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Abstract 
The aim of my thesis was to investigate in what grade teachers who work within special 

education make use any methods to train the working memory of their students to improve 

learning ability. I also wanted to examine the material used to train working memory and if 

any results were noticed. My choice of method was qualitative semi-structured interviews that 

were recorded during the interviews I conducted these in five different school with education 

for children with intellectual impairment. The result shows that the schools that are aware of 

recent research on working memory training had methods for training with their students. 

They could also see a result that shows that working memory can be improved with training. 

In those schools that not were aware of the research was working memory training something 

they didn`t do consciously. But with other forms of memory training, working memory 

training sometimes occurred as a result of the memory training.  The survey I did also show 

that current research has difficulties reaching out to the teachers without the active 

participation of teachers themselves. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken grad några pedagoger inom 

särskolans verksamhet använder sig av metoder för träning av elevers arbetsminne, vilka 

material de väljer för arbetsminnesträning samt vilket resultat som i så fall framkommit av 

deras arbete. Mitt metodval var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som spelades in vid 

intervjutillfällena och jag genomförde dessa på fem olika grundsärskolor. Resultatet visar att 

de verksamheter som tagit del av aktuell forskning om arbetsminnesträning hade metoder för 

att träna detta. De kunde också se ett resultat som visar att arbetsminnet går att förbättra med 

träning. I de verksamheter som inte tagit del av forskningen var inte detta något man gjorde 

medvetet utan vid annan form av minnesträning kunde moment av arbetsminnesträning 

förekomma. Undersökningen jag gjorde visade också på att aktuell forskning har svårt att nå 

fram till vissa verksamheter utan aktiv medverkan av pedagogerna själva.   
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1. Bakgrund 
I min uppsats har jag valt att fördjupa mig i en av hjärnans minnesfunktioner som kallas för 

arbetsminne. Det var under min utbildning till speciallärare med inriktning mot 

utvecklinsstörning som jag kom i kontakt med boken Den översvämmade hjärnan av 

Klingberg (2007) och det gjorde mig intresserad. Boken beskriver hur vi människor, trots vår 

hjärna med sin till synes obegränsade förmåga att lagra information, har svårt att hantera det 

informationsflöde vi utsätts för dagligen. Klingberg (2007) menar att arbetsminnet är den 

funktion som styr vårt informationsflöde och därför blir den flaskhals som begränsar hjärnans 

förmåga till inlärning och att detta särskilt drabbar de som redan har svårigheter med sin 

inlärning. Detta leder mig in mot den andra orsaken till att jag vill fördjupa mig mer i detta 

område. Jag möter i mitt arbete som pedagog inom särskolans verksamhet många elever som 

förutom sin intellektuella funktionsnedsättning även har andra problem med sin inlärning som 

är kopplat till arbetsminnet.  

Arbetsminnets funktion beskrivs av Klingberg (2007) som en förmåga att kunna rikta sin 

uppmärksamhet och detta ska vara avgörande för vår förmåga att ta in och hantera alla den 

information vi blir utsatta för i vardagen. I mitt arbete ser jag att det är precis detta som är 

problemet för många av mina elever, att kunna hålla kvar sin uppmärksamhet på det de ska 

koncentrera sig på. Om man inte klarar av att fokusera på det man ska utföra så blir det 

givetvis svårt att kunna lära in nytt och frågan är hur kan man underlätta för individer med 

dessa svårigheter? Vår hjärna beskrivs av Klingberg (2007) som en stenåldershjärna som rent 

funktionellt och utseendemässigt inte har genomgått några större förändringar sedan vår tid 

som Cromagnonmänniskor för över 40 000 år sedan. Trots detta har den en kapacitet som gör 

att vi klarar av att leva i den teknologiskt avancerade tid som är vår verklighet idag. Det visar 

på att hjärnans förmåga att lagra och lära in ny information verkar vara obegränsad och då blir 

frågan varför det kan vara så svårt för många att lära in? Klingberg (2007) menar att 

arbetsminnesförmågan är det som hindrar och begränsar oss då den förmågan är i princip 

liktydig med förmågan att kunna rikta sin uppmärksamhet. Samtliga elever jag möter i mitt 

arbete som pedagog inom särskolan har en intellektuell funktionsnedsättning som i olika grad 

begränsar deras möjligheter till kunskapsutveckling, men deras inlärningsförmåga är också 

olika. Om det som begränsar kan vara bristande arbetsminnesförmåga så blir Klingbergs 

(2007) forskning där han visat att arbetsminnet går att träna upp intressant. Eftersom jag idag 

arbetar i en skolform riktad mot vuxna elever vill jag ta reda på om man har någon metod för 

att träna arbetsminnet i grundsärskolan eller träningsskolan. Genom att bli mer insatt i om och 

hur detta sker kan jag överföra detta till min verksamhet som ett fortsatt stöd för eleven eller 

ge möjlighet att få ta del av de metoder jag kommer att finna.  

Baddeley, Eysenck och Anderson (2009) är en av flera ledande forskare som var bland de 

första att lansera begreppet arbetsminne. De menar att arbetsminnet är nödvändigt för att 

utföra komplicerade uppgifter vid inlärning och logiskt tänkande. Med kunskap om deras 

forskning blir det tydligt att arbetsminnet har betydelse för i stort sett allt vi arbetar med inom 

pedagogisk verksamhet. Därför blir det viktigt att förstå hur förmågan till ett väl fungerande 

arbetsminne har en så avgörande betydelse för inlärningsförmågan i mitt yrke som 

speciallärare mot utvecklingsstörning.  
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1.1 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken grad några pedagoger inom 

särskolans verksamhet använder sig av metoder för träning av elevers arbetsminne, vilka 

material de väljer för arbetsminnesträning samt vilket resultat som i så fall framkommit av 

deras arbete.   

 

1.2 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vilka metoder använder pedagogerna för att träna arbetsminnet med sina elever? 

 Vilket material använder sig pedagogerna av för att träna arbetsminnet? 

 Vilka resultat har framkommit efter träning av arbetsminnet? 

 

1.3 Begreppsförklaring 
Intellektuell funktionsnedsättning är den diagnos som krävs för att en elev ska bli inskriven 

i särskola eller träningsskola. Det innebär att eleven ska ha en intellektuell funktionsnivå på 

70 IK eller lägre. Nedsättningarna ska ge svårigheter att fungera i vardagen samt ha uppstått 

före 18 års ålder (Socialstyrelsen, 2003).  

Grundsärskola eller träningsskola är de skolformer som kan erbjudas de elever som på 

grund av sin intellektuella funktionsnedsättning har svårigheter att tillgodogöra sig hela eller 

delar av den utbildning som ges inom grundskolans läroplaner (Skolverket, 2015). 

ADHD är en förkortning av engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder vilket kan 

översättas med uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (Socialstyrelsen, 2003). 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
Min uppsats kommer att bestå av sex delar där den första presenterar bakgrund samt syfte och 

frågeställningen med min uppsats. Jag förklarar även några av de begrepp som förekommer i 

texten. Del två är en litteratur och forskningsgenomgång som behandlar arbetsminnets 

funktioner, hur det påverkar inlärning samt presenterar forskningsstudier om olika metoder för 

att träna arbetsminnet. I del tre presenteras mina teoretiska utgångspunkter och i del fyra de 

metodologiska ansatser jag utgått från. Den femte delen är resultatredovisning samt analys 

och i den sjätte delen diskuterar jag resultatet av min undersökning i förhållande till den 

tidigare forskning jag tagit del av.  
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2. Forskning och litteraturgenomgång 
Under denna rubrik kommer jag att presentera en del av den forskning som finns inom 

området hjärnan och arbetsminnet. Jag kommer även att beskriva hur inlärning påverkas av 

vår arbetsminnesförmåga och den forskning som finns om metoder att träna arbetsminnet. I 

detta arbete har jag sökt litteratur som handlar om minnet och hjärnan samt vetenskapliga 

artiklar som beskriver olika forskningsstudier där man genomfört och utvärderat metoder för 

arbetsminnesträning. Deltagarna i dessa studier har varit barn och ungdomar både med 

intellektuell funktionsnedsättning samt andra funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD.  

 

2.1 Vad är ett arbetsminne? 
Vi måste komma ihåg vad vi ska koncentrera oss på! Till hjälp för detta har vi något som kal-

las för arbetsminne. Skillnaden mot långtidsminnet är att det är en minnesfunktion där vi lag-

rar in det vi behöver minnas för att långt senare kunna plocka fram minnet vid behov. Det vi 

lagrat i vårt långtidsminne finns där för en lång tid utan att vi behöver tänka så mycket på det. 

Arbetsminnet däremot har inte den förmågan utan kräver att vi aktivt fokuserar på det vi gör 

för så fort vi släpper fokus på det vi ska koncentrera oss på så tappar vi tråden (Klingberg, 

2007). 

 

Vår förmåga att kunna rikta vår uppmärksamhet mot det vi väljer att fokusera på är avgörande 

för hur mycket information vi kan ta emot i hjärnan. Denna förmåga skiljer sig åt hos olika 

individer och det är detta som begränsar vår inlärning eftersom själva hjärnan är närmast obe-

gränsad i sin förmåga att hantera och lagra information (Gathercole & Alloway, 2008; Kling-

berg, 2007). De beskriver i sin forskning hur de kommit fram till att det finns olika sorters 

koncentrationsförmågor men väljer att fokusera på tre olika typer av förmåga till uppmärk-

samhet.  

 Kontrollerad uppmärksamhet där man använder sin vilja för att rikta uppmärksamhet-

en.  

 Stimulusdriven uppmärksamhet där uppmärksamheten automatiskt dras till något som 

sker i omgivningen.  

 Den tredje uppmärksamhetsförmågan är vakenhet som inte är något man medvetet väl-

jer men som spelar stor roll för vår förmåga att koncentrera oss.   

 

Samtliga tre är intressanta i en pedagogisk situation, men det är de två första jag kommer att 

titta närmare på. Den tredje uppmärksamhetsförmågan, som är vakenhet, skapar en inlär-

ningssituation där elevens bristande vakenhet är det som försvårar inlärningen. Det verkar 

som om kontrollerad uppmärksamhet och stimulusdriven uppmärksamhet är två parallella 

system som inte är beroende av varandra och eftersom hjärnan bara kan rikta sin uppmärk-

samhet på en sak i taget och vi översköljs av intryck som konkurrerar om vår uppmärksamhet 

ställs det stora krav på vår förmåga att komma ihåg vad vi ska fokusera på (Klingberg, 2007). 

Detta är arbetsminnets uppgift, att vi trots distraktionen kan fortsätta rikta vår uppmärksamhet 

mot det vi ska utföra. Så fort vi tappar koncentrationen och riktar uppmärksamheten mot nå-

got annat tappar vi tråden Klingberg (2007) beskriver ett sådant exempel som är när man ska 

hämta något i ett annat rum men blir störd på vägen, då kan man finna att man står i rummet 

utan att veta vad man egentligen skulle göra där. Gathercole och Alloway (2008) beskriver att 

arbetsminnet skiljer sig mot övriga minnesfunktioner genom att vi inte kan gå tillbaka i ar-

betsminnet för att plocka upp tappad information. Blir vi störda i vår arbetsminnesprocess är 



 

4 

 

informationen förlorad och vi får börja om från början. Ett exempel är om vi ska multiplicera 

tvåsiffriga tal utan att använda papper och penna och då måste utföra uppgiften i flera led, blir 

vi störda mitt i uträkningen så får vi börja från början. Arbetsminnet är en funktion i hjärnan 

som är känslig för störningar och ju mer distraktioner vi utsätts för desto större blir kravet på 

vår förmåga till uppmärksamhet.  

 

2.1.1 Var finns arbetsminnet? 
Forskning som bedrivits på Karolinska Institutet där Klingberg (2007) med hjälp av magnet-

resonanstomografi (MRT) har kunnat identifiera områden i hjärnan som är särskilt aktiva då 

personen utfört uppgifter som kräver att man använder arbetsminnet. Klingberg har i sin 

forskning låtit försökspersoner utföra uppgifter specialanpassade för att aktivera arbetsminnet 

under tiden som MRT dokumenterar hjärnan. MRT är en röntgenmetod där man använder sig 

av magnetfält och radiovågor istället för strålning som kan vara skadligt. Denna metod är sär-

skilt lämplig för områden i kroppen som är omgärdat av ben som i detta fall hjärnan (Badde-

ley, Eysenck & Anderson, 2009). De områden man urskilt är placerade i främre delen av hjär-

nan, pannloben samt övre delen av hjärnan som kallas för hjässloben. Klingberg (2007) be-

skriver forskning vid Yale University i USA där man kunde registrera elektrisk aktivitet vid 

arbetsminneskrävande uppgifter lokaliserat vid pannloben. Arbetsminnet är alltså en förmåga 

att hantera information under en kortare tid och som sker främst i områden kring pannloben 

och hjässloben. Baddeley et al (2009) nämner i sin bok två olika metoder som används för att 

lokalisera arbetsminnets placering i hjärnan. I den ena metoden har man genom att placera en 

elektrod på en nervcell kunnat spela in dess aktivitet. Detta försök skedde på en apa och me-

toden vidareutvecklades för att kunna se var i hjärnan ökningen av signaler skedde vid ar-

betsminneskrävande uppgifter. Detta visar hur olika undersökningar runt om i världen kommit 

fram till samma slutsats, att pannloben verkar vara det område som har störst betydelse för 

arbetsminnet.  

 

2.1.2 Varför har vi olika minnesfunktioner i hjärnan? 
Vi behöver kunna lagra information under hela livet och detta är något som sker hela tiden 

oavsett vad vi gör (Klingberg, 2007). Vi tar in information som ett flöde genom alla våra sin-

nen som förenklat kan grupperas i fem olika kategorier nämligen lukt, smak, syn, hörsel och 

känselsinnet. Med våra sinnen upplever vi omvärlden och all den information vi registrerar 

sker för det mesta omedvetet. Hjärnan kopplar sedan samman intrycken med redan lagrad 

information för att vi ska känna igen något eller för att lägga till ny information.  

 

 Långtidsminne som har till uppgift att memorera det vi varit med om, allt från vad vi 

gjorde föregående dag eller längre tillbaka till fakta som huvudstäder i Europa eller 

engelska glosor. Långtidsminnets förmåga att lagra olika information är i princip obe-

gränsat och vi kan behålla informationen utan ansträngning för att senare plocka fram 

uppgifter vid behov.  

 Korttidsminnet är en minnesfunktion som är svår att skilja från arbetsminnet. Gather-

cole och Alloway (2008) beskriver arbetsminnet som ett större begrepp där korttids-

minnet ingår. Medan Klingberg (2007) beskriver att korttidsminnets förmåga att lagra 

information är begränsad, men tillskillnad mot arbetsminnet kan man behålla inform-

ationen en kortare stund trots att man utför något annat. Arbetsminnet kräver vår fulla 

uppmärksamhet för att kunna hålla kvar aktuell information. 
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Hjärnan är ett organ som behöver stimulans och vi mår inte bra om vi får för mycket eller för 

lite av detta. Adler och Adler (2006) beskriver i sin bok hur en hjärna som blir överstimulerad 

hamnar i stress och en understimulerad hjärna blir apatisk. Genom att vi har förmågan att 

välja vad vi vill rikta vår uppmärksamhet på samt förmågan att urskilja det väsentliga i allt det 

informationsbrus vi blir utsatta för klarar vi att hantera detta. Hjärnans nervceller kommunice-

rar hela tiden med varandra och enligt Adler och Adler (2006) är lärandet starkt knutet till 

våra minnen som är uppdelade i olika områden för olika funktioner. De minnesfunktioner som 

rör inlärning av automatiserade processer som att gå, cykla och skriva är inte särskilt påver-

kade av stress och är de vi förlorar sist. Andra funktioner som är kopplade till faktainlärning 

är mer känsliga för yttre påverkan som till exempel stress. Vårt perceptuella minne är en av de 

mest centrala delarna av minnessystemet som rör vår förmåga att känna igen saker i vår om-

givning. För detta använder vi oss av våra sinnen där det kan räcka med ett ljud för att vi ska 

veta vad det är vi hör. Elle att vi kan känna igen föremål utan att behöva se dem bara genom 

att känna igen formen på föremålet. När vi minns händelser så är de kopplade till känslor som 

kan förstärka minnen på ett positivt eller negativt sätt och Adler och Adler (2006) menar att vi 

förändrar dessa minnen med tiden genom att bygga om dem så att det vi upplevde som barn 

minns vi kanske på ett annat sätt när vi är vuxna.  

 

2.1.3 Olika Minnesfunktioner 
Eftersom vår förmåga att minnas sker med hjälp av olika minnesfunktioner så är det även så 

att vår förmåga till inlärning också behöver olika funktioner där Adler och Adler (2006) 

nämner tre komponenter för inlärning. Den första komponenten är återupprepningen som vi 

använder oss av vid direkt faktainlärning för att träna in till exempel glosor. Detta är en metod 

där man genom repetitioner lär in fakta och där man kan se hur man med hjälp av denna 

upprepande träning minns fler fakta än vad man gjorde från början. Den andra komponenten 

som nämns är associationerna som skapar en mening i vårt lärande. Detta sker genom att vi 

associerar de nya kunskaperna med något som vi redan har lagrat och utvecklar därmed vår 

tankeprocess. Genom att vi kan associera så kan vi också integrera våra känslor i lärandet som 

hjälper oss att förstå hur andra tänker och agerar. Som tredje komponent beskriver Adler och 

Adler (2006) den affektiva komponenten som något som hjälper oss att sortera vad som ska 

uppmärksammas eller förträngas. Inlärning är alltså starkt kopplat till vår minnesförmåga och 

vi behöver förmågan att viljemässigt hämta in kunskaper samt skapa associationer som gör 

kunskapen meningsfull. Våra upplevelser av inlärningen är viktiga då en positiv inställning 

gör det lättare att minnas (Adler & Adler, 2006). 

 

2.2 Inlärning och arbetsminne 
Enligt Adler och Adler (2006) samverkar tre komponenter när vi lagrar något i minnet vid 

inlärningstillfällena:  

 Återupprepning 

 Associationer 

 Den affektiva, känslomässiga delen 

(Adler & Adler, 2006, s.25) 
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Återupprepning av fakta under flera tillfällen ger resultatet att det krävs mindre arbete för vart 

tillfälle att komma ihåg de fakta vi vill lagra. Genom att associera ny kunskap med tidigare 

kan vi med hjälp av denna kunskapsintegrering lättare ta nya kliv i vår utveckling då det vi lär 

in får en mening anknutet till våra erfarenheter. Inställningen och den känslomässiga delen har 

stor betydelse då positiva minnen är lättare att komma ihåg. Negativa känslor kan till och med 

få den effekten att hela minnesprocessen blockeras, eller i mindre laddade situationer försvåra 

inlärningen. Om man då fortsätter att titta på vilka olika funktioner som aktiveras när vi 

använder oss av vårt arbetsminne så föreslår Baddeley et al (2009) att även det kan delas in i 

olika delar.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Modell av de kanaler som det multifunktionella arbetsminnet använder sig av för att 

bearbeta information och hur dessa är kopplade till olika minnesfunktioner. Avbildad från 

(Baddeley, et al., 2009, s. 58).  

 

Figur 1 kan förklaras med att det visio-spatiala skissblocket är specialiserat på att hantera 

information vi får visuellt och verbal information som omkodats till bilder. Om du tillexempel 

ska beskriva en möbel så gör du dig förmodligen en inre bild av denna som du använder dig 

av. På samma sätt använder du dig av denna förmåga för att uppfatta mönster och för att 

orientera dig till exempel efter en karta. Denna förmåga i arbetsminnet har ingen större 

betydelse enligt Baddeley et al (2009) för språket, men däremot för läsning där man har 

användning av den visuella uppfattningen av sidans layout.  

Den intressantaste delen är den fonologiska delen, den så kallade fonologiska loopen som 

också är den mest utforskade delen enligt Baddeley et al (2009). Det är här som de största 

svårigheterna uppstår i de undersökningar som gjorts med personer som har en intellektuell 

Central executive 
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Episodic 

buffer 
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loop 

Visual semantics  episodic            Language 

   Longtime memory 



 

7 

 

funktionsnedsättning. Studier som gjorts av arbetsminnesträning har visat dålig progress i 

uppgifter som bygger på verbal information men däremot stora förbättringar i visuella 

övningar. Resultaten från de olika undersökningarna visar att det är rekommenderat att 

använda sig av visuella instruktioner hellre än verbala vid olika övningar.  

Vi använder oss av den fonologiska minnesfunktionen när vi lyssnar på någon eller läser högt 

för oss själva så kallad verbal information. När vi hör något auditivt försvinner den 

informationen snabbt in i ett passivt lager som också kallas det inre örat. Den informationen 

kan inte återskapas utan ytterligare en funktion i den fonologiska delen aktiveras, ett 

artikulatoriskt system. Det är det som kallas den fonologiska loopen eftersom detta system går 

tillbaka, gör en loop och hämtar upp informationen och genom att upprepa den tyst, en så 

kallad inre röst, kan behålla den i arbetsminnet över en längre tid. Ett exempel på detta är när 

man ska hålla kvar ett telefonnummer i minnet medan man letar upp papper och penna för att 

skriva ner det. Detta är en process som är väldigt känslig för yttre störningar då ett annat ljud 

från omgivningen omedelbart bryter bearbetningen. Kapaciteten att lagra information som vi 

får till oss verbalt är som sagt mycket liten men kan förbättras genom strategier som beskrivs 

av Baddeley et al (2009) i termen Chunking. Detta är en metod där vi sätter samman 

information i sekvenser som ger en mening åt informationen. Ett exempel är om man ska 

komma ihåg en rad bokstäver som ICAIBMABS och istället sätter samman dem till sekvenser 

som ICA, IBM, ABS Detta ökar möjligheten att komma ihåg bokstäverna då man kopplar 

dem till kända ord som är lättare att upprepa verbalt än lösa bokstäver.  

Den episodiska arbetsminnesfunktionen är något relativt nytt i Baddeley et al (2009) 

arbetsminnesmodell och därför kan kort beskrivas som en funktion som hjälper till att koppla 

information till långtidsminnet. Om du till exempel ska multiplicera ett tal i huvudet använder 

du dig av arbetsminnet för att hålla ordning på siffrorna men hämtar reglerna för hur man 

multiplicerar från långtidsminnet. Samtliga delar som vi använder i arbetsminnet övervakas 

och koordineras i det centrala exekutiva systemet som även hjälper oss att rikta 

uppmärksamheten och att filtrera bort störande information. Det är även denna funktion som 

hjälper oss att kunna göra flera saker samtidigt som att göra läxor samtidigt som man tittar på 

tv.   

 

2.2.1 Viljan att lära  
Man kan om man vill, en fras som man ofta hör i olika sammanhang, men vad innebär detta 

egentligen? Minnesfunktionerna drivs till stor del av motivation och Adler och Adler (2006) 

nämner några olika begrepp kopplat till vår känslomässiga motor vid inlärning som ingår i 

något som de kallar den moderna affektteorin. Det handlar om biologiska beteenden som är 

medfödda och som förstärks i vårt samspel med omvärlden från den dag vi föds. Det är på 

detta vis som vi, med hjälp av affekter, bygger upp vår föreställningsvärld.  

Våra känslor kan delas in i affekt och emotion där den sistnämnda är en sammanfattning av 

vad vi känner för stunden. Skulle den emotionella känslan pågå under en längre tid kallar vi 

det för en sinnesstämning. Affekt är det som kommer före emotioner, den där omedelbara 

känslan vi förnimmer redan innan vi har ord att sätta på det vi känner. Den egenskap 

affekterna har är att de reglerar olika aktiviteter genom att förstärka dem, det som är bra blir 

bättre och det som är dåligt blir sämre. Eftersom vår vilja att lära är beroende på vår lust att 

lära blir positiva affekter en viktig grund för motivationen. Vår förmåga att smälta samman 

erfarenheter och ny kunskap är avgörande för vår förmåga att minnas och framförallt har 
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motivationen en stor betydelse för vår uppmärksamhet mot det som ska läras in. Arbetsminnet 

är som tidigare nämnts en förmåga att kunna kontrollera och rikta sin uppmärksamhet mot det 

som vi behöver fokusera på (Klingberg, 2007).   

I sin bok tar Gathercole och Alloway (2008) hur förmågan att lära in och arbetsminnets 

kapacitet står i nära relation till varandra. Detta visar på hur viktigt det är att så tidigt som 

möjligt upptäcka barn med svårigheter relaterade till arbetsminnet för att förhindra framtida 

svårigheter i sin utbildning. Man menar att genom en rutinmässig screening av arbetsminnet i 

skolorna skulle dels tidigt kunna urskilja de barn som löper risk att få svårigheter.  

 

2.2.2 Barn med arbetsminnessvårigheter 
Gathercole och Alloway (2008) beskriver några karakteristiska svårigheter som en del barn 

med låg förmåga till arbetsminne uppvisat nämligen förmågan till kontrollerad uppmärksam-

het och den stimulusdrivna uppmärksamheten. I gruppsituationer där läraren läser högt ur en 

bok för att sedan ställa frågor om bokens innehåll är deltagandet från dessa barn generellt lågt. 

Barnen i studien har även svårt att svara på frågor när det är deras tur om de fått vänta länge, 

fast det var de som initierat till att få komma till tals. När det äntligen var deras tur att svara 

hade de i många fall glömt vad de skulle säga. Detta styrker det som Adler och Adler (2006) 

och Klingberg (2007) beskrivit, att om uppmärksamheten försvinner tappas den information 

man försökt hålla i arbetsminnet omedelbart. När det gäller läs- och skrivinlärning uppstår 

svårigheter för barn med arbetsminnessvårigheter då förmågan att hålla information i minnet 

är viktigt när man läser en text på ett mer aktivt sätt.  Detta gäller även i ämnet matematik där 

man vid räkneoperationer som kräver att man ska hålla olika led av sifferfakta i minnet medan 

man gör sina uträkningar. Eftersom förmågan till ett väl fungerande arbetsminne är synonymt 

med förmågan att rikta sin uppmärksamhet är elever med nedsatt arbetsminne känsliga för 

distraktioner vilket blir ytterligare en utmaning i en klassrumssituation (Adler & Adler, 2006). 

 

Både Klingberg (2007); Gathercole och Alloway (2008) menar att elever med arbetsminnes 

svårigheter ofta beskrivs i termer som: svårt att koncentrera sig, lättdistraherade eller att de 

visar brist på intresse för uppgifter de ska utföra. En vanlig situation för en elev med arbets-

minnessvårigheter kan vara att han börjar med en uppgift men har tappat tråden när den sedan 

ska fortsätta utföra uppgiften i nästa led av instruktionerna. Istället kan eleven börja ägna sin 

uppmärksamhet åt det som distraherade den vilket kan uppfattas som att eleven inte är intres-

serad. En pedagog som är medveten om elevens svårighet skulle då kunna hjälpa eleven att 

komma igång igen med sin uppgift genom att till exempel upprepa instruktionerna. Klingberg 

(2007) beskriver hur barn med arbetsminnessvårigheter får problem vid läsning då svårighet-

en med att koncentrera sig på bokens innehåll eller att eleven lätt blir distraherad gör att det 

blir svårt att få ett sammanhang i texten. Man kan även märka hur ett barn med arbetsminnes-

svårigheter ofta glömmer bort vad de skall göra härnäst och därmed inte fullföljer sin uppgift. 

En orsak till detta kan vara att instruktionerna för uppgiften varit för många och i för många 

led. En annan anledning till att de glömmer vad de skulle göra är att de lämnar rummet i något 

ärende och därmed blir distraherade av annat som fångar uppmärksamheten. Det finns ett tyd-

ligt samband mellan ett bra fungerande arbetsminne och att vara en god läsare eller en god 

räknare. Genom att ha en bra arbetsminnesförmåga kan man hålla igång flera tankeprocesser i 

minnet samtidigt utan att tappa uppmärksamheten på det man ska utföra (Klingberg, 2007). 
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2.3 Går arbetsminnet att träna upp - Vad säger forskningen? 
Tidigare har forskarna trott att arbetsminne är statiskt och inte kan tränas upp men Klingberg 

(2007) började tillsammans med professor Westerberg forska om detta. De inspirerades av 

tidigare forsking av hur man med träning kan förändra hjärnans plasticitet även om den forsk-

ningen inte berörde arbetsminnet. En studie genomfördes av Söderqvist, Nutley, Ottersen, 

Grill och Klingberg (2012) i flera steg där den första genomfördes på en grupp bestående av 

53 barn i åldrarna 7 – 12 år med diagnosen ADHD. Deltagarna delades upp i två grupper där 

den ena gruppen bestod av 42 stycken barn som fick ta del av metoden för att träna arbets-

minnet. Den andra gruppen som bestod av 15 stycken barn fick vara en kontrollgrupp som 

fick fortsätta med sin specialundervisning i små gruppen men inte ta del av den träningsmetod 

som den andra gruppen fick göra. Det visade sig att träningsgruppen uppvisade stora förbätt-

ringar i sitt arbetsminne men för att kunna göra bättre och rättvisare jämförelser genomfördes 

en studie där kontrollgruppen även fick ta del av träningsmetoden men i låg dos. Detta inne-

bär att träningsperioden var lika lång som i träningsgruppen men nivån på övningarna var 

lägre. Senare gjorde även Dahlin (2011) en liknande studie där hon använde sig av Söderqvist 

et al (2012) forskning som jämförande material till sin egen forskning. Dahlin (2011) menar 

att eftersom bägge studierna använde sig av samma metod, målgrupp och träningsprogram, 

nämligen RoboMemo, var resultaten jämförbara. Även Dahlin (2011) menade att upprepad 

träning gav stora förbättringar på arbetsminnet som är positivt för barn med läsinlärningssvå-

righeter och uppmärksamhetssvårigheter som ADHD. Klingberg (2007) beskriver hur viktigt 

det är att träningen måste vara repetitiv, utföras dagligen och dessutom vara tillräckligt svår. 

Vid intervjuerna av deltagarnas anhöriga kom det fram att de upplevde förbättringar av övriga 

symtom som var kopplade till deras diagnoser som hyperaktivitet och impulskontroll. Kling-

berg (2007) gjorde då en andra och mycket större studie på fyra olika universitetssjukhus och 

resultaten bekräftades då samtliga deltagare visade stora förbättringar av sitt arbetsminne och 

även förbättring av sina ADHD symtom. Vid detta tillfälle gjordes också en uppföljande mät-

ning efter tre månader för att se om effekten av träningen bestod och resultatet visade att ca 90 

% av effekten kvarstod. Studien kunde styrka resultat från tidigare undersökning att träning av 

arbetsminnet och i sin artikel beskriver  

Resultat från forskning om arbetsminnet när det gäller barn med intellektuell funktionsned-

sättning visar liknande resultat. Molen, Van Luit och Van der Molen (2006) beskriver i sin 

artikel en studie där man gjort jämförelser mellan två grupper av barn och ungdomar. Antalet 

deltagare var tillsammans 100 stycken och fördelningen var att 50 stycken av dem hade en lätt 

intellektuell funktionsnedsättning med ett IQ mellan 55-85 och var i åldrarna 13 – 17 år. I 

undersökningen uteslöts personer med andra svårigheter av karaktären uppmärksamhetsstör-

ning och personer med Down syndrom. Den andra gruppen var en kontrollgrupp bestående av 

barn utan intellektuella funktionsnedsättningar men som var fördelade i två grupper där den 

ena skulle matcha undersökningsgruppens mentala utvecklingsnivå i ålder och den andra var i 

samma ålder som deltagarna med intellektuell funktionsnedsättning. Det man fann i studien 

var att svårigheterna med arbetsminnet var stora i gruppen barn med en intellektuell funkt-

ionsnedsättning jämfört med de bägge andra kontrollgrupperna. Skillnaden var särskilt stor 

när det gäller den fonologiska loopen, förmågan att hantera verbal information. I studien kom 

man fram till att arbetsminnet hos undersökningsgruppen har mer nytta av visuell information 

än verbal.  

 

I studien gjord av Söderqvist et al (2012) visar på ett liknande resultat där de största svårig-

heterna märks på uppgifter som riktar sig mot fonologiska loopen. I denna undersökning del-
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tog en grupp på 52 barn och ungdomar i åldrarna 6 – 12 år där samtliga hade en intellektuell 

funktionsnedsättning. Gruppen delades slumpvis i två delar där båda arbetar aktivt men bara 

den ena gruppen får ta del av det specialutformade materialet för arbetsminnesträning. Det 

intressanta i undersökningen är att man såg stora förbättringar i det problemlösande tänkandet 

och i förmågan att använda arbetsminnet. Det visar att personer med en intellektuell funkt-

ionsnedsättning kan nå stora fördelar med att träna arbetsminnet men resultatet av undersök-

ningen visade också att effekten av träningen inte kvarstod när man gjorde en uppföljning 1 år 

senare. Detta resultat visar på vikten av att repetera övningarna för att inte förmågan ska tapp-

pas och att svårighetsgraden måste befinna sig i den proximala utvecklingszonen.  

 

Det har gjorts en undersökning av Bennet, Holmes och Buckley (2013)  som tillskillnad mot 

de tidigare beskrivna bedrivits på enbart personer med Down Syndrom (DS). Undersökningen 

gjordes på grund av att DS dels är en av de vanligaste diagnoserna för personer med intellek-

tuell funktionsnedsättning och dels för att diagnosen ofta medför stora svårigheter i verbalt 

korttidsminnet. Här gjorders en studie av 21 barn och ungdomar i åldrarna 7-12 år som även 

de delades in i två slumpvist valda grupper. Bägge grupperna fick lika mycket tid för träning 

men den ena fick ta del av ett specialutformat dataprogram och den andra gruppen fortsatte 

med sin vanliga träning. Resultatet av träning för arbetsminnet visade på stora förbättringar i 

hantering av visuell information och problembaserat lärande men övningar som vände sig mot 

verbal information visade ingen större förändring. I artikeln lyfter Bennet et al (2013) fram ett 

annat resultat som de funnit intressant och det var att deltagarna förbättrade sig i andra områ-

den som att de fick lättare att byta aktiviteter, skifta sin uppmärksamhet mellan olika övning-

ar, förbättrade sin koncentration och blev mindre frustrerade när något blev fel. Bennet et al 

(2013) menar att undersökningen visar att personer med DS visar stor potential till utveckling 

i sitt arbetsminne med dessa metoder som därför borde förbättras för att bli mer specifikt an-

passade för denna grupp.  

 

2.3.1 Metoder för arbetsminnesträning 
Tidigare forskning av hjärnan har visat att den är förändringsbar på ett sätt man inte tidigare 

trott. Detta tog Westerberg och Klingberg (2007) fasta på när de båda arbetade med neurope-

diatrisk inriktning på ett stort barnsjukhus i Sverige. Eftersom de mötte barn och ungdomar 

med arbetsminnessvårigheter blev de intresserade av att undersöka om arbetsminnet gick att 

träna upp och började titta efter lämpliga metoder. En stor utmaning var hur man skulle kunna 

få barn och ungdomar som redan hade stora problem med att sitta still att göra övningar som 

var både monotona och repetitiva. Här använde de sig av något som var attraktivt att göra för 

dessa barn, nämligen dataspel.  I sammarbete med två spelprogrammerare med stor erfarenhet 

av lek och lär spel utvecklade de ett program som gav övningarna en mer tilltalande design 

för att intressera deltagarna (Klingberg, 2007). Övningarna beskriver Klingberg (2007) som 

uppgifter som innebär att man ska komma ihåg olika positioner, sifferrader eller bokstäver. 

Skillnaden är designen och att man lagt in olika stimuli i form av belöningar och ett poängsy-

stem som gör att deltagarna tävlar mot sig själva. Hela tiden ligger nivån på gränsen för vad 

man kan komma ihåg, den proximala utveckling zonen (Klingberg, 2007). Spelet som utveck-

lades fick namnet RoboMemo då designen var i form av en robot.  I sammarbete med Pearso-

nassement, tidigare kallad Cogmed arbetsminnesträning, utvecklade Klingberg (2007) trä-

ningsmetoden Cogmed och idag finns tre olika program avsedda för olika åldrar men byggda 

efter samma teoretiska modell med stöd av aktuell forskning, hämtad från Pearsonassement 
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(2015). Resultaten från arbetsminnesträningen har redovisats i många undersökningar och 

spelet har nu även utvecklats för androidplattor och Ipad för att kunna användas i den miljö 

som passar bäst samt passa deltagare som har svårt att hantera en muspekare.   

 

2.3.2 Cogmed 
Cogmeds arbetsminnesträning är ett program för olika åldrar som består av framforskade öv-

ningar som ska utföras under en intensiv träningsperiod. I de första modellerna rekommende-

rades att man skulle utföra övningarna cirka 40 minuter fem dagar i veckan. Nu har man 

skapat program där man inte behöver sitta mer än 15 minuter för att inte motivationen ska 

minska på grund av tidsbrist eller svårigheter att sitta still så länge. Man har även börjat re-

kommendera att hela klasser kan göra övningarna istället för att bara vara riktade mot de indi-

vider som har svårigheter med arbetsminnet. Genom att programmen finns i kortare versioner 

och är webbaserade blir detta möjligt att genomföra och det minskar risken för att motivation-

en ska avta hos de som behöver träna sitt arbetsminne. I träningswebben finns allt material 

som handledning för den som ska coacha i form av en digital utbildning. Det finns också upp-

följningsmaterial i form av träningsdagbok och utvärderingsmaterial. Det finns i dag tre olika 

program och träningen kräver tillgång till någon form av datorer samt internet, hämtat från 

Pearsonassement (2015).  

 

Cogmed JM- för yngre barn riktar sig till de som inte har lärt sig att behärska siffror eller bok-

stäver helt och hållet än. Det är även i detta program som övningstillfällena är kortast och 

samtliga övningar är utformade för att träna det Visio spatiala arbetsminnet. I programmet är 

det sju olika övningar som utspelar sig på ett tivoli där de utspelar sig i olika åkattraktioner. 

Som belöning efter att ha utfört övningarna får deltagaren välja en fisk som stoppas ner i ett 

virtuellt akvarium.  

 

Cogmed RM- är för lite större barn och bygger på originalet RoboMemo och därför utspelar 

sig i en rymdmiljö med robotar. Här finns tolv övningar som även riktar sig mot det verbala 

arbetsminnet. Efter avslutad träning får man möjlighet att spela ett belöning spel som heter 

RoboRacing som motivation.  

 

Cogmed QM – är för ungdomar och vuxna och kan därför även användas vid förvärrade 

hjärnskador och används även idag vid rehabilitering av hjärnskador. Cogmed QM består av 

tolv olika övningar som riktar sig både mot samma arbetsminnesfunktioner som Cogmed RM 

men med en grafik som passar för vuxna (Pearson Assement, 2015).  

Resultaten för Cogmeds arbetsminnesträning har beskrivits av Klingberg(2007) som är en av 

skaparna av denna metod, där han visar att det ger ett beständigare resultat än annan minnes-

träning och även har positiva effekter i vardagen som ökat den naturliga träningen av kogni-

tiva färdigheter.  

 

2.3.3 Minneslek 
Det finns ett äldre program för datorer som heter minneslek som även nu har kommit ut i en 

nyare version som också är webbaserad och har det nya namnet Minneslek flex. Detta pro-

gram är också anpassat för operativa system som android och Ipad för större flexibilitet 

(Flexprogram, 2015). Övningarna bygger också på lockande grafik anpassat för yngre och 

äldre elever och syftar till att förbättra arbetsminnet hos barn och vuxna med koncentrations-
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störning. Det finns material som utbildar de som ska coacha deltagaren och hela programmet 

är byggt på samma principer som Cogmed, att deltagaren arbetar utifrån sin nivå men hela 

tiden i sin proximala utvecklingszon som anpassas automatiskt efter elevens prestation i 

materialet finns även verktyg för att systematiskt kunna utvärdera träningen. Minneslek flex 

är utvecklat med produktionsstöd från Specialpedagogiska Skolmyndigheten och går att be-

ställa som skollicens hos flexprogram.org. 

 

2.3.4 Kims lek 
Kims lek är något som ofta nämns när man pratar om minnesträning men som inte har så spe-

cifikt mycket med arbetsminnet att göra utan mer med träning av långtidsminnet. Det som i 

Kims lek kan kopplas till arbetsminnet är förmågan att i minnet aktivt hålla kvar bilden av hur 

något såg ut för att kunna se hur den förändrats när något tagits bort. Men fortfarande går le-

ken mest ut på förmågan att memorera vilket är det samma som förmågan kunna plocka fram 

lagrad information från långtidsminnet (Klingberg, 2007). Kims lek går till på så sätt att man 

lägger ett antal föremål framför en person som då får titta en stund på dessa. Sedan ber man 

personen blunda och plockar bort ett föremål där personen sedan ska försöka komma på vil-

ken sak som fattas.  

 

2.3.5 Memory 
Memory är den andra minnesträningsleken och det är ett spel där man ska hitta lika par av 

olika kort som ligger med bildsidan vänd nedåt. Här får deltagaren vända ett kort i taget och 

måste då komma ihåg var hon såg det kort som är likadant som det hon har i handen. Detta 

spel riktar sig också mer till långtidsminnet, men man kan använda sig även av arbetsminnet 

för att hålla kvar informationen om vad det kort jag söker finns medan man väntar på sin tur. 

Klingberg (2007) beskriver att orsaken till att barn ofta är så mycket bättre än vuxna på 

Memory har inte med att deras arbetsminne är bättre utan förmågan att lagra information i 

långtidsminnet är ofta bättre på barn än vuxna. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
De teoretiska utgångspunkter jag utgått från i mitt examensarbete är det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2003). I det sociokulturella perspektivet beskrivs hur människor utvecklar 

förmågor i sociala samanhang där kunskap approprieras i ett samarbete mellan barn och 

vuxen (Säljö, 2003). Vygotskij (2008) arbetade tidigt med frågor om lärande och utveckling 

där han betonar barnets behov av hjälp och stöd från den vuxne för att begreppsligagöra 

världen. Vygotskij (2008) menar att aktivitet är ett nyckelord och det är i sociala aktiviteter 

som lärandet sker. (Vygotskij, 2008). Genom att delta i kommunikation med andra kan 

individen ta till sig nya sätt att tänka och handla för att sedan appropriera dem som egna 

kunskaper. (Säljö, 2003). Utifrån detta perspektiv har jag valt att undersöka hur man i skolan i 

ett samarbete mellan elev och pedagog arbetar med att träna arbetsminnet. Det sociokulturella 

perspektivet beskriver att skolans funktion är att göra människor delaktiga i samhällets 

kollektiva kunskaper och Säljö, (2003) menar att skolans är den plats där individen ska få 

komma i kontakt med de vetenskapliga kunskaper som är nödvändiga i samhället. Träning av 

arbetsminnet är en metod framtagen för att utveckla förmågor som är nödvändiga för att 

kunna ta till sig och kunna använda den kunskap som behövs för att fungera i samhället 
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(Klingberg, 2007). I skolverkets läroplan för grundsärskolan (2011) beskrivs att ett av skolans 

uppdrag är att se till att eleven får tillägna sig metoder som ska underlätta inlärning av 

kunskap. Genom att träna arbetsminnet, som är en förutsättning för att förbättra inlärningen, 

förmedlar skolan kunskaper till elever som väl överensstämmer med skolverkets läroplan. 

Vygotskij (2008) har skapat det kända begreppet – proximala utvecklingszonen som innebär 

att barnet ska möta utmaningen i gränser mellan vad den kan och vad den är på väg att kunna 

(Vygotskij, 2008). Klingberg (2007) nämner hur man i olika undersökningar sett att 

arbetsminnet tränas bäst om övningarna ligger i den proximala utvecklingszonen och att det är 

då man kunnat se någon verklig effekt.  

 

3.1.1. Appropriering 
Enligt Vygotskyj (2008) befinner sig människorna ständigt under utveckling eller förändring. 

Detta innebär att vi tar över och tar till oss kunskaper från våra medmänniskor och gör dem 

till våra egna. Detta sker i samspel med varandra och Vygotskyj (2008) menar att de 

kunskaper vi har befinner sig i ständig utveckling mot nya former och därför inte kan se som 

avslutade. I lärandesituationer kan man se approprieringen som en process där eleven gradvis 

bekantar sig med nya kunskaper eller redskap i samspel med andra för att sedan självständigt 

kunna använda sig av kunskapen efter att ha gjort den till sin egen. Ur det sociokulturella 

perspektivet används appropriering som ett uttryck för att beskriva och förstå lärande och det 

betyder att barnet är beroende av den vuxne för att begreppsliggöra världen, (Säljö, 2012).  

 

3.1.2 Proximala utvecklingszonen  
I det sociokulturella perspektivet definierar Vygotskij (2008) den proximala utvecklingszonen 

som avståndet mellan vad en person kan prestera ensam och vad man kan prestera i samarbete 

med andra personer som kan vara en kamrat eller en vuxen. Vygotskij (2008) menar att när vi 

behärskar en kunskap så är vi också nära att lära in något nytt. Genom att anpassa nivån i 

lärandet så att personen befinner sig i den proximala utvecklingszonen är möjligheten för 

inlärning mest optimal då vi är som mest mottagliga för stöd av en mer kompetent person. 

Detta är något som kräver av pedagogen att den har kompetensen att kunna bedöma varje 

individs utvecklingszon i relation till olika undervisningssituationer.  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
Som metod för att undersöka om pedagoger arbetar med att träna arbetsminnet med sina 

elever inom särskolans verksamhet valde jag att göra en kvalitativ undersökning forskning 

som bygger på metoder som observationer och intervjuer (Ahrne & Svensson, 2014). Den 

kvalitativa metoden ger den flexibilitet som en intervju ute i verksamheten kräver och som ger 

mig den delaktighet som undersökningen kräver. Rollen som forskare, i en kvalitativ 

undersökning med metoder som intervjuer, gör att man kommer närmare de människor 

undersökningen handlar om för att få deras syn på sin verklighet (Ahrne & Svensson, 2014).  

Om jag i min studie gör intervjuer med personal som arbetar som pedagoger gör det att jag får 

en inblick i de miljöer jag vill undersöka samt att jag på ett naturligt sätt får ta del av 

eventuellt förekommande material. Som Ahrne och Svensson (2014) nämner ger inblicken i 

de miljöer man valt att forska om en ökad kännedom om deltagarna som intervjuen refererar 

till samt ger mig en tydligare bild av hur man arbetar pedagogiskt i verksamheten. Den 

kvalitativa metoden innebär att jag i min undersökning har en större flexibilitet i mitt arbete 

då jag får använda mig av olika metoder som analys av material och intervjuer (Ahrne & 

Svensson, 2014). I undersökningens redovisning av de transkriberade utskrifterna av 

intervjuerna innebär en kvalitativ metod att flexibiliteten i analysmetoden blir större eftersom 

intervjusituationerna är anpassade efter vad som skett under intervjusituationerna (Ahrne & 

Svensson, 2014). 

Min forskningsdesign skapades av de val jag gjorde för att få svar på mina frågor. Eftersom 

jag ville göra undersökningen ute i verksamhet blev grunddesignen att göra en empirisk 

undersökning. Med empirisk undersökning menas att man gör en vetenskaplig studie av 

verkligheten där resultatet grundar sig på dess noggrannhet i presentationen av resultatet 

(Molander, 2011). I en inspelad intervju är det oftast det transkriberade materialet som 

analyseras därför är det den aktiva bearbetningen av materialet och analysen som avgör 

trovärdigheten i resultatet (Ahrne & Svennson, 2014). Den kvalitativa metoden är en metod 

som bland annat bygger på intervjuer och observationer, därför blev det naturligt för mig att 

välja denna metod för min undersökning eftersom syftet med min undersökning är att 

undersöka i vilken grad några pedagoger inom särskolans verksamhet använder sig av 

metoder för träning av elevers arbetsminne, vilka material de väljer för arbetsminnesträning 

samt vilket resultat som i så fall framkommit av deras arbete.   

Eftersom jag ställer samma frågor till samtliga deltagare men lämnar möjligheten för 

svarsalternativa öppna blir formen på den kvalitativa intervjuen halvstrukturerad och detta är 

ett av kännetecknen för denna intervjuform (Ahrne & Svensson, 2014). De övriga kriterierna 

för en halvstrukturerad intervju är att ordningsföljden på frågorna är samma men att 

svarsalternativen är öppna vilket ger större utrymme för deltagarnas egna upplevelser av hur 

man arbetar inom sin verksamhet (Kvale & Brinkmann, 2014). Metoden att använda den 

halvstrukturerade intervjuen beskrivs också av Kvale och Brinkmann (2014)  som något som 

liknar ett vardagssamtal men som har ett syfte och kräver en specifik teknik. Den intervju 

metod jag valt att använda mig av är inspelning av intervjuerna. Frågeställningarna bygger på 

den intervjuades upplevelser av sin pedagogiska vardag och genom att spela i intervjuerna blir 

det ett säkrare resultat då intervjuerna är halvstrukturerade och därmed ger möjlighet för ett 

öppnare samtalsklimat (Kvale & Brinkmann, 2014). I analysprocessen har jag genom att 

lyssna och transkribera intervjumaterialet skaffat mig den förtrogenhet som behövs för att 

kunna sortera ut det som besvarar mina frågor. Kvale och Brinkman (2014) nämner att det är 

genom att lära känna sitt material som man kan få den nödvändiga överblick som behövs för 
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att få kontroll över hur man ska sortera (Kvale & Brinkman, 2014). Sorteringen bestod av att i 

transkriberingarna markera kommentarer som inte har någon relevant betydelse för innehållet 

som exempelvis småprat om vädret. Eftersom intervjumetoden var halvstrukturerad 

markerade jag svaren i de fem olika intervjuerna för att kunna koppla dem till 

intervjufrågorna.  Genom att jämföra svaren kunde jag så småningom se att återkommande 

formuleringar visade sig. Kvale och Brinkman (2014) nämner att det är när något återkommer 

i olika varianter kan man se ett mönster ta form och detta var intressant för min 

intervjuanalys.    

Forskningsprocessen är induktiv då jag inte har någon metod som jag vill pröva utan mina 

svar kommer att grunda sig på resultatet av mina intervjuer (Ahrne & Svennson, 2014).  Det 

intressanta med den induktiva metoden i en forskning är att som Kvale och Brinkmann (2014) 

nämner att den induktiva slutledningen inte är strikt valid då flera svar ge helt olika synvinklar 

på undersökningen. Det kan yttra sig genom att en intervjudeltagare har en helt annan åsikt i 

en av frågorna vilket kommer att påverka resultatet av undersökningen.  

 

4.1 Urval 
Jag valde i min undersökning att kontakta fem olika grundsärskolor med verksamhet både 

inriktad mot grundsärskolan och träningsskolan i samtliga årskurser från förskoleklass till 

högstadiet. Samtliga skolor är valda från en medelstor svensk kommun och storleken på 

skolorna är ungefär lika med cirka 400 elever. I samtliga skolor erbjuds undervisning inom 

särskolans kursplaner och den verksamheten är utformad på ungefär samma vis. Detta innebär 

att lokaler för särskolans undervisning finns i befintlig skola men i en avskild del av skolan. 

Eleverna är integrerade i skolmiljön men har sin egen verksamhet i stort sett exkluderad från 

övriga skolan. I några skolor finns så kallade samklasser som innebär att eleverna har en 

tillhörighet i en klass men deltar kanske i vissa ämnen utifrån sina möjligheter och behov. 

Kommunen beskriver precis detta på sin hemsida, hur man organiserat den verksamhet som 

finns inom grundsärskolan. Här erbjuds olika möjligheter att delta i undervisningen, allt från 

att gå i en grundsärskoleklass till att integreras i vanlig klass i vissa ämnen.  

Urvalet av de skolor jag kontaktade grundades på mitt eget intresse för en verksamhet som 

skiljer sig från den jag själv arbetar i som riktar sig enbart mot vuxna elever. Jag har inte själv 

någon stor erfarenhet av vare sig grundsärskolan eller träningsskola för barn i de åldrarna och 

de flesta skolorna jag besökt har den spridningen i sin verksamhet. Jag tyckte även att det 

skulle vara spännande att undersöka om man hade ett mer aktivt synsätt på att träna 

arbetsminnet när det gäller yngre elever än det jag själv upplevt i min verksamhet som är 

riktad mot vuxna eller ungdomar på väg mot vuxenålder. Skolorna valdes geografiskt efter 

tillgänglighet för mig som intervjuare samt även efter deras möjlighet till att samarbeta till 

min undersökning. Jag valde även strategin att försöka välja miljöer som är så lika varandra 

som möjligt för att, som Kvale och Brinkmann (2014) nämner, öka säkerheten i mitt resultat. 

Jag har i mitt missivbrev skrivit att jag vänder mig till personal som arbetar inom 

grundsärskolan som speciallärare, specialpedagoger eller undervisande pedagoger.  

Min första tanke i min undersökning var att enbart kontakta specialpedagog eller speciallärare 

men eftersom de är svårare att få en tid för intervju med samt att de oftast inte är den person 

som tillbringar mest tid med eleverna breddade jag utbudet av personal som är möjliga att 

intervjua. Samtliga tillfrågade skolor var positiva till att jag skulle komma och detta gjorde att 
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det inte var några svårigheter att finna en tid som passade samtliga inblandade för en intervju. 

Valet av vilken personal som skulle intervjuas gjordes i samtliga fall av personalen själva. Vid 

två av tillfällena rekommenderade den rektor jag träffade vid överlämning av missivbrevet 

någon personal han tyckte jag skulle prata med. Avgörandet fattades dock av personalen 

själva och det var i samtliga fall den person som hade längst erfarenhet och som hade ett mer 

övergripande pedagogiskt ansvar i verksamheten. Samtliga fem intervjuade arbetade i 

verksamheten som klasslärare men hade olika bakgrund där några var specialpedagoger eller 

speciallärare medan andra hade en grundskollärarexamen. Eftersom avsikten för mig var att 

träffa personal som arbetar med elever i särskolans verksamhet har deras utbildningsbakgrund 

en mindre betydelse för min frågeställning.  

 

4.2 Genomförande av intervjuerna 
Jag började min undersökning genom att färdigställa ett missivbrev som presenterades för de 

rektorer som arbetar på de skolor jag tänkt besöka. Missivbrevet förklarade mitt syfte med 

undersökningen och hur resultaten kommer att redovisas. Brevet garanterar även deltagarnas 

frivillighet där de har möjligheter att välja att avsluta sin delaktighet i undersökningen om de 

önskar detta. Efter att ha fått rektorernas godkännande till att ta kontakt med personal besökte 

jag respektive skola för att boka en tid för intervju. Vid samtliga tillfällen gav jag en 

redogörelse för mitt syfte samt gick igenom missivbrevets innehåll. Jag gav dem även 

information om vad intervjufrågorna kommer att beröra för att de skulle få möjlighet att 

förbereda sig med eventuellt material som skulle kunna presenteras vid tillfället. Många av de 

tillfrågade var väldigt frågande inför begreppet arbetsminne så jag tog även med en kortare 

presentation av vad arbetsminne är för något. Detta gjorde det lättare för dem att skilja ut 

vilka metoder de använder som är mer riktade mot området arbetsminnet. Den första 

omedelbara responsen på mitt besök vid tidsbokningen var i de flesta fall att de inte hade 

några metoder och därför inte kände en osäkerhet om de skulle ha något att tillföra vid en 

intervju. Men efter att vi gått igenom begreppet arbetsminne tillsammans och samtalat runt 

det så blev reflektionen att detta var något som de faktiskt gjorde.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med den person som anmält sitt intresse för att delta och 

tidpunkten blev i samtliga fall under dagtid då personen i fråga inte var i undervisning. De 

utrymmen vi var i vid intervjutillfället låg i samma lokaler som verksamheten bedrevs, till 

exempel ett grupprum. Detta gjorde att man hela tiden hörde hur verksamheten pågick utanför 

rummet men detta var inget som varken jag eller den intervjuade upplevde som störande. Den 

inspelade intervjun pågick sällan mer än trettio minuter. Jag har som stöd inför intervjuerna 

använt mig av Kvale och Brinkmann (2014) som ger en bra beskrivning om hur man 

genomför en intervju som i korthet handlar om hur viktigt det är att den som ska intervjuas 

känner sig trygg att prata för att motverka problem, att utföra intervjuerna i pedagogens 

arbetsmiljö ger en mer neutralitet än i en hemmiljö. Ahrne och Svensson (2014) nämner också 

intervjutiden som viktig då en för lång intervju kan vara avskräckande. Därför inledde jag 

intervjuerna, innan jag startade själva inspelningen, med en kort orientering där jag 

definierade mitt syfte och metod för personen som skulle intervjuas samt hur lång tid 

intervjuen skulle ta. Efter orienteringen fortsatte vi samtalet om begreppet arbetsminne för att 

inga oklarheter om vad som menas med det. Vid samtliga tillfällen hade intervjupersonen 

funderat vidare sedan första kontakten, där vi bestämde tidpunkt för intervju. De hade även 

identifierat fler situationer då man tränar arbetsminnet och hade en del frågor om arbetsminne 

åt mig att besvara. Jag hade även med i mitt material några tips på hemsidor som hade bra 



 

17 

 

information om arbetsminnet och även möjlighet att gratis prova på övningar på dator för att 

träna arbetsminnet men detta valde jag att som rekommenderar i sin bok att presentera efter 

genomförd intervju (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Orienteringen gav en bra inledning inför intervjun som startade med att inspelningen började. 

Intervjuen bestod av sex frågor vars struktur är hämtad från Kvale och Brinkmann (2014). 

Den första frågan har jag formen av en inledande fråga för att ge utrymme för den intervjuade 

att kunna ge en beskrivning av sina metoder i sin verksamhet. De följande fem frågorna är 

direkta frågor men med minst två uppföljningsfrågor för att den intervjuade ska kunna 

utveckla sitt resonemang Eftersom jag valt en halvstrukturerad metod är ordningsföljden på 

frågorna flexibel efter hur intervjuen fortlöper. Som avslutning innan jag stängt av 

inspelningsapparaten avrundade jag med att fråga om den intervjuade hade något mer att 

tillägga i sina svar som kanske dykt upp i tankarna. Efter jag avslutat inspelningen fortsatte 

samtalet i en öppen form där vi tillsammans tittade på eventuellt material som informanten 

hade tagit med. Under detta samtal gjorde jag anteckningar efter att ha fått samtycke av den 

intervjuade. Efter varje intervjutillfälle har jag så snabbt som möjligt transkriberat materialet 

för att öka reabiliteten i min tolkning av intervjun samt det öppna samtal som följde efter 

inspelade materialet. Varje transkriberat material har sedan analyserats genom att jag märkt ut 

likheter mellan svaren som uppkom i de olika intervjuerna. Jag har även tittat efter olikheter 

som gjort att materialen skilt sig åt från varandra. I olikheter och likheter kan man börja 

urskilja ett mönster (Kvale & Brinkmann, 2014) som kan ge en bild av hur pedagogerna 

upplever sitt arbete med att träna arbetsminnet i sin verksamhet.  

 

4.3 Validitet 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2014) beskriver i sin bok begreppen validitet ungefär som hur 

kan jag gå tillväga för att säkerhetsställa att jag verkligen undersöker det jag tänkt undersöka. 

Jag har i mitt beslut av metod övervägt hur validiteten i min undersökning ska bli så hög som 

möjligt och precis som jag beskrivit i stycket ovan finns det många sätt att uppnå detta men 

den innehållsliga validiteten var mer intressant då definitionen av vad pedagogerna avser med 

träning av arbetsminnet än en redovisning av enbart metod och material. (Bjereld, et al.,2014). 

Validiteten i frågeställningen om det finns metoder inom särskolans verksamhet i syfte av att 

undersöka hur stort antal av skolor som arbetar på detta vis hade varit större än den metod jag 

valde. Men eftersom jag var intresserad av att få veta hur pedagoger arbetar med att träna 

arbetsminnet skulle inte enkätundersökningen besvara den frågan om hur man arbetar ur ett 

upplevt perspektiv från läraren. Validiteten i en intervju bygger på att tillförlitligheten i 

undersökningspersonerna svar beror på en noggrant utförd utfrågning. (Kvale & Brinkmann, 

2014).  Man kan se detta som Ahrne och Svensson (2014) benämner som val av sociala 

miljöer för att det man är intresserad av att studera förekommer där och som Kvale och 

Brinkmann (2014) nämner är planeringen av metod adekvat för validiteten. Man även se en 

intressant aspekt inför resultatanalysen då jag väljer likartade miljöer vilket kan få både lika 

och olika resultat som kan ge en spännande variation av svar på mina frågor. Genom mitt val 

av en halvstrukturerad intervju som i samtliga fall genomfördes i lokaler för den intervjuades 

verksamhet fick jag en god inblick i de miljöer som vi samtalade om och vi kunde återkoppla 

till intervjufrågorna i en praktisk genomgång av eventuellt material som används vid träning 

av arbetsminnet. Detta beskrivs av Ahrne och Svensson (2014) som något som ofta kan vara 

en stor fördel men även kan ställa till problem. Eftersom jag genomför intervjun i personens 

egen verksamhet är det svårt för mig att vara helt säker på vilket syfte svaren på mina frågor 
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ges. Men genom att jämföra resultaten på mina intervjufrågor från de fem olika pedagoger jag 

träffat i min undersökning känner jag att svaren ger en rimlig jämförelse som styrker 

validiteten.  

Det kan vara känsligt att medge brister i sin egen verksamhet när någon ställer om 

pedagogiska metoder så här får jag som intervjuare förlita mig på trovärdigheten i det som 

berättas för mig. Ett sätt att öka validiteten i de svar som framkommit är att genomföra 

observationer i verksamheten som komplettering som Ahrne och Svensson (2014) beskriver 

men jag valde att inte göra detta utan använda mig av de data jag fick fram i mina intervjuer.  

 

4.4 Reliabilitet 
Reliabilitet, som beskrivs av Bjereld et al (2014) handlar om hur en undersökning har 

genomförts för att säkerhetsställa resultaten, därför har jag varit noga med att klargöra de 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för att koppla dem till själva undersökningen. Genom 

att ge de pedagoger jag stämt möte med möjligheten att förbereda sig på mina intervjufrågor 

samt att vi även samtalat om begreppet arbetsminne har jag säkerhetsställt att mina 

bakgrundsfakta överensstämmer mellan de intervjuade. (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Möjligheten att förbereda sig på mina frågor har skett genom att jag endera mejlat dem eller 

att de fått en kopia på frågorna. Orsaken till att jag använt mig av olika metoder för att 

informera om intervjufrågorna är mina olika sätt att ta kontakt med personerna ifråga. I tre 

utav mina fem intervjuer har jag personligen sökt upp pedagoger i skolorna för att bestämma 

en tidpunkt för intervju. Då har det fallit sig naturligt att vi gått igenom frågorna medan jag i 

de övriga två fallen bokat tid per telefon och sedan mejlat över frågorna innan vi träffades för 

att göra själva intervjuen. Jag har även valt att spela in mina intervjuer med ett av syftena att 

öka reabiliteten i mina intervjuer. Bjereld et al (2014) nämner risken med intervjufrågor i att 

jag som intervjuare kan påverka svaren genom hur jag ställer frågorna och min respons på det 

som sägs. För att minska risken för detta har jag fasta frågor som ställs till samtliga samt varit 

medveten om vikten av att vara så neutral som möjligt vid situationen och använt mig av 

inspelningsutrustning som jag noga prövat innan för att ljudupptagningen ska vara så bra som 

möjligt.(Ahrne & Svensson, 2014). Detta gör att min tolkning av svarsmaterialet ska vara så 

pålitligt som möjligt rent tekniskt och att jag kan lyssna på det inspelade materialet för att på 

så sätt kontrollera reabiliteten. (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att vara medveten om att 

det inspelade materialet är studiens data medan det transkriberade materialet är de empiriska 

data som jag kommer att använda i min analys är det viktigt med återkopplingen till de 

inspelningar jag gjort.(Ahrne & Svensson, 2014). På detta sätt kan jag även behålla 

medvetenheten om min roll i intervjusituationerna som kan ha påverkat svaren.  

 

4.5 Etiska övervägande 
Undersökningen bygger på de fyra allmänna huvudkrav som Vetenskapsrådet (2011) 

konkretiserat för att vägleda forskaren och för att ge normerna i förhållandet mellan forskare 

och deltagare i forskningen.  

Det första av de fyra huvudkraven är informationskravet som innebär att jag som forskare har 

ett ansvar att informera deltagarna om mitt syfte med min undersökning. Genom mitt 

missivbrev, som lästes både av aktuella skolans rektor och av det arbetslag jag tog kontakt 

med, var mitt syfte med den intervju jag önskade genomföra tydlig. Jag informerade även om 
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de villkor som gällde för deltagarna, att undersökningen var frivillig och att de när som helst 

kunde välja att avstå från att delta. I mitt missivbrev framgår också hur materialet kommer att 

användas och vad som kommer att hända med det efter undersökningen är klar.  

Det andra kravet är samtyckeskravet som i min undersökning inhämtades både från skolans 

rektor och från deltagaren. Eftersom jag i min undersökning vände mig enbart till den 

personal som arbetar inom verksamheterna jag besökte så var det inga minderåriga som deltog 

och därför blev det inte aktuellt att begära in tillstånd från anhöriga. I samtyckeskravet var det 

tydligt att deltagaren kunde välja att avstå närhelst den önskade utan några negativa följder 

eller påtryckningar.  

Vetenskapsrådets (2011) tredje allmänna krav är konfidentialitetskravet som garanterar den 

anonymitet som deltagarna har rätt till. I missivbrevet framgår det tydligt att undersökningen 

är helt anonym och att inspelningsmaterialet endast kommer att användas för undersökningen. 

Både deltagarna och jag som intervjuare var noga med att inte nämna elever vid namn och 

inga namn på deltagarna eller skolorna förekommer varken i det inspelade materialet eller i de 

transkriberingar som jag gjorde av det inspelade materialet. Därför var det ingen risk för att 

personuppgifter skulle kunna komma i fel händer om materialet av någon anledning skulle 

komma bort. För att inte detta skulle ske har jag förvarat allt material på ett så säkert sätt som 

möjligt och informerat samtliga deltagare om hur materialet kommer att förvaras för att ingen 

berörd ska känna oro.  

Nyttjandekravet är den sista av de fyra av vetenskapsrådets (2011) allmänna krav och även 

här har jag informerat i mitt missivbrev hur undersökningen kommer att användas och var 

slutresultatet av min undersökning kommer att publiceras om man vill ta del av innehållet.  
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5.  Resultat och analys 
Jag gjorde min undersökning på fem olika skolor inom grundsärskolans och träningsskolans 

verksamhet med syftet att undersöka i vilken grad några pedagoger inom särskolans 

verksamhet använder sig av metoder för träning av elevers arbetsminne, vilka material de 

väljer för arbetsminnesträning samt vilket resultat som i så fall framkommit av deras arbete. 

Bland de fem skolorna jag besökte var två stycken inriktade mot träningsskolans kursplaner, 

en hade något som kallades för samklasser och två arbetade efter grundsärskolans kursplaner. 

Undersökningarna genomfördes som halvstrukturerade intervjuer som samtliga spelades in 

och sedan transkriberades av mig. Jag kommer i samtliga redogörelser av resultat benämna de 

intervjuade som P1, P2, P3, P4, P5 numrerade efter ordningsföljd av intervjuerna där den 

person jag intervjuade i den första intervjuen alltså blir P1 (P står för Pedagog). Samtliga 

personer jag intervjuade var utbildade pedagoger som alla hade lång erfarenhet av 

verksamheten. Vid två av skolorna var pedagogen även utbildad specialpedagog men var inte 

längre verksamma i den yrkesrollen utan arbetade som klasslärare, dessa två benämns som P2 

och P4. Utifrån mina två frågeställningar har jag kunnat urskilja några genomgående teman i 

de intervjuer jag gjort. 

1. En osäkerhet om man tränar arbetsminnet i sin verksamhet. 

2. Stor del av information om nyheter inom forskning får man söka själv. 

3. Material och metoder får personalen söka och tillverka till stor del själv. 

Syftet med min undersökning var syftet att undersöka i vilken grad några pedagoger inom 

särskolans verksamhet använder sig av metoder för träning av elevers arbetsminne, vilka 

material de väljer för arbetsminnesträning samt vilket resultat som i så fall framkommit av 

deras arbete. Ställer man detta mot de tre genomgående teman som framkom under 

intervjuerna skapar det en spänning i analysen över resultatet.  

 

5.1 Resultatredovisning av fem intervjuer 
Eftersom jag genomförde mina undersökningar i en halvstrukturerad intervjuform (Ahrne & 

Svensson, 2014) kommer inte intervju frågorna i samma ordningsföljd vid samtliga tillfällen. 

Jag har valt att låta samtalet styra följden av frågorna utifrån Ahrne och Svensson (2014) som 

menar att man kan välja i vilken ordningsföljd man vill ställa frågorna. Därför redovisar jag 

resultatet vid varje intervjutillfälle efter hur frågeställningarnas naturliga följd utifrån det 

samtal som spelades in.  

5.1.1 Intervju på grundsärskola 
Den första intervjuen var på en skola som bedrev särskola från förskoleklass till högstadiet 

men den klass jag kontaktade var från förskolan till årskurs sex. Jag besökte personalgruppen 

några dagar innan för att bestämma en tidpunkt samt för att ge en introduktion till den 

frågeställning jag hade. Den person som anmälde sitt intresse för att bli intervjuad arbetade 

som pedagog i klassen och hade många års erfarenhet av grundsärskolans verksamhet. Vi 

genomförde intervjuen i ett grupprum i anslutning till verksamheten och innan vi startade 

inspelningen diskuterade vi begreppet arbetsminne som P1 funderat vidare på efter vårt 

föregående möte. P1 första reflektion när jag kontaktade arbetslaget var att det inte fanns 

något att berätta då de inte hade någon metod för arbetsminnet men hade sedan kommit fram 

till att detta var något de faktiskt gjorde.  
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Första frågan, om verksamheten har några metoder för att träna arbetsminnet med sina elever 

besvarades med att de har minnesträning men har inte tänkt specifikt att det ska vara riktat 

mot arbetsminnet utan mer mot minnet överlag. Efter en stunds paus fortsatte P1 med att de 

hade ett program på datorn som hette Minneslek men det var något som de inte använt på 

länge. De metoder som användes i dagsläget var Kims lek, olika memory och lärspel på Ipad.  

På följdfrågan om hur de hittat sina metoder för minnesträning var svaret att det mesta var 

metoder som man lärde av andra kollegor och vid nätverksträffar i länet. Där fanns möjlighet 

att ta del av vad andra pedagoger gjorde och man kunde även få föreläsningar från olika 

inbjudna aktörer. P1 berättade även att kommunens specialpedagog ofta hörde av sig om den 

fått någon ny information som kunde vara av intresse för skolorna. Annars fick man söka 

information själv.  

Jag frågade vidare om var de hittat sitt material och svaret var att det var sådant som redan 

funnits på skolan samt att något lite försökte de köpa in varje år och att man tillverkade 

mycket själva utifrån idéer som de hämtade från olika läromedelsmässor. Eftersom eleverna 

har så olika behov så blir det ofta nödvändigt att specialanpassa materialet genom att 

omarbeta det.   

Mycket tillverkar vi själva men sen så när man är på den där läromedelsmässan så 

kan man ju klämma o känna på massor med material så är det ju så då får man ju 

lite tips ja man beställer ju lite så det beror på vilken nivå barnen är på ju lägre 

nivå de är på desto mer får du göra själv känner jag (P1). 

 

Min fråga om det fanns någon strategi kring valet av vilka elever som skulle ta del av träning 

av arbetsminnet besvarades med att det hade de inte. I den här gruppen fungerade det väldigt 

bra med att arbeta tillsammans så det mesta kunde de göra i grupp. Övningar som Kims lek är 

något som P1 upplevde som mest givande för eleverna att göra tillsammans. Däremot 

arbetade eleverna som regel enskilt när de använde dator eller Ipad. Eftersom det inte fanns 

någon planerad träning för arbetsminnet så kunde P1 inte svara på min sista fråga om de 

märkt något resultat av arbetsminnesträning. På sista frågan om arbetsminnesträning var något 

som de fått information om av skolledningen eller på fortbildning så var svaret att det hade de 

inte fått ta del av. 

  

5.1.2 Intervju på grundsärskola - samklass 
Skola nummer två som jag genomförde min intervju på var en så kallad samklass för 

årskursen 4–9. Det innebär att eleverna tillhör en grundskoleklass på skolan men deltar i den 

klassen efter de förutsättningar de har.  För en del elever blir det någon enstaka lektion eller 

inte alls medan andra kan delta mera. Det som var intressant för den här skolan var att övriga 

elever i klassen hade också möjlighet att använda sig av särskolans lokaler och pedagoger 

trots att de inte var inskrivna. Det innebar att det blev ett naturligt flöde mellan 

verksamheterna som integrerade både pedagogerna och eleverna i samklasserna. Den pedagog 

(P2) som anmälde sitt intresse för att bli intervjuad var utbildad specialpedagog men arbetade 

numera som klasslärare. På frågan om de använder metoder för arbetsminnesträning var 

svaret att de för tillfället inte gjorde någon medveten träning men att de hade gjort detta i 

tidigare grupper. Den metod de använt sig av var webbaserad och hette Minneslek. Skolan 

hade då köpt in licens och eleverna kunde träna både i skolan och hemma då de fick en 

inloggning som var personligt. På fråga två som är hur de funnit metoderna och om de fått 
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handledning var svaret att P2 själv hade i egenskap av specialpedagog läst om Minneslek i de 

tidskrifter som ges ut från Specialpedagogiska skolmyndigheter och blivit intresserad. Min 

fråga om var de hittat sitt material och hur de valt ut det fick svaret att materialet Minneslek 

var något som de fick skolan att köpa in och tanken med materialet var att alla i klassen skulle 

få ta del av det. Detta besvarade också till viss del min följande fråga om det fanns någon 

särskild tanke i urvalet av elever som skulle träna. Frågan om hur man tränade klassen 

besvarades av P2 att det fick bli korta stunder, cirka 10 minuter varje dag i skolan och 

eftersom eleverna har platser som är avskärmade från varandra så kunde de göra detta flera på 

samma gång utan att störa varandra. Den sista frågan om P2 märkt av något resultat av 

träningen gav svaret att de hade sett förbättringar i resultaten och framförallt märkt att 

uthållighet och koncentrationen blivit bättre. ”Överhuvudtaget tror jag att hon ökat sitt 

arbetsminne, det var det som var lite roligt, hon hade även fått bättre uthållighet” (P2) 

 

 

5.1.3 Intervju på träningsskola 
Skola nummer tre var en träningsskola för elever från förskoleklass till årskurs sex. Den 

person jag pratade med hade ett övergripande pedagogiskt ansvar för verksamheten och var 

utbildad speciallärare. P3 hade lång erfarenhet av verksamheten men var också till en början 

tveksam om arbetsminnet var något som tränades speciellt som en metod. Utvecklingsnivån 

på de elever som deltar i verksamheten är i många fall väldigt tidig men några arbetade med 

olika lek och lär spel på Ipad eller data. Några av dessa spel var riktade mot arbetsminnet då 

det gick ut på att komma ihåg vilken figur som blinkar och sedan trycka på den. Andra spel 

som Kims lek gjorde man även här fast bara i arbete en mot en. Där kunde man göra varianten 

att täcka över föremålen för att sedan se om eleven kunde peka på motsvarande bild av det 

man gömt, detta är en övning som kräver att man håller kvar uppmärksamheten på det som 

inte syns längre.  

På frågan om hur man hittat material och om man fått någon handledning fick jag svaret att de 

fått söka material själva eller vid nätverksträffar där man kan tipsa varandra. Någon 

handledning i att träna arbetsminnet eller annan minnesfunktion har de inte fått. Verksamheten 

är individanpassad till den grad att man är en personal per elev så svaret på min fråga om de 

har någon strategi för vilka elever som behöver träna var att varje elev får en stund varje dag 

då man tränar extra med något, allt utifrån de behov som eleven har.  

Det är ingen som en hel grupp kan göra vi jobbar en mot en när man ska göra såna 

saker. Ska man jobba fokuserat är det bra att vara en o en (P3). 

 

Om man har märkt av något resultat från arbetsminnesträning kunde P3 inte svara på då de 

inte arbetet medvetet med den sortens träning. Däremot andra minnesträningar som att 

komma ihåg en personals namn hade de sett progression på. Begreppet arbetsminne och 

träning av detta var inget som P3 uppfattade som aktuellt inom skolan och därför var det 

ingen som pratade om det.  

5.1.4 Intervju på grundsärskola 
Den fjärde skolan var en grundsärskola på högstadienivå och jag fick prata med en 

specialpedagog (P4) som arbetade nära klassen. På den här skolan pågick sedan en tid tillbaka 

ett intensivt arbete med att träna arbetsminnet och metoden var Cogmed. Min fråga om var de 
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funnit metoden fick svaret att de läst om metoden i specialpedagogiska tidningar och tagit 

kontakt med Cogmed för mer information.  

 

Vi fick arbeta hårt med att övertala rektorerna att få pröva detta då licensen är rätt 

dyr men sen hitta vi en som är intresserad av sånt här och då fick vi igenom det 

(P4). 

 

Samtlig personal hade genomgått en handledning som finns med när man köper in 

programmet, men initiativet kom från dem själva då de insett behovet hos eleverna. Materialet 

var en skollicens där varje elev fick en inloggning så att de även kunde göra övningarna 

hemma. Detta gjorde att skolan fick ordna ett föräldramöte för att även utbilda föräldrar i hur 

man arbetade med programmet. På min fråga om det skedde något urval bland eleverna 

svarade P4 att alla fick möjlighet att delta men förutsättningen var att de kunde göra en del av 

övningarna hemma när inte tid fanns i skolan. Fråga fem handlar om hur ett träningstillfälle 

gick till och på den svarade P4 att eleverna kunde göra övningarna i skolan om det fanns 

luckor i schemat annars fick de göra det hemma. Samtliga deltagare fyllde i en 

träningsdagbok så det gick att se att alla följde programmet. Eftersom dessa elever befinner 

sig på en utvecklingsnivå som gränsar mer mot normalbegåvade gjorde många av dem 

träningsprogram som tog lite längre tid än de som är riktade mot lägre åldrar. Därför gick det 

inte alltid att göra övningarna i skolan. Resultatet av träningen har varit bra enligt 

specialpedagogen. Det har märkts skillnader i förmågan att hålla koncentrationen uppe och i 

förmågan att lösa problem. Samtliga personer runt eleverna har sett förbättringar i uthållighet 

och i minnesfunktoner. Resultaten har varit så bra att man på skolan avsatt tid på 

personalkonferensdagar för att informera övriga pedagoger och skolan har gett möjlighet för 

all personal att själva få pröva Cogmed under en period för att bekanta sig med materialet. 

 

5.1.5 Intervju på en träningsskola 
Sista skolan jag besökte är en träningsskola riktad mot elever i högstadieåldrarna och den 

pedagog (P5) som jag intervjuade hade arbetat inom den verksamheten mer än tio år. Min 

första fråga om de använder metoder för att träna arbetsminnet besvarades med att de inte 

hade några specifika metoder som har något namn på det sättet men visst tränade de 

arbetsminnet. P5 fortsätter sedan sin egen tankegång om vad man lägger in i ordet 

arbetsminne då den minnesträning de bedriver med sina elever handlar mycket om att kunna 

återge sådant som eleven upplevt. Den typen av träning jobbade de mycket med men som 

kommunikationsövningar. Efter den första frågan fick vi åter diskutera vad som menas med 

arbetsminne och på vilket sätt det skiljer sig mot övriga minnesfunktioner. Det uppstod en viss 

tvekan hos den intervjuade om detta var något som de gjorde i den verksamhet P5 arbetade i 

då eleverna befann sig på en mycket tidig nivå. När vi fortsatte resonera runt första frågan så 

var den träning som var närmast en arbetsminnesträning Kims lek. Detta är en aktivitet som 

de gör för att träna minnet och genom att eleven ska hålla kvar i minnet vad som tagits bort är 

övningen närmast att kunna kallas för en arbetsminnesträning. Samtliga elever har tillgång till 

Ipad men de appar som eleverna arbetar med har inte medvetet valts för att träna arbetsminnet 

men vissa övningar hade den funktionen genom att man ska komma ihåg vilket djur som har 

ett visst läte och sedan trycka på rätt markör på Ipad. P5 beskriver sedan en övning som 

genomförs för att eleven ska klara att hålla kvar i minnet en uppgift trots att den byter lokal. 
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Den genomförs med hjälp av bildstöd så det blir en form av arbetsminnesträning då eleven 

ska komma ihåg att bilden informerar om något som ska hämtas.  

På andra frågan om var de funnit de metoder de använder och om de fått någon handledning 

svarade P5 att det hade de inte fått utan de har fått söka information själva. Det forum där de 

kan få idéer är vid nätverksträffar och andra möten med pedagoger som arbetar inom samma 

verksamhet. I kommunen finns ett nätverk för grundsärskolan där man träffas cirka tre gånger 

per termin. Den ansvarige som sammankallar till träffarna brukar då ha något tema på 

träffarna och även informera om nyheter inom forskningen och olika material.  

Tredje frågan är hur de fått tag i det material de använder och pedagogen jag intervjuade 

svarar att det får de också göra. På följdfrågan om var de letar upp material återkopplar P5 till 

de nätverk de är med i och kontakt med andra skolor. Det här arbetslaget har även varit med i 

en studie från speciallärarutbildningar och tagit emot många studiebesök som i sin tur gett 

många nya förslag på arbetsmodeller och material. 

Vi letar ju material utifrån varje enskild elev, utifrån de specifika behov som den eleven har. 

Våra elever arbetar, ingen gör ju samma sak eftersom alla våra elever läser efter 

träningsskolans kursplaner (P5) 

Fråga fyra handlar om vilka strategier de har vid eventuell träning av arbetsminnet och 

eftersom eleverna i verksamheten har en till en undervisning väljer man att arbeta i teman 

med varje elev. I temat kan man då väva ihop alla ämnen och vissa teman kan pågå under en 

termin då man har ställt långsiktiga mål. Sedan kan man välja att lägga in korta moment som 

delmål under denna tid. Denna form av träning görs mest med de elever som tränar ordbilder 

där man har en form av arbetsminnesträning då ord ska matchas mot bild. På följdfrågan om 

hur ofta man utför någon form av arbetsminnesträning, upplevde P5 att detta inte gick att 

svara på då elevernas utvecklingsnivå och dagsform varierade stort.  

På frågan om P5 upplevde om arbetsminnet är något man pratar om i skolan eller under olika 

fortbildningsdagar svara P5 att det inte är något man har upplevt att man gör. P5 tycker att 

begreppet arbetsminne är mer kopplat till de barn som ska lästräna men inte på den nivå som 

deras verksamhet befinner sig på.  

 

5.2 Resultatredovisning 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken grad några pedagoger inom 

särskolans verksamhet använder sig av metoder för träning av elevers arbetsminne, vilka 

material de väljer för arbetsminnesträning samt vilket resultat som i så fall framkommit av 

deras arbete.   

 Vilka metoder använder pedagogerna för att träna arbetsminnet med sina elever? 

 Vilket material använder sig pedagogerna av för att träna arbetsminnet? 

 Vilka resultat har framkommit efter träning av arbetsminnet? 

I resultatredovisningen mötte jag ett genomgående tema i de svar på mina intervjufrågor jag 

ställde. 

 En osäkerhet om man tränar arbetsminnet i sin verksamhet. 

 Stor del av information om nyheter inom forskning får man söka själv. 
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 Material och metoder får personalen söka och tillverka till stor del själv. 

Fråga ett: Har ni några metoder för att träna arbetsminnet med era elever? I tre av fem skolor 

upplevde samtliga pedagoger en stor osäkerhet över vad arbetsminne var för något. Jag möttes 

också av svaret att de inte upplevde att de skulle kunna bidra till något i min undersökning för 

att de inte hade någon specifik träning av arbetsminnet. Därför fick vi tillsammans börja vårt 

samtal med att resonera om detta begrepp och det blir tydligt att det som pedagogerna 

upplever som träning av arbetsminne handlar om andra former av minnesträning. Den 

sociokulturella teorin bygger på ett samspel mellan barn och vuxen där kunskapsförmedlingen 

sker i en lärsituation (Säljö, 2003) som enligt Vygotskij (2008) sker bäst under den proximala 

utvecklingszonen. Personalen på de skolor som inte bedrev en medveten och strukturerad 

träning av arbetsminnet kunde uppleva att det var svårt att hitta utmaningar för eleverna när 

nya metoder inte nådde fram till verksamheten. Upplevelsen av vad arbetsminnesträning 

innebär skiljer sig också åt bland pedagoger i verksamheten och de rektorer jag mötte. 

Pedagogerna upplevde att träna arbetsminnet mer hör hemma vid läs och skrivinlärning 

medan rektorerna rekommenderade att jag skulle besöka träningsskolansverksamhet. När vi 

pratat runt begreppet arbetsminnesträning så kunde pedagogerna jag intervjuade relatera min 

fråga till sin verksamhet  

 

så det är väl det egentligen sen så tror jag att vi har, nu när vi kom att prata om det 

igår, så kom jag på i bakhuvudet att jag undrar om vi inte har nån form av 

minnesträning som heter minneslek på dator , men det är ju minnet överlag men 

sen vet jag inte.. man arbetar ju i o för sig för att träna upp arbetsminnet också på 

det sättet (P1). 

 

 

Dataprogrammet minneslek är ett program som är utarbetat för arbetsminnesträning men 

pedagogerna hade inte uppfattat materialet som sådant och därför inte använt det för detta 

syfte. Detta ansåg de själva berodde på bristande information om arbetsminnet och materialets 

syfte.  I de intervjuer jag genomförde med personer som hade specialpedagogisk utbildning 

och även tidigare arbetat var vetskapen om begreppet arbetsminne tydligt och de tränade eller 

hade tidigare tränat detta i sin verksamhet.  

Jag hade då det här minneslek som var på cd  som jag körde på alla elever och det 

som var roligt det var att en elev var på utredning och ökade sitt minne på grund 

av..om det var på grund av detta men vi kunde se skillnaden under tid P2). 

 

 

Intervjufråga två handlade om hur de hittat de metoder som användes för att träna 

arbetsminnet och om de fått någon metodhandledning från någon utanför verksamheten. I 

denna fråga var upplevelsen av att man fick söka information och metoder själva det 

gemensamma temat. De pedagoger som hade en specialpedagogutbildning hade fortsatt sina 

prenumerationer på specialpedagogiska tidskrifter och annat material där de hittat artiklar som 

väckt intresse för arbetsminnesträning. 

 
Eftersom jag själv är en specialpedagog så hade jag men man hör när man läser i 

specialpedagogtidningen så ville jag testa och så köpte den skolan  så den kan jag 

rekommendera (P2). 
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I en kommun hade de en specialpedagog som kom ut och informerade om den läst något av 

intresse för verksamheten. Men svaren på frågorna visar att personalen upplevde att det deras 

ansvar att hitta ny information. Kommunen hade ett nätverk för särskolans verksamhet där 

man kunde få ta del av andra kollegors arbetsmetoder och få tips om material. De som 

ansvarade för nätverksträffarna brukade också ha teman på träffarna där man tog upp aktuella 

frågor eller nyheter.  

 
vi träffas några gånger om året då är det egentligen-- kommuns särskoleträff dom 

har men där har jag snikit mig in sen har vi i specialpedagogen här och när hon 

hittar nånting så skickar hon ut det till oss så är det ju men det är inte så mycket 

men ramlar man över nåt så delger man ju (P1). 

 

Tredje intervjufrågan handlar om hur de får tag i det material som används vid 

arbetsminnesträning och det gemensamma temat var samtlig personal upplevde att material 

var något som de fick tillverka själva till största del. Man använde även sådant som redan 

funnits i verksamheten sedan lång tid tillbaka och en liten del kunde man köpa in varje år. 

Samtlig personal upplevde att en av svårigheterna med material var att alla eleverna var så 

olika och därför blev det att man var tvungen att specialanpassa för varje individ. 

  
Mycket tillverkar vi själva men sen så när man är på den där läromedelsmässan  så 

kan man ju klämma o känna på massor med material så då får man ju lite tips  man 

beställer ju lite så det beror på vilken nivå barnen är på ju lägre nivå de är på desto 

mer får du göra själv känner jag för att det ska vara anpassat för just den personen 

(P1). 

 

 
Vi fick arbeta hårt med att övertala rektorerna att få pröva detta då licensen är rätt 

dyr men sen hitta vi en som är intresserad av sånt här och då fick vi igenom det 

(P4). 

 

Den fjärde frågan handlade om vilka strategier pedagogerna hade vi träningstillfällena och här 

skilde sig svaren åt beroende på vilken verksamhet man arbetade inom. De pedagoger som 

arbetade inom träningskolansverksamhet hade strategin med en till en undervisning. De 

arbetade korta stunder och använde mer konkreta metoder eller enkla program på Ipad. Vilka 

elever som fick ta del av träningen var utifrån deras behov. ”Vi har ju elever som inte ens 

sitter i en bänk och arbetar för att man är mest på golvet fortfarande för utvecklingsmässigt är 

de på en ettåringsnivå” (P5). 

 

Fråga fem handlar om man de resultat som eventuellt framkommit vid träning av arbetsminnet 

och den frågan upplevde en del pedagoger som svår att besvara då man inte hade någon 

medveten strategi för arbetsminnesträning. I de verksamheter som använt sig av 

arbetsminnesträning hade man märkt positiva resultat både av arbetsminnet samt inom andra 

skolämnen. Pedagogerna hade märkt en förbättring av humörsvängningar och även en bättre 

koncentrationsförmåga.  

Fråga nummer sex handlade om pedagogerna upplevde att begreppet arbetsminne och 

arbetsminnesträning var något som var aktuellt inom deras verksamheter t ex vid 

fortbildingar. Svaren på de frågorna kan man koppla samman till pedagogernas upplevelser av 

att man får ta eget ansvar för att få del av ny forskning. Det var ett av de teman som jag kunde 

se i svaren på hur man hittar metoder och material, att stor del av forskning får man söka 
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själv. De pedagoger som fick till sig forskning genom olika vetenskapliga tidskrifter hade fått 

kunskap om metoder och därför kunnat starta ett arbete med de nya metoder som finns. De 

hade även kunnat med stöd av forskning fått med skolans rektor för att köpa in materialet. I 

samtliga fall så framgick det att det inte pratas om arbetsminne inom särskolans verksamhet 

utan som en pedagog uttryckte det: ”Är det inte mer vid läsinlärning och matte man behöver 

träna det” (P5). 
 

 

 

 

5.3 Resultatanalys 
Fråga nummer ett: Har ni några metoder för att träna arbetsminnet med era elever? Min analys 

av resultatet på den frågan, i belysning av den osäkerhet om vad arbetsminnesträning är, blev 

att pedagogernas egna upplevelser om området styrde träningen. De flesta hade moment av 

arbetsminnesträning utan att de själva upplevde detta medan andra trodde sig utföra en sådan 

träning som egentligen riktade sig mot andra minnesfunktioner. I de fall där pedagogerna hade 

en specialpedagogisk utbildning var begreppen klara och arbetsminnesträning förekom i 

verksamheten. 

  

Fråga nummer två: Hur man funnit de metoder man använder för minnesträning är analysen 

sett ur en sociokulturell teori att samspelet mellan personal i verksamheten och utanför skolan 

är avgörande för hur ny forskning ska komma fram till den pedagogiska verksamheten.  

Mönstret som framkom i min analys av transkriberingarna visar på en brist mellan forskning 

som har kunskaper till verksamheten som behöver få kunskapen (Säljö, 2003). 

 

Fråga numer tre: Hur man funnit material för att träna arbetsminnet? Analysen av detta svar 

utifrån min fråga om hur de fick sitt material och det tema i svaren som framkom är att de 

ekonomiska resurserna är små och att personalen får vara kreativa i att hitta anpassat material. 

Nya intryck och idéer från aktuell forskning är även där något som man själv får ta initiativet 

till och här använder man sig av läromedelsmässor som man kan besöka varje läsår som 

inspiration. Mycket av material och metoder hänger med i verksamheten som väl prövade 

metoder men möjlighet till förnyelse beror på pedagogernas egen upplevelse av att det 

behovet finns. Vid det tillfälle där man hittat en metod på Cogmed för arbetsminnesträning 

fick specialpedagogen arbeta hårt för att skolan skulle gå med på att lösa licens för 

programvaran.  

 

Fråga fyra handlar om vilka strategier man använder i utformningen av en lärsituation för 

träning av arbetsminnet och här är det elevens behov av hjälp och stöd från den vuxne som 

styr hur man lägger upp strategin. Säljö (2003) menar att det är de situationella vilkor och 

förutsättningar som utmärker vårt handlande och analysen av fråga fyra visar på att elevens 

dagsform och förutsättningar styr utformningen av lärtillfällen. Utifrån den sociokulturella 

teorin är min analys av hur pedagogerna utformar strategier för lärtillfällen att det är elevens 

egna kunskaper och erfarenheter som man utgår från och genom det försöker skapa 

meningsfulla aktiviteter i ett socialt samspel (Säljö, 2003). Inom grundsärskolan kunde man 

arbeta mer i grupp och även under längre pass individuellt så där var strategin att alla skulle 

erbjudas möjligheten och i de verksamheter där man genomfört eller genomförde ett 

metodiskt arbete för att träna arbetsminnet var det bara de elever som själva avstod från att 
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delta som inte fick del av träningen i sin hela form men kunde vara med till viss del då man 

utförde övningarna i skolan.  

 

Fråga nummer fem om eventuellt resultat av arbetsminnesträning var tydligast i de 

verksamheter som hade en medveten träning enligt en metod för just detta minnesområde. Här 

kan man se en tydlig koppling till den forskning som finns om arbetsminnesträning där 

Klingberg (2007) beskriver de positiva förbättringarna av arbetsminnet och förmågan till 

koncentration. Dahlin (2011) menar också att upprepad träning av arbetsminnet är positivt för 

barn med uppmärksamhetsstörning och den effekten hade man upplevt i de pedagogiska 

verksamheter som använt sig av arbetsminnesträning. Men i övriga verksamheter kunde de 

samtliga se att en viss förbättring skedde vid återkommande övningar för minnesträning.  

 

Fråga sex, om pedagogerna upplevde att arbetsminnesträning var ett aktuellt ämne man 

diskuterade på arbetsplatsen syns ett mönster i min analys av intervjusvaren. 

Arbetsminnesträning är inget som disskuteras i verksamheterna om inte pedagogerna själva 

har kunskaper i ämnet. Varför det är på detta viset är svårt att besvarar men analysen av svaren 

visar på att pedagogerna inte får del av aktuell forskning om de inte själva aktivt söker den.  

6. Diskussion 
I detta stycke kommer jag att föra en diskussion om vad jag kommit fram till i relation till den 

forskning jag har redovisat i litteraturgenomgången. Jag kommer att granska mitt metodval 

och göra en sammanfattande diskussion av mitt arbete i en resultatdiskussion och i en 

metodvalsdiskussion. 

 

6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken grad några pedagoger inom 

särskolans verksamhet använder sig av metoder för träning av elevers arbetsminne, vilka 

material de väljer för arbetsminnesträning samt vilket resultat som i så fall framkommit av 

deras arbete. I mitt arbete som speciallärare med inriktningen utvecklingsstörning är detta ett 

relevant område att fördjupa mig i då jag dagligen möter elever som har inlärningssvårigheter 

som i många fall beror på bristande funktion av arbetsminnet. Som utgångspunkt använde jag 

mig av forskning kring arbetsminnet som främst var kopplat mot inlärning och jag utgick 

främst från (Klingberg, 2007; Adler & Adler 2006; och Baddeley, et al., 2009).  Deras 

forsking visar att arbetsminnet är möjligt att träna upp vilket är av intresse för mitt arbete som 

speciallärare. (Klingberg, 2007; Adler&Adler, 2006; och Baddelely, et al.,2009) forskning har 

lett fram till ett samarbete med programutvecklare inom dataspel och det betyder att det finns 

utformade och beprövade metoder för arbetsminnesträning som kan användas i pedagogisk 

verksamhet. En intressant fråga för mig i mitt arbete inom särskolans verksamhet är om man i 

den pedagogiska verksamheten etablerat någon metod att träna arbetsminnet där man 

använder sig av det material som utvecklats med hjälp av den forskning jag tagit del av i 

litteraturgenomgången i min uppsats. Forskning bygger på att arbetsminet är möjligt att träna 

upp (Klingberg, 2007) och detta väckte mitt intresse av att undersöka om detta nått ut till 

verksamheterna så att träning av arbetsminnet var något som genomfördes. Då jag utgått i min 

uppsats från den sociokulturella teorin (Säljö, 2003) där kunskap växer fram i samspelet 

mellan pedagog och elev blir pedagogernas metodval en viktig fråga. Det som blev intressant 
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i mötet med de verksamheter var att kunskapen om vad arbetsminne är för något skilde sig åt 

mellan de skolor jag besökte. Vid mitt första möte med personal på en särskola fick jag ändra 

lite i min metod och lägga in ett förberedande samtal om begreppet arbetsminne samt vad 

mina frågor innebar. Detta blev nödvändigt vid nästan samtliga skolor då jag ofta möttes av 

åsikten att man inte trodde sig ha något att tillföra i en intervju. Om jag relaterar reaktionerna 

hos de pedagoger jag mötte till den aktuella forskning om arbetsminnet som pågår är det 

tydligt att den inte når fram till verksamheterna. Klingberg (2007) beskriver i sin forskning de 

positiva effekter arbetsminnesträning har både kognitivt och även för 

koncentrationsförmågan. Det är därför anmärkningsvärt att i resultatet av min studie se att 

verksamheterna inte får ta del av detta och att ingen förmedlar denna kunskap till 

pedagogerna. Resultatet på min fråga om pedagogerna använder sig av några metoder för att 

träna arbetsminnet blir svårbedömd i tre av de fem verksamheter jag besökte. I de två 

verksamheter där pedagogen hade klart för sig vad en sådan träning innebär och hade 

genomfört eller genomförde en sådan träning är svaret att sådant görs i grundsärskolan. I de 

övriga tre verksamheterna blev resultatet att man gjorde viss träning av arbetsminnet men det 

var inget man utförde som en medveten strategi. Däremot sker all träning i samspel mellan 

elev och pedagog där strävan är att elevens kunskapsutveckling utgår från vad den nästan kan 

till att kunna (Vygotskij, 2008). Här får resultatet på undersökningen bli att man inte använder 

sig av några metoder för att träna arbetsminnet utan det är övriga minnesfunktioner man har 

metoder för att träna men som till viss del tränar arbetsminnet. Det är intressant att märka hur 

avgörande det var för verksamheterna om kontakten med speciallärare eller specialpedagog 

var nära verksamheten. I de fall där kontakten var sporadisk var kunskapen om aktuell 

forskning om arbetsminnet och metoder för att träna detta mindre än vid de verksamheter där 

speciallärarna fanns i verksamheten.  

 

6.2 Metodvalsdiskussion 
Det visade sig i många fall där jag var i kontakt med rektor för att presentera mitt missivbrev 

att även deras uppfattning av arbetsminne var att det var något som hade med praktiskt arbete 

att göra och jag blev ofta hänvisad till träningsskolan. Pedagogerna i sin tur kopplade 

arbetsminnet mer mot grundskolans läs och skrivinlärning. Det var bara i de fall där 

pedagogerna jag intervjuade hade en bakgrund som specialpedagoger som forskningen om 

arbetsminnet var aktuell. Om jag hade haft den bakgrundsinformationen innan jag gjorde min 

undersökning skulle ett lärande samtal eller en fokusgrupp kunnat vara ett annat sätt att 

genomföra undersökningen. 

En annan metod för att kartlägga hur kunskapen om arbetsminnesträning är i olika 

verksamheter kunde vara att skicka ut en kort enkät med olika frågor som ringar in detta. 

Utifrån den enkäten skulle urvalet för en intervju kunnat göras efter de skolor som har den 

bakgrundskunskap om arbetsminnesträning som överensstämmer med mina frågor. Nackdelen 

med detta är att svaret på min fråga om man använder sig av arbetsminnesträning blir mindre 

intressant då oddsen för att man gör det är stora. Däremot skulle min frågeställning om vilka 

träningsmetoder som användes kunnat bli mer intressanta för resultatet och mot den 

bakgrundsforskning jag gjort. Eftersom jag tittat mycket på Cogmeds dataprogram och även 

programvaran Minneslek kunde en studie på särskolor som använder dessa program varit 

spännande. Problemet är att eftersom dessa metoder inte verkar så spridda så finns risken att 

undersökningen skulle bli svåra att genomföra geografisk om jag skulle använda mig av 
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intervju som metodval. Däremot skulle en enkätundersökning eller intervju per telefon eller 

annan kommunikationskanal vara möjlig.  

6.3 Intervjuens metodologiska ansats 
Svårigheten och risken med den halvstrukturerade intervjun med det öppna samtalet som i 

många fall följde är min roll som intervjuare. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vikten 

av att som forskare sträva efter att vara neutral och ha en distans vid tillfället för att inte 

påverka de data som kommer fram. Som en pedagog själv verksam inom särskolan är det 

väldigt svårt att förhålla sig till detta då man gärna faller in i ett kollegialt samtal med 

utbytande av erfarenheter. För att säkerhetsställa undersökningens validitet är transkriberingen 

av intervjuen en bra garanti för trovärdigheten. Detta ställer stora krav på att reabiliteten i 

tillvägagångssättet är stor vilket underlättas av att metoden är halvstrukturerad och därmed 

följer ett färdigt manus. I genomförandet av intervjuerna innebar detta att frågeställningarna är 

fasta men utformade för att ge möjlighet för den intervjuade att kunna resonera öppet runt sina 

svar.  

Undersökningens metodologiska ansats har jag grundat på Kvale och Brinkmann (2014) och 

de olika metoder han nämner i sin bok. En halvstrukturerad forskningsintervju ger det 

utrymme för intervjupersonens egna upplevelser av de frågor jag vill ta upp i min 

undersökning. Eftersom jag är intresserad av hur personal inom särskolans verksamhet arbetar 

och med vilka metoder så skulle inte andra metoder kunna ge ett resultat som även speglar hur 

personalen upplever arbetet. En annan metod som däremot skulle kunna varit tänkbar är 

enkätfrågor som skickats ut till olika verksamheteter med strukturerade frågor som besvarar 

frågor om hur ofta och hur mycket man använder olika metoder. Detta hade kunnat ge en 

bredare bild av hur det ser u i olika verksamheter då jag i så fall vänt mig till betydligt fler 

skolor än de fem jag nu valt ut. En kvantitativ undersökning kan ju, som Bjereld et al (2014) 

beskriver, ingå in en kvalitativ forskning då dessa två metoder integrerar med varandra i de 

flesta samhällsvetenskapliga och humaniora forskningar idag.  

 

6.4  Förslag på fortsatt forskning 
Jag har blivit intresserad av två olika områden som kom fram i min undersökning. 

 

1. Det ena är om det finns praktiskt material för att träna arbetsminnet för de som inte 

kan hantera en dator eller Ipad. Jag skulle även vilja undersöka om det finns enkla ap-

par till Ipad som passar de som inte klarar av att hantera ett tangentbord eller en mu-

spekare. Inom träningsskolan ligger utvecklingsnivån ofta på en väldigt tidig nivå så 

det är mest förmågan att fokusera som blir aktuell att träna. Här skulle ett praktiskt 

material som man kan göra liggande på en matta vara bra och det skulle vara intressant 

att veta vad som finns. Här skulle en kontakt med SPSM eller andra läromedelsförlag 

kunna ge information om detta.  

2. Det andra området är varför når inte aktuell forskning fram till pedagogerna på annat 

sätt än om de söker upp den själva. När verksamheten snurrar på för fullt är det svårt 

att hinna med att hålla sig uppdaterad och jag funderar på om det finns ett övergri-

pande ansvar på skolan och om det är så, varför fungerar det inte.  
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Samklass var en intressant form där man hade ett tätt samarbete mellan den grundskoleklass 

som eleverna inskrivna i särskolan tillhörde.  Detta innebar att samtliga elever, oavsett om de 

hade en utvecklingsstörning eller inte, kunde ta del av undervisningen i de små grupper som 

särkolans verksamhet erbjöd. Skollagen beskriver i kapitel 1paragraf 4-9 hur utbildningen ska 

ta hänsyn till elevernas olika behov och ge möjligheten att utvecklas så långt som möjligt och 

att rätt stöd för detta ska ges. Skollagen framhåller även hur viktigt det är med likvärdig ut-

bildning och demokratiska värderingar där människans lika värde ska främjas, Skolverket 

(2012).  
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Bilaga 1  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Karin Olsson och jag genomför den sista delen av min utbildning till speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning vilket innebär att jag ska skriva ett examensarbete. 

 

Mitt examensarbete kommer att handla om arbetsminnet och hur det påverkar inlärningssituationen, 

därför vill jag undersöka om det finns metoder för att träna arbetsminnet inom grundsärskola eller 

träningsskola. 

  

Jag vill därför komma i kontakt med pedagogisk personal som arbetar inom särskolans verksamhet för 

en kortare intervju och behöver därför ert samtycke till att jag bokar en tid för detta.  

 

Det är frivilligt att delta i studien och ni kan givetvis avboka tid om hinder uppstår. Intervjun kommer 

ta ca en halvtimme och spelas in av mig för att jag sedan ska kunna analysera svaren. Alla data som 

jag samlar in kommer endast att användas i mitt examensarbete och analysen kommer att vara helt 

anonym, samtliga namn på personer och skolor kommer att bytas ut.  

 

Jag kommer att fråga om ni har metoder för att träna arbetsminnet och beskriva metod och eventuellt 

material.  

 

Min studie kommer att redovisas som ett examensarbete vid Karlstads universitet och sedan finnas 

tillgänglig vid universitetsbiblioteket. All insamlad data kommer att förstöras efter att studien är 

genomförd.  

 

Jag kommer att behöva ert skriftliga medgivande och bifogar därför ett frankerat kuvert att lägga 

svarstalongen i. 

 

Med vänliga hälsningar Karin Olsson 

 
 

 

Ort och datum:  _____________________________________________________________________                                                                                       

 

Jag ger mitt skriftliga medgivande till ett deltagande i intervju om metod och möjlighet att träna arbetsminnet: 



 

 

 

Bilaga 2 

 
 

Arbetsminnesträning i grundsärskolan – en undersökning om 

metoder och material för arbetsminnesträning 

Syfte: 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om pedagoger som arbetar inom särskolans 

verksamhet använder sig av någon metod för att träna arbetsminnet med sina elever i syfte att 

förbättra deras förmåga till inlärning. Jag vill även undersöka vilka metoder som används 

kopplat till den forskning som Klingberg (2007) beskriver.  

 

Frågeställningar: 

 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Vilka metoder använder pedagogerna för att träna arbetsminnet med sina elever? 

 Vilket material använder sig pedagogerna av för att träna arbetsminnet? 

 Har något resultat har framkommit efter träning av arbetsminnet? 

 

Intervjufrågor: 

 Har ni några metoder för att träna arbetsminnet med era elever? 

 Vilket material använder ni för träning av arbetsminnet? 

- Hur har ni funnit materialet? 

- Vad är strategin för det material ni använder? 

 Har ni någon strategi vid urval av elever som tränar arbetsminnet? 

-  Vad är det i så fall som avgör att ni anser att eleven ska träna arbetsminnet? 

- Vad avgör metoden för träning av arbetsminnet? 

 Har ni fått handledning i hur man tränar arbetsminnet? 

-  Har ni sökt handledning själva? 

- Har någon sökt upp er för att handleda? 

 Har ni märkt något resultat av träning av arbetsminnet med elever? 

- På vad sätt har ni märkt ett resultat? 

- Har resultatet märkts vid andra tillfällen än vid arbetsminnesträning? 

 Är arbetsminnesträning något som ni upplever som ett aktuellt ämne på er arbetsplats? 

- Förekommer det information vid fortbildning eller liknande? 

- Får ni information från någon utanför er verksamhet om arbetsminnesträning? 

 
 

 


