det viktigt då, undrar kanske ni som läser detta arbete. Ja, jag 

menar att det är det. Som jag hävdade i min inledning så lever vi idag i ett 

samhälle där vi förväntas komma ihåg saker, samtidigt som vi skäms bort av 

tekniska hjälpmedel. Innantill-/utantillkunskap som diskuterats tidigare är 

något som inte längre krävs i samma utsträckning och att denna funktion, att 

minnas, inte tränas genom det längre, anser jag vara tydlig. Om Innantill-

/utantillkunskap är lösningen på problemet vet jag inte, men klart är att vi 

numera inte tränas i det i någon större utsträckning.  

 

Minnesfunktionen är som vilken förmåga som helst, den behöver underhållas, 

smörjas och hållas vid liv. Oavsett vad våra elever ska bli här i livet så är det en 

förmåga som är viktig att ha. Vi måste faktiskt kunna komma ihåg saker, hålla 

dem i minnet, för kortare och längre perioder. I skolan såväl som på fritiden för 

barn och ungdomar, i arbetslivet såsom på fritiden för vuxna, oavsett ålder, 

yrke och intressen. Det kan vara så triviala saker som ett telefonnummer, en 

portkod eller en handlingslista, men även något viktigare saker, såsom 

vägbeskrivningar, när man tog sin smärtstillande medicin senast och liknande. 

 

När jag inledde arbetet med detta andra examensarbete förväntade jag mig att 

resultatet skulle vara nedslående, det vill säga att flertalet respondenter inte skulle 

besitta någon större kunskap om begreppen arbetsminne och arbetsminnesträning 

och att detta i sin tur påverkar elevernas förutsättningar och möjligheter till att 

tillgodogöra sig kunskap. Så var det också. Genom detta arbete har påfallande 

brister bekräftats: 
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De svar som respondenterna ger mig i intervjuerna är svävande, oprecisa och visar 

på att de är dåligt insatta i dessa begrepp. Mycket tyder på att de helt enkelt inte 

vet så mycket och de har heller inte reflekterat över det faktum att de inte kan så 

mycket om dessa begrepp när de hör dem. Detta stöder, som jag tidigare berättat 

om, den tidigare forskningen som har bedrivits, framförallt i Sverige. 

 

Avslutande diskussion 
 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka 6 stycken lärares kunskaper om och 

inställning till begreppen arbetsminne och arbetsminnesträning. Sådana begrepp 

definieras och används av bland annat Baddeley (2000, 2007) och Klingberg 

(2009, 2011). De intervjuade lärarna är alla utbildade och ämnesbehöriga lärare 

och verksamma i grundskolans senare år. Respondenterna arbetar på en kommunal 

högstadieskola i Mellansverige och deras deltagande har varit frivilligt och 

sanktionerat av skolans rektorer.  

 

De intervjuade lärarna har svarat på två stycken huvudfrågor. Efter de två första 

intervjuerna framkom det faktum att respondenterna inte var tillfreds med 

möjligheterna att föra pedagogiska diskussioner, varvid ytterligare en fråga lades 

till på de nästföljande fyra respondenterna. Jag valde även att kontakta skolans 

rektorer och låta dem ge sin bild av de pedagogiska diskussionernas vara eller icke 

vara, samt förklara upplägget med skolans uppdelning i arbetslag och så vidare. 

 

Metoden som har använts i denna studie är en kvalitativ intervjustudie med givna 

frågor och öppna svarsalternativ. 6 stycken lärare har valts ut och intervjuats enligt 

Brymans teori om målinriktat urval (2011) och intervjuerna genomfördes på en för 

respondenterna trygg plats, något som Stukát (2011) anser är viktigt. Intervjuerna 

har dokumenterats med hjälp av videokamera för att kunna gå tillbaka och studera 

såväl tal som kroppsspråk. Intervjuerna har sedan transkriberats och publicerats i 

sin helhet under rubriken resultat.  

 

I inledningen till detta arbete lyftes några övergripande frågeställningar fram:  
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• Vilken kunskap finns hos de intervjuade lärarna gällande arbetsminne och 

arbetsminnesträning? 

• Vilken inställning har de intervjuade lärarna till begreppen arbetsminne och 

arbetsminnesträning? 

• Hur påverkar detta den pedagogiska verksamheten och framförallt 

elevernas förutsättningar? 

Jag sa inledningsvis att dessa övergripande frågeställningar skulle lyftas fram och 

analyseras med hjälp av framförallt Vygotskijs sociokulturella teori, och utifrån 

dessa frågeställningar har alltså paralleller dragits till såväl Vygotskij som tidigare 

forskning gällande lärares kunskap och inställning till begreppen arbetsminne och 

arbetsminnesträning. Detta har gjorts konsekvent under arbetets gång och 

resultatet visar att det bland respondenterna inte finns någon vidare kunskap om 

lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Det viktigaste som har framkommit fram till i den här studien är det faktum att alla 

de intervjuade har olika inställning till begreppen, dess förekomst och orsaker samt 

träning av arbetsminne. Detta år helt i linje med vad tidigare forskning inom 

samma område visat och såväl Westerlund (2008), Seger (2008) och Karlberg 

(2015) har kommit fram till exakt detta i sin forskning. Flertalet av respondenterna 

känner sig inte säkra på begreppen och effekten av träningen. Flertalet av 

respondenterna anser dessutom att man till viss del kan skylla på skolan och 

samhället i stort när arbetsminnet sviktar då skolan idag inte fokuserar på vad 

respondenterna kallar utantill/innantillkunskap längre, och därmed inte tränar 

elevernas förmåga till att minnas på samma sätt som tidigare. Respondenterna har 

inte träffat på begreppen arbetsminne och arbetsminnesträning i sin utbildning, 

resultat som såväl Zacheja (2014) som Di Peders (2015) visar i sin forskning. 

 

Slutsatsen är att begreppen får ses som dimmiga och diffusa och att de visserligen 

är kända, men inte så mycket mer. Inga respondenter hävdar att de är väl insatta i 

vare sig svårigheterna eller träningsförfarandet och de vet heller inte vem som 

egentligen borde ansvara för en sådan träning när behovet uppstår. 
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Studien visar också på att lärarna inte riktigt vet hur de ska vara den där stöttande 

läraren när det kommer till elever med bristande arbetsminne och efterföljande 

arbetsminnesträning. Avsaknaden av Vygotskijs begrepp stöttande lärande är 

tydligt, men jag anser inte att det helt och hållet är lärarnas fel, bristerna är tydliga 

i lärarnas tidigare utbildningar och deras arbetsplats erbjuder heller inte 

fortbildning eller pedagogiska diskussioner i någon vidare omfattning. 

 

Arbetsminnet är en väldigt viktig funktion som, om funktionen är svag, leder till 

svårigheter och därmed på verkar elevernas möjlighet till kunskap, något som även 

Dahlin (2013) visar i sin experimentella studie.  Jag hoppas och tror att detta arbete 

har öppnat ögonen på flera av de respondenter jag har träffat i detta arbete. 

Flertalet av dem har under intervjuerna själva sagt att de känner sig okunniga och 

dåligt pålästa inom detta ämne och att de känner att de behöver och framförallt vill 

förkovra sig. Jag hoppas också att det öppnar ögonen på Er läsare, och får Er att 

vilja fördjupa Er i detta ack så viktiga område. Med hjälp av ett sociokulturellt 

perspektiv, med fokus på stöttande lärande, kommer vi då tillsammans att kunna 

ge eleverna de verktyg de behöver för en meningsfull och lyckad 

kunskapsinlärning.  
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev 
 

Hej!  
Jag heter Anna Pollack och studerar till ämneslärare i svenska och engelska på 
Högskolan Dalarna. Den här terminen skriver jag mitt andra examensarbete på 15 
hp. Syftet med studien är att undersöka utbildade och ämnesbehöriga lärares 
kunskap kring och syn på begreppen arbetsminne och arbetsminnesträning.  Min 
avsikt är att genomföra intervjuer med utvalda lärare och det är nu därför som du 
läser detta brev. Intervjun beräknas ta någonstans mellan 30 och 60 minuter och 
kommer att ske på din arbetsplats. Din rektor har godkänt att intervjuerna sker på 
arbetstid. Intervjun kommer att spelas in för att senare transkriberas och användas i 
mitt arbete.  
 
Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att  
dina intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt. Det är endast jag som 
hanterar de inspelade intervjuerna. Inspelningen sparas endast till examensarbetet 
är godkänt och raderas sedan. Inga namn, varken person eller skola, eller 
kännetecknande information kommer att nämnas. Det är helt frivilligt att delta i 
undersökningen och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan.  
 
Jag kommer att kontakta dig vecka 47 för att höra om du har möjlighet att delta i 
detta projekt och du har då möjlighet att ställa eventuella frågor. Om du är svår att 
nå får du gärna svara mig via e-post vilka tider det går att nå dig alternativt tid när 
det skulle passa dig att träffas för en intervju. Jag poängterar återigen att ditt 
deltagande är helt frivilligt men jag vore mycket tacksam om du vill medverka i 
min undersökning och dela med dig av dina kunskaper, erfarenheter och tid. 
Denna forskning är viktig av flera anledningar då liknande forskning inte har 
gjorts mer än ett fåtal gånger förut och kan hjälpa till att ge en tydligare kunskap 
kring lärares kunskap om dessa begrepp. Om du har frågor redan nu är du 
välkommen att höra av dig till mig eller min handledare Bo G Jansson. 
(bgj@du.se)  
 
Tack på förhand! 
Anna Pollack, h02aerik@du.se, 076-8361434 
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Bilaga 2 
 
Forskningsfrågor 
 

• Hur stor är kunskapen kring arbetsminne och arbetsminnesträning 

hos lärare i Sverige? 

• Hur mycket känner de till om dessa begrepp? 

• Vad har de för inställning till dessa begrepp? 

• Har de fått denna kunskap i sin lärarutbildning? 

• Hur mycket engagerar de sig i egen fortbildning gällande 

specialpedagogiska perspektiv? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 
  
 
Kunskap:  
Vilken kunskap har du gällande 

begreppen arbetsminne och 

arbetsminnesträning? 

 

 

 

 

 

 

 

Inställning: 

Vilken inställning har du till ovan 

nämnda begrepp? 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiska diskussioner: 

Hur förs de pedagogiska 

diskussionerna i ditt arbetslag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vad vet du generellt om dessa 

två begrepp? 

• Hur har du fått denna 

kunskap? 

• (Har det varit på eget 

initiativ?) 

• (Har det varit organiserade 

utbildningar eller eget 

läsande?) 

 

• Hur tänker du kring problem 

med arbetsminnet generellt? 

• Diskuterar du detta med dina 

kollegor? 

• (Vad diskuterar ni?) 

• (Kommer ni fram till något?) 

• (Vad gör ni med det ni 

kommer fram till?) 

 

 

 

• Vilka deltar i diskussionerna? 
 

• Vem eller vilka styr vad som 
ska diskuteras? 
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