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Titel 
Arbetsminnesproblematik och lärande hos elever med utvecklingsstörning 

 

English title 
Working Memory Problems and Learning in Children with Learning Disabilities 

 

Abstrakt 
Detta är en kvalitativ intervjustudie där syftet är att undersöka lärares i särskolans uppfattning om 

arbetsminnesproblem hos elever. Vidare syftar studien till att undersöka hur lärare upplever att 

arbetsminnesproblematik påverkar elevernas lärande och hur eleverna kan få stöd i att hantera 

detta. Efter att varje intervju hade genomförts transkriberades den och när textinnehållet sedan 

sammanställdes och analyserades framträdde ett antal teman. Kännedomen om begreppet 

arbetsminne var inte så stor, men det stöd som ges är positivt för elever med ett svagt arbetsminne. 

När resultatet ställdes mot teori och tidigare forskning framträdde till största delen likheter, men 

även olikheter. T.ex framkom i resultatet att eleverna kanske får för mycket stöd och använder 

hjälpmedel av slentrian. Forskningen däremot framhåller vikten av att eleverna har tillgång till 

hjälpmedel och vet hur och när de ska använda dem. En likhet som framkom var tankar om 

arbetsminnesträning. Några tog upp det och var intresserade av att använda det, medan en annan 

tänkte att det inte fungerar i särskolan. Här är även forskningen kluven. Både i fråga om träning 

hjälper och hur den i så fall bör organiseras.  

 

 

Nyckelord 
Arbetsminne, arbetsminnesträning, instruktioner, lärande, mental ålder, strategier, 

utvecklingsstörning, 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Innehåll 

1 Inledning ___________________________________________________________ 1 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 2 
2.1 Arbetsminne _____________________________________________________________ 2 

2.1.1 Korttidsminne ________________________________________________________ 2 

2.1.2 Arbetsminnets delar ___________________________________________________ 2 

2.1.3 Arbetsminne och lärande _______________________________________________ 3 

2.2 Utvecklingsstörning _______________________________________________________ 4 

2.2.1 Utredning av en eventuell utvecklingsstörning _______________________________ 5 

2.3 Lärande _________________________________________________________________ 5 

3 Syfte och frågeställningar ______________________________________________ 7 

4 Tidigare forskning ____________________________________________________ 8 
4.1 Arbetsminne _____________________________________________________________ 8 

4.1.2 Arbetsminne och prospektivt minne _______________________________________ 8 

4.2 Utvecklingsstörning _______________________________________________________ 8 
4.2.1 Flytande intelligens ____________________________________________________ 9 

4.2.2 Ålderns betydelse vid forskning på arbetsminnet hos utvecklingsstörda ___________ 9 

4.2.3 Kapacitet hos de olika delarna i arbetsminnet hos utvecklingsstörda ____________ 10 

4.2.4 Resonemang och problemlösning ________________________________________ 10 

4.3 Lärande ________________________________________________________________ 10 
4.3.1 Arbetsminnesträning __________________________________________________ 11 

4.3.2 Arbetsminnesträningsprogram __________________________________________ 12 

4.3.3 Hur märks ett svagt arbetsminne i klassrummet? ____________________________ 13 

4.3.4 Lärande och självkänsla _______________________________________________ 14 

5 Teoretisk anknytning ________________________________________________ 15 
5.1 Sociokulturell lärteori ____________________________________________________ 15 

5.2 Relationell pedagogik_____________________________________________________ 17 
5.3 Känsla Av SAMmanhang _________________________________________________ 18 

6 Metod _____________________________________________________________ 20 
6.1 Metodval ______________________________________________________________ 20 
6.2 Urval __________________________________________________________________ 20 

6.3 Utförande ______________________________________________________________ 20 
6.4 Databearbetning och analys ________________________________________________ 21 

6.4.1 Innehållsanalys ______________________________________________________ 22 

6.5 Validitet _______________________________________________________________ 22 
6.6 Etiska aspekter __________________________________________________________ 22 

7 Resultat ___________________________________________________________ 23 
7.1 Kännedom om begreppet arbetsminne ________________________________________ 23 
7.2 Att uppmärksamma arbetsminnesproblematik __________________________________ 23 



 

7.3 Upplevelse av arbetsminnesproblematikens påverkan på lärandet __________________ 23 
7.4 Att underlätta lärandet ____________________________________________________ 24 

7.5 Planering av undervisning vid arbetsminnesproblematik _________________________ 25 
7.6 Arbetsminnesträning _____________________________________________________ 26 
7.7 Arbetsminne och utvecklingsstörning ________________________________________ 27 

8 Analys _____________________________________________________________ 28 
8.1 Kännedom om begreppet arbetsminne ________________________________________ 28 
8.2 Att uppmärksamma arbetsminnesproblematik __________________________________ 28 
8.3 Upplevelse av arbetsminnesproblematikens påverkan på lärandet __________________ 28 
8.4 Att underlätta lärandet ____________________________________________________ 29 
8.5 Planering av undervisning vid arbetsminnesproblematik _________________________ 30 

8.6 Arbetsminnesträning _____________________________________________________ 30 

9 Diskussion _________________________________________________________ 31 
9.1 Arbetsminnesproblematik och lärande ________________________________________ 31 

9.2 Stöd till elever med svagt arbetsminne _______________________________________ 32 
9.3 Sammanfattning av diskussionen ____________________________________________ 35 
9.4 Metoddiskussion ________________________________________________________ 35 
9.5 Specialpedagogiska implikationer ___________________________________________ 36 

9.6 Framtida forskning _______________________________________________________ 36 

10 Referenslista_______________________________________________________ 37 

BILAGA 1 ____________________________________________________________ i 

BILAGA 2 ____________________________________________________________ ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 
 

1 Inledning 
Tankarna på detta arbete väcktes i klassrummet vid olika tillfällen. Det hände ofta att eleverna 

glömde grundläggande information från ena dagen till den andra och vi fick börja om med samma 

uppgift. De kunde komma ihåg vissa delar, men fick inte ihop någon helhet. Frågan varför det var 

så samt hur och om det kunde gå att ändra dök allt oftare upp i huvudet. Efter sökande efter 

information var det ett svagt arbetsminne, som dök upp som tänkbar orsak. Jag började förstå att 

ett svagt arbetsminne kan påverka både vardag och skola. Samtidigt förstod jag att jag inte hade 

några verktyg för att hjälpa eleverna. Just arbetsminne är inget som vanligtvis tas upp som en 

anledning till inlärningssvårigheter. Det kan ta tid både att få reda på att arbetsminnet är svagt och 

att det kanske finns en utvecklingsstörning, som behöver utredas. Diagnosen utvecklingsstörning 

får eleven efter en grundlig utredning och vägen fram till beslut om mottagande i särskolan är lång 

med flera parter inblandade. Genom att studera arbetsminne, utvecklingsstörning och lärande 

framkommer inbördes samband. 

 

Personer med utvecklingsstörning har ett svagt arbetsminne (Delavarian, Behrouz, Towhidkhah & 

Gharibzadeh, 2014). Lärandet tar överlag längre tid för de med utvecklingsstörning och 

instruktioner och undervisningsmaterial behöver anpassas till elevens förutsättningar. I juni 2017 

skrev Lärarnas Tidning (Lindgren) att ”Lärare borde lära sig mer om hjärnan”.  I artikeln 

intervjuades Stina Söderqvist, som forskar i kognitiv neurovetenskap på Karolinska Institutet. 

Hennes främsta intresseområden är arbetsminne och koncentration samt hur hjärnan påverkar vårt 

lärande.  Där framkom att både lärare och elever kan gynnas av att lära sig mer om hjärnan, och 

framför allt arbetsminnets betydelse för lärandet. När arbetsminnet blir överbelastat tappar eleven 

lättare fokus på uppgiften. Något annat som togs upp var vikten av att ge eleverna olika lärstrategier 

(Lindgren, 2017). Det är skolans ansvar att bereda eleven så bra förutsättningar som möjligt för ett 

meningsfullt lärande den tid eleven har till förfogande i skolan. Vi i skolan ska se till individens 

behov och inte undervisa alla på samma sätt (Jakobsson & Nilsson, 2012).  

 

2004 publicerades en artikel i SvD hur hjärnan ser ut hos litterata respektive illitterata personer. 

Atterstam (2004) skrev om ett forskningsprojekt som Martin Ingvar gjorde där hjärnan hos 

läskunniga respektive icke läskunniga personer jämfördes. Det framkom vid olika tester att 

läsförmågan ger positiva effekter för bl.a. minne, uppmärksamhet och att kunna fatta beslut. Martin 

Ingvar menar att det som var intressant med studiens resultat var att hjärnan går att förändra 

(Atterstam, 2004). Hur förändringen ska aktiveras finns det olika synpunkter på.  Det råder delade 

meningar om arbetsminnesträning verkligen fungerar. En del forskning förespråkar systematisk 

träning av arbetsminnet, medan andra menar att träning varken ger minnesförbättring eller 

transfereffekter.  

 

För att fördjupa mig i hur ett svagt arbetsminne kan upptäckas i klassrummet, hur lärandet påverkas 

och hur eleverna kan få stöd för att hantera detta blev föreliggande arbete till.  
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2 Bakgrund 
Målet med detta arbete är att få mer kunskap om hur lärare i särskolan upplever att 

arbetsminnesproblematik kan påverka elevernas lärande och hur lärandet eventuellt kan stöttas. I 

detta kapitel görs en fördjupning i arbetsminne, utvecklingsstörning och lärande. 

 

2.1 Arbetsminne  

Vårt arbetsminne kan bara komma ihåg saker kortare stunder (Klingberg, 2011). Det används när 

vi behöver ha information tillgänglig under ett fåtal sekunder, t.ex. när vi riktar vår uppmärksamhet, 

koncentrerar oss på en uppgift, vid problemlösning eller när vi får instruktioner (a.a.). Begreppet 

arbetsminne är populärt både inom kognitiv psykologi och neurobiologi (Baddeley, 2012a). Det är 

individuellt och varierar med ålder, förmåga till uppmärksamhet och hur många enheter en person 

kan komma ihåg (a.a.). Vårt arbetsminne är begränsat och inte helt utvecklat hos barn. Dess 

kapacitet är till mer än 50 % ärftlig. Information som förloras från arbetsminnet kan inte återskapas 

(Davis, 2011). Baddeley (2012a) menar att korttidsminnet refererar till endast tillfällig lagring av 

information, medan arbetsminnet står för både lagring och hantering av information. 

 
2.1.1 Korttidsminne 

 Korttidsminnet gör att vi kan hålla en viss mängd information i minnet en viss tid. Om det finns 

möjlighet att samtidigt höra t.ex. siffror registreras de även med hörseln. Vilken rytm som används 

för att läsa enheterna spelar också roll. Det är därför det är förhållandevis lätt att t.ex. komma ihåg 

en diktvers eller sångtext. Detta kallas för den minnesvidd personen har. Om vi blir distraherade 

genom att inte få möjlighet att tänka på den följd av enheter som lästs eller lyssnats på och/eller 

inte får någon repetition kommer vi inte ihåg lika bra (Baddely, 1983). Ett korttidsminne kan efter 

upprepade repetitioner gå över till att bli ett långtidsminne (Maltén, 2002).  

 
2.1.2 Arbetsminnets delar 

Vad gäller arbetsminne var professor Alan Baddeley den första som tog fram en modell för 

arbetsminnet och dess olika delar (se figur nedan). Den här modellen är oftast utgångspunkten i 

dagens forskning. På senare år har det konstruerats olika datorsimuleringsmodeller av hur 

arbetsminnet fungerar. Flera av dessa är så komplexa att det är svårt för andra forskare att använda 

dem. Det är önskvärt att de resultat som kommer fram i laboratoriemiljö ska kunna användas ute i 

vardagslivet i t.ex. skolor (Baddeley, 2012a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Arbetsminnet och dess förbindelser med långtidsminnet enligt Baddeley (2012b) 

 

 

              Centrala exekutiven 

Visuellt - rumsligt   Episodiska bufferten Fonologiska loopen 
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Fonologiska loopen, som är den mest undersökta delen av arbetsminnet, innehåller möjligheter till 

kort lagring och att erhålla information från högläsning eller den inre rösten vid läsning. Den lagrar 

hört och talat språk, symboler och läppläsning, alla språkrelaterade. Det har konstaterats att långa 

ord tar längre tid att läsa och därför kan färre långa ord lagras i arbetsminnet. Vi klarar att ha 

ungefär sju siffror aktiva i minnet samtidigt. Om det blir fler siffror blandar vi ihop den inbördes 

ordningen. Ofta kommer vi ihåg siffrorna i början och slutet och blandar ihop dem i mitten. Om vi 

grupperar informationen i smågrupper (eng. chunks) klarar vi att komma ihåg fler enheter. Tester 

har visat att grupper med tre enheter i varje är mest optimalt för att komma ihåg mer. Fonologiska 

loopen behövs för nytt fonologiskt lärande, t.ex. lära ett nytt språk, i förbindelse med 

långtidsminnet. Den är dessutom nödvändig för ordinlärning och läsinlärning hos barn. Det sker 

ett reversibelt informationsutbyte mellan fonologiska loopen i arbetsminnet och långtidsminnet 

(Baddeley, 2012a). 

 

Det visuella arbetsminnet har testats genom försök att komma ihåg olika matriser med information 

i vissa av rutorna. Försök visade att ju fler rutor som skulle kommas ihåg desto sämre blev 

resultatet. Även här finns alltså en begränsad kapacitet. Det rumsliga arbetsminnet har testats 

genom att en testperson ser en bricka med nio klossar på. Testledaren rör vid några i en bestämd 

ordning och testpersonen ska därefter upprepa samma ordning. Här klarar vi ungefär fem stycken 

i rad. Forskarna är inte helt överens hur det visuella och rumsliga arbetsminnet ska skiljas åt. De 

menar att om testpersonen rör vid olika föremål är det även ett taktilt sinne inblandat. Baddeley 

menar att det behövs ytterligare forskning inom detta område av arbetsminnet (Baddeley, 2012a). 

 

Den centrala exekutiven är den mest komplexa i arbetsminnet. Den kan hjälpa till att hålla kvar 

uppmärksamheten, delad uppmärksamhet, växla mellan uppgifter, lagring, beslutsfattande och 

samverkan med långtidsminnet. Centrala exekutiven aktiveras när det krävs extra uppmärksamhet, 

t.ex. att räkna baklänges från 271 i steg om tre enheter (Baddeley, 2012a).  

 

Den episodiska bufferten är den senast upptäckta delen av arbetsminnet. Den sköter samspelet med 

långtidsminnet och kan lagra en begränsad mängd information under en kort tid. Detta sker främst 

vid hanteringen av flerdimensionella uppgifter. Försök har visat att ungefär fyra grupper kan lagras 

samtidigt och tas fram i en medveten operation. Enheter från olika källor kan här sammanfogas i 

enheter eller episoder. Därefter kan vi reflektera över vad vi har fått fram och detta är en process 

som kräver mycket uppmärksamhet. Både tillfällig och mer permanent sammanfogning, lagring 

och hämtning från arbetsminne eller långtidsminne går genom den episodiska bufferten (Baddeley, 

2012a). Enligt Dehn (2014) kombinerar episodiska bufferten visuella och verbala koder och 

kopplar ihop dem med existerande information i långtidsminnet. 

 
2.1.3 Arbetsminne och lärande 

I en studie på Durhamuniversitetet i England där mer än 3000 barn i olika åldrar 

arbetsminnestestades konstaterades att 10 % av dem hade ett svagt arbetsminne och att detta 

påverkade deras skolresultat. Det påtalades att dessa barn riskerade upprepade misslyckanden med 

att fullfölja skoluppgifter. Författarna konstaterar att många barn med olika inlärningssvårigheter 

inte genomgår tester av arbetsminnet, utan de ses som ouppmärksamma och omotiverade att lära. 

Ofta är klassrumsaktiviteter inte anpassade för de med svagt arbetsminne och eleverna får inte 

samma möjlighet, som de med att starkare arbetsminne, att göra uppgifterna. Barn som föds för 

tidigt har ofta ett svagare arbetsminne. De har dessutom ofta flera kognitiva förmågor som är svaga, 

t.ex. språkligt. Barnen har olika problem beroende på vilket hjärnområde som inte har utvecklats 

normalt. Barn med starkare arbetsminne har bättre prestationer och snabbare utveckling (Davis, 

2011). 
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2.2 Utvecklingsstörning  
Ungefär 1-2 % av ett samhälles befolkning har utvecklingsstörning. Den största delen har lindrig 

utvecklingsstörning och de har alla en bristande arbetsminneskapacitet (Delavarian, Behrouz, 

Towhidkhah & Gharibzadeh, 2014). Begreppet utvecklingsstörning är stigmatiserande och det är 

viktigt att ha en helhetssyn för personens bästa. Begreppet borde istället bättre definiera vilka 

nedsättningar personen har, d.v.s. de kognitiva förmågorna och abstrakt tänkande (Andelius, 

Bråkenhielm, Fernell & Wiberg, 2005). Personer med utvecklingsstörning är en heterogen grupp 

gällande intelligensnivå, bakomliggande orsaker och ytterligare diagnoser (Lifshitz, Kilberg, & 

Vakil, 2016).  

 

Hur utvecklingsstörning definieras är beroende av hur samhällssynen ser ut (Jakobsson & Nilsson, 

2012). Funktionsnedsättningen är både intellektuell och adaptiv, d.v.s. att det föreligger svårigheter 

att klara vardagen. Hur svåra dessa nedsättningar blir är till stor del sammankopplade med de 

anpassningar som görs i personens omgivning. De kognitiva förmågorna är också påverkade, t.ex. 

hur personen tillgodogör sig information. Internationellt används olika begrepp för 

utvecklingsstörning. I USA används numera ”intellectual disability” och i Storbritannien ”learning 

disability”. Miljön, sättet att undervisa samt det stöd och anpassningar som tillhandahålls påverkar 

personens lärande mer än vilken intelligenskvot denne har (Jakobsson & Nilsson, 2012). 

Stockholms Läns Landsting (2014) har sammanfattat stöddokument för olika diagnoser. Det finns 

bl.a. en om lindrig utvecklingsstörning. Arbetsminnet är ofta svagare och det kan också finnas 

symtom som liknar ADHD gällande bristande koncentration och att kontrollera sina impulser. 

Personen kan uppfattas som yngre än sin ålder och blir lätt stressad av för mycket och svår 

information. 

 

Det gemensamma för olika beskrivningar av utvecklingsstörning är att individen har svårigheter 

att tillägna sig och använda behövd information. Det finns olika system för att fastställa diagnosen. 

Ett är ICD-10, som har tagits fram av WHO, och ett amerikanskt system; DSM-IV-TR. De skiljer 

sig åt på vissa punkter. Eftersom utvecklingsstörning ser väldigt olika ut hos olika individer finns 

det kategorier inom gruppen i båda systemen. Vad gäller lindrig utvecklingsstörning har systemen 

olika IQ-gränser, men håller sig mellan 50-70 (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Andelius et al. 

(2005) tar upp att eftersom IQ kan ligga mellan 50-70 är det stor spännvidd och många olikheter 

mellan de som får diagnosen. Även åldern när diagnosen fås varierar mellan personerna. En del får 

sin diagnos i förskolan, andra efter att de har börjat skolan och en del får aldrig diagnos. De som 

ligger nära IQ 70 är svåra att diagnostisera och de som gör utredningarna behöver ha kompetens 

för detta. Det är viktigt att se till helheten runt personen. Det kan t.ex. finnas kulturella skillnader 

som behöver beaktas (a.a.).  

 

Att få en diagnos är på både gott och ont – det positiva är att den öppnar upp för hjälp i samhället 

och individen och dennes familj får ett svar på varför inte allt har fungerat tillfredsställande så här 

långt. Det negativa är att diagnosen innebär en stämpling som avvikare. Personens identitet 

påverkas av att vara beroende av stöd genom hela livet och självkänslan blir sämre ju allvarligare 

utvecklingsstörningen är. Omvärldens attityd varierar och beror på sammanhang och vilka 

relationer vi har med personer med utvecklingsstörning. Många utvecklingsstörda har inga eller 

väldigt få kontakter med jämnåriga utan funktionsnedsättning. Vid intervjuer med elever som går 

i särskolan framgår att de känner sig trygga där, men även känner sig avvikande jämfört med elever 

i ”vanliga” skolan. I gymnasiesärskolan ska utbildningen vara inriktad på en framtid som 

yrkesverksam i samhället och en utveckling mot större självständighet. Det finns ofta brister i 

delaktighetsbegreppet och möjligheten att påverka sin situation för personer med 

utvecklingsstörning. Många personer med utvecklingsstörning säger själva att de skulle vilja vara 

mer delaktiga i aktiviteter med de i samma ålder som inte har någon diagnos. Att bli placerad i 

särskola kan innebära en etikett som avvikande (Ineland, Molin & Sauer, 2013). De behöver få 



 

5 
 

information om vad deras diagnos innebär och hur de påverkas av den samt prata om vad de känner 

(Jakobsson & Nilsson, 2012). 

 

Begreppet intelligens är förknippat med utvecklingsstörning och i en av de fyra utredningar som 

görs för att fastställa om en person är utvecklingsstörd ingår just intelligenstestning.  Det finns olika 

grader av utvecklingsstörning; lindrig, måttlig och grav. I detta arbete är det främst personer med 

lindrig utvecklingsstörning som avses med begreppet utvecklingsstörning. Dessa har en 

intelligenskvot mellan 50-70. De flesta i samhället har en intelligenskvot som är 90-110, svag 

begåvning ligger mellan 70-90 (Jakobsson & Nilsson, 2012). Andelius et al. (2005) tar upp att 

lindrig utvecklingsstörning inte uppmärksammas på samma sätt som t.ex. ADHD och 

autismspektrumstörningar. Beck och Jansen (2011)  skriver att en intelligenskvot under 70  inte 

automatiskt medför att personen är utvecklingsstörd, utan det ska föreligga både nedsatt intelligens 

och nedsatt social förmåga. I ungefär 75 % av fallen hos de barn som diagnostiseras med 

utvecklingsstörning finner man en orsak till detta. Dessa barn utvecklas som andra barn, men det 

går inte lika snabbt och de kommer inte att nå samma slutpunkt. Många av barnen har problem att 

koncentrera sig och hålla kvar uppmärksamheten. Författarna betonar att det är viktigt för barnen 

att få positiva erfarenheter för att deras psyke inte ska hämmas av ofördelaktiga upplevelser (a.a.). 

 
2.2.1 Utredning av en eventuell utvecklingsstörning 

I Skolverkets (2013b) allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

beskrivs hur utredningen ska gå till och att det i alla led är det som är bäst för barnet som ska styra 

de fattade besluten. Utvecklingsstörningen ska vara klarlagd före barnet fyller 18 år. Barnets 

hemkommun har ansvar för både att utredningen görs och att alla regler följs. Det är förskolechef 

eller rektor i kontakt med barnets föräldrar som ser till att en eventuell utredning om mottagande i 

särskola sätts igång (a.a.). I Skollagen (2010) finns normer att följa när utredning inför ett eventuellt 

mottagande i särskolan ska göras.  

 

När en utredning startar består den av fyra delar; 

1. Pedagogisk bedömning, som ska utföras av någon med specialpedagogiska kunskaper. 

Elevens klasslärare bör få delge sina kunskaper om eleven om hen inte är den som gör 

bedömningen. Den finns inte några bestämmelser vad bedömningen ska omfatta.  

2. Psykologisk bedömning, en legitimerad psykolog testar eleven angående en eventuell 

utvecklingsstörning. Här finns reglerat vad det är som ska testas, t.ex. kognitivt och 

adaptivt. Det är helheten som ska bedömas och psykologen kan påtala att även andra 

utredningar behöver göras. 

3. Medicinsk bedömning, ska utföras av läkare eller annan personal inom sjukvården med rätt 

kunskaper. Här undersöks eventuell medicinsk grund för att eleven ska gå i särskola. Det 

kan t.ex. föreligga en permanent hjärnskada. Ibland kan även läkaren misstänka att det är 

andra orsaker än utvecklingsstörning som ligger bakom elevens svårigheter i skolan och 

påtala att fler utredningar behöver göras.  

4. Social bedömning, utförs oftast av kurator och här undersöks barnets sociala situation i både 

skola och i hemmiljö. Den sker ofta i samtalsform med barnet och vårdnadshavarna för att 

fastställa eventuella sociala problem (Skolverket, 2013b). 

Om en utredning fastställer att barnet ska tas emot i särskolan ska det ske i samråd med 

vårdnadshavarna. Om vårdnadshavarna inte lämnar sitt medgivande ska barnet beredas plats i den 

skolform där hen var placerad från början. Om särskilda skäl finns att ändå placera barnet i särskola 

kan rektor informera vårdnadshavarna och besluta om detta (Skolverket, 2013b). 

 

2.3 Lärande 
Lärande och utveckling hänger ihop från det att barnet föds, och skapar en förförståelse. Språket 

och förmågan till reflektion uppstår i interaktion mellan barnet och dennes omgivning. Lärande 
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väcker många inre processer som bara är aktiva i samarbete med omgivningen (Vygotsky, 1978a).  

Det här intresserar sig även Säljö för och tar upp primärt och sekundärt lärande hos barn. Först lär 

vi oss i kretsen av de som är oss närmast för att sedan lära oss i skola och andra planerade aktiviteter. 

Dessa två lärsituationer skiljer sig åt bl.a. vad gäller regler och rutiner och hur väl vi känner 

varandra (Säljö, 2010). Gemenskapen i gruppen är viktig, att alla får ta plats och känner sig 

respekterade och ger varandra relevant återkoppling (Antonovsky, 2005). Begreppet lärande är 

väldigt omfattande och Stina Söderquist menar att pedagoger behöver få mer kunskap om hur vår 

hjärna fungerar för att optimera elevers lärande (Lindgren, 2017). Adler och Adler (2011) skriver 

att lärande är beroende av att vår inlagring i långtidsminnet fungerar, att informationen finns kvar 

och att vi kan återkalla den vid behov. En persons lärande och utveckling hör ihop och utvecklingen 

brukar delas in i känslomässig och kognitiv. Det handlar om att kunna lyssna på och förstå och 

arbeta efter instruktioner. Mycket handlar om riktad uppmärksamhet. Lärande är både formenligt, 

som i skolan, och mer otvunget med kompisar och föräldrar. 

 

Maltén skriver om begreppet neuropedagogik där hjärnans fysiologi med sina olika egenskaper 

möter pedagogiken. ”Psykopedagogik” handlar om förmåga att kontrollera sig själv, turtagning och 

att lösa matematiska problem. Det är elevens inre som påverkar lärandet. ”Sociopedagogik” 

handlar om vår sociala kompetens, hur vi klarar att samarbeta med andra. Sociopedagogiken är 

viktig för att hitta motivation och lust att lära (Maltén, 2002). ”Neuropsykologi”, slutligen, förenar 

biologi och pedagogik och olika psykiska förmågor, t.ex. arbetsminnet och 

koncentrationsförmågan (Adler & Adler, 2011).  

 

I särskolan liksom i övriga skolformer är det individens behov som ska styra hur undervisningen 

bedrivs. Skolans personal ska kunna erbjuda olika sätt för olika elever att uppnå de mål som finns 

för undervisningen. Ansvaret för elever med olika funktionsnedsättningar är särskilt stort 

(Skolverket, 2013a). Jakobsson & Nilsson (2012) skriver att det inte finns en åtgärd för att lära 

elever med olika inlärningssvårigheter.  Pedagogerna måste uppmärksamma att alla lär på olika 

sätt och att ett sätt att undervisa inte passar alla elever. Om eleven är motiverad stimuleras lärandet. 

Både elever med utvecklingsstörning och andra elever med svagt arbetsminne behöver repetera för 

att lära. De behöver struktur och en tydlig planering, gärna i både ord och bild. Det är viktigt att 

eleven utmanas, men också får uppleva känslan av att klara uppgifterna. När det behövs ska 

hjälpmedel användas, för att minimera elevens funktionsnedsättning. Om elevernas självkänsla är 

god främjas lärandet. Här är det viktigt att pedagogen har tänkt igenom sin pedagogiska grundsyn 

och arbetar efter denna (a.a.). I undervisningen bör vi ge eleverna studiero, eftersom stress och en 

orolig miljö påverkar deras lärande negativtskriver Maltén. Barns lärande påverkas av mängden 

sömn och motion och lärande och känslor har ett nära samband. Lärare behöver notera hur 

förmågan till uppmärksamhet varierar under dagen (Maltén, 2002). 

 

Dysthe (2013) tar upp att i lärsituationer spelar de aktuella relationerna in. Det sker ett 

informationsutbyte mellan individerna och gruppen. Det är inte bara elevernas egna tankar som 

styr utan även hur miljön är utformad. Lärandet påverkas av den rådande kulturen och det sociala 

sammanhanget. De olika inriktningarna för lärande ser olika på bedömning av kunskap och om det 

är vägen till kunskap eller endast slutprodukten som är viktigast. Oberoende av synen på lärande 

behövs lusten att lära. Både inre och yttre drivkraft samt en känsla av sammanhang är centrala. I 

och med att vårt språk utvecklas ökar möjligheten till samspel med andra. Om eleverna själva får 

vara delaktiga i utformning av kunskapskriterier och feedback ökar chanserna till lärande. När vi 

lär oss påverkas personligheten och vi utvecklas. Skolan är en del av samhället och om den ska 

upplevas meningsfull kan de inte separeras. Det handlar om att se en helhet runt eleven (a.a.). 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka lärares i särskolan upplevelse av arbetsminnesproblem hos 

elever. Vidare syftar studien till att undersöka hur lärare upplever att arbetsminnesproblematik 

påverkar elevernas lärande och hur eleverna kan få stöd i att hantera detta.  

 

1. Hur uppmärksammas arbetsminnesproblem i särskolan? 

 

2. Hur upplever lärare att elevernas arbetsminnesproblematik påverkar elevernas lärande? 

 

3. Hur kan pedagoger i särskolan underlätta för elever med svagt arbetsminne och hur görs 

detta? 
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4 Tidigare forskning 
I den tidigare forskningen är det begreppen arbetsminne, utvecklingsstörning och lärande som till 

största delen har styrt urvalet av studier. Alla studier som tas upp har inte gjorts på personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning, men tillför ändå värdefull information i sammanhanget. De 

studier som används har främst sökts genom Linnéuniversitetets bibliotek och Research gate. 

 

4.1 Arbetsminne 
Dehn (2014) tar upp det faktum att forskningen om arbetsminnet har ökat de senaste åren. Han 

menar att det har flera orsaker, bl.a. har det inom pedagogikforskningen framkommit att 

arbetsminnet är en viktig komponent för akademiskt lärande. Forskningen vill ta reda på mer om 

hur våra exekutiva funktioner – där arbetsminnet ingår – fungerar samt hur de kan mätas (a.a.). 

Baddeley (2012a) menar att negativa resultat i studier av arbetsminnet är värda att publicera, 

eftersom vi då även får reda på vad arbetsminnet inte gör. Huvuddelen av den aktuella forskningen 

utgår från Baddeleys modell av arbetsminnet (Baddeley, 2012b).  

 

Packiam Alloway och Copello (2013) granskade ett flertal studier angående socioekonomiska 

faktorers eventuella påverkan på arbetsminnets kapacitet. När arbetsminnet har testats på barn i 

olika länder och områden har resultaten visat att det inte är påverkat av familjens inkomst, 

föräldrarnas utbildningsnivå etc. Någon studie har dock visat motsatt resultat och detta kan bero på 

t.ex. stress. Både de som lever i extremt fattiga områden och de i krigshärjade länder är utsatta för 

stress, som påverkar arbetsminnet negativt. Sättet som arbetsminnet mäts på kan också påverka 

resultatet (a.a.). Även Delavarian et al. (2014) skriver om olika tillstånd som kan påverka 

arbetsminneskapaciteten. Det är t.ex. åldrande, stress, ADHD och utvecklingsstörning. Även om 

tester visar att arbetsminnet är svagt är de inte självklara för att kartlägga inlärningssvårigheter 

(Packiam Alloway, Gathercole, Kirkwood & Elliott, 2008). De kan dock ge en bättre förståelse för 

elevens styrkor och svagheter och hur undervisningen bör anpassas. När arbetsminnet mäts kan 

resultatet påverkas av olika faktorer, t.ex. graden av uppmärksamhet, hörbarheten och 

språkkapaciteten. Författarna tar även upp vikten av att tidigt upptäcka barn med ett svagt 

arbetsminne (a.a.). En annan studie har tittat på skillnaderna i arbetsminne hos personer med olika 

IQ. Här undersöktes grupper av barn med IQ 50-69, IQ 70-84 och IQ 90-115. Resultatatet blev att 

ju lägre IQ desto mer arbetsminnesproblem i samtliga delar. Den del i arbetsminnet som avviker 

mest är den fonologiska loopen, som visar klart sämre resultat ju lägre IQ personen har. Det handlar 

främst om en svag lagringskapacitet (Schuchardt, Gebhardt & Mäehler, 2010).  

 

4.1.2 Arbetsminne och prospektivt minne 

Det prospektiva minnet påverkar förmågan att komma ihåg att utföra framtida händelser och är en 

viktig kognitiv funktion. Denna förmåga har konsekvenser både i skolan och på fritiden, eftersom 

den innebär att det behöver finnas en tidsuppfattning. Detta är svårt för många med 

utvecklingsstörning. Både att veta vad som ska göras och när det ska göras. För detta krävs 

strategier, som påverkas av arbetsminneskapaciteten. Studien visade dels skillnader mellan dem 

med och utan utvecklingsstörning samt större individuella skillnader mellan de med 

utvecklingsstörning. Det fanns uppmärksamhetsproblem p.g.a. ett svagt arbetsminne och 

svårigheter att skifta mellan uppgifter. Dessutom kan gruppernas olika förförståelse ha påverkat 

resultatet. Författarna drog slutsatsen att det prospektiva minnet påverkas mycket av 

uppmärksamhet och arbetsminne (Levén, Lyxell, Andersson, Danielsson & Rönnberg, 2011). 

 

4.2 Utvecklingsstörning 
Det är vanligt att personer med utvecklingsstörning har ett mindre utvecklat språk, bristande 

förmåga att repetera och att återkalla lagrad information från långtidsminnet. De använder inte 

kognitiva strategier per automatik och hittar de en strategi är det svårt att byta till en annan strategi 

och de har dessutom svårt att fokusera på uppgifter. Deras korttidsminne är svagare än hos de med 
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typisk utveckling (Lifshitz, Kilberg, & Vakil, 2016).  Vilka delar av arbetsminnet som aktiveras 

beror på personens ålder, intelligens, utvecklingsnivå och hur uppgiften ser ut (Numminen, Service, 

& Ruoppiola, 2002). 

 

4.2.1 Flytande intelligens 

Barn med utvecklingsstörning har brister i både arbetsminne och förmågan att föra resonemang, 

eller flytande intelligens, och detta påverkar livet i vardag och i skola (Söderqvist, Nutley, Ottersen, 

Grill & Klingberg, 2012). Forskare är oense om relationen mellan arbetsminne och flytande 

intelligens (Lifshitz, Kilberg och Vakil, 2016). Studien tar upp att om det är så att arbetsminnets 

delar har samband med den flytande intelligensen, är det säkrare att testa flytande intelligens istället 

för den mentala åldern, både för att fastställa den kognitiva intelligensen hos personer med 

utvecklingsstörning och ta reda på arbets- och långtidsminne (a.a.). I en studie tittade författarna 

på om barn med inlärningssvårigheter och barn med lägre intelligens har olikheter i sina kognitiva 

funktioner (Maehler & Schuchardt, 2009). Resultatet blev att det inte var någon skillnad mellan 

grupperna. Båda hade flera svagheter i arbetsminnet trots en IQ-skillnad på 23 poäng. De 

konstaterade att arbetsminne och intelligens inte är helt frånskilda och att arbetsminne är en stark 

indikation på flytande intelligens. Barn med inlärningssvårigheter kan ha så stora 

arbetsminnesbrister att intelligensen inte gör någon skillnad. De säger också att mer forskning 

behövs inom detta område (a.a.). 

4.2.2 Ålderns betydelse vid forskning på arbetsminnet hos utvecklingsstörda 

Arbetsminneskapaciteten hos utvecklingsstörda är beroende av sammanhanget, personen samt hur 

stor belastning arbetsminnet utsätts för. I studier beror resultatet på hur kontrollgruppen bestäms. 

Är de utvecklingsstörda och de i kontrollgruppen i samma ålder blir testresultaten sämre för de 

utvecklingsstörda, än om det är den mentala åldern som bestämmer kontrollgruppen. Då de med 

utvecklingsstörning är äldre än de i kontrollgruppen avviker inte deras resultat lika mycket, 

eftersom de har en större livserfarenhet (Lifshitz, Kilberg & Vakil, 2016). När barn med lindrig 

utvecklingsstörning har testats mot en kontrollgrupp i samma ålder presterar de sämre på alla tester 

på både fonologiska loopen och centrala exekutiven. Om kontrollgruppen däremot är i matchande 

mental ålder är barnen med utvecklingsstörning bara sämre på några av testerna. Resultatet visar 

att barnen med utvecklingsstörning har begränsad lagring i fonologiska loopen. Studien pekar mot 

att barnen med utvecklingsstörning har strukturella brister i arbetsminnet (van der Molen, Van Luit, 

Jongmans & Van der Molen, 2006). Henry och Winfield (2010) menar dock i sin studie att själva 

strukturen på arbetsminnet verkar vara samma hos individer med och utan utvecklingsstörning. 

Schuchardt, Maehler och Hasselhorn (2011) jämförde i sin studie barn med olika grad av 

utvecklingsstörning med barn utan utvecklingsstörning i motsvarande mental ålder. De kunde där 

konstatera att det bara var barnen med utvecklingsstörning som hade begränsad lagring i 

fonologiska loopen. Detta påverkar både uppbyggnaden av ordförrådet och tillägnandet av 

grammatiska strukturer. Konsekvensen blir en allmänt sämre kognitiv utveckling. Det går 

långsammare att tillägna sig kunskaper och en mindre mängd information bearbetas och lagras i 

långtidsminnet.  

 

I en studie jämfördes en grupp vuxna med utvecklingsstörning med en barngrupp med samma 

flytande intelligens. Det var betydande åldersskillnad mellan grupperna. Lagringen i fonologiska 

loopen var lika för grupperna, troligen beroende på att ingen av dem hade förmågan att använda 

strategier som t.ex. repetition. Även den centrala exekutivens kapacitet var lika i grupperna, 

eventuellt beroende på att de använde olika delar av arbetsminnet för att lösa uppgifterna. De vuxna 

hade fördel i många av deltesterna p.g.a. större livserfarenhet och kunskapsbas som ordförråd, 

läsning, skrivande och grundkunskaper i matematik. De kunde där ta hjälp av sitt långtidsminne. 

Barnens arbetsminne hade inte hunnit utvecklas mycket än. Hos utvecklingsstörda behövs mer 

uppmärksamhet vid spatiala-rumsliga uppgifter och detta tar minneskapacitet (Numminen, Service, 

& Ruoppiola, 2002). 
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4.2.3 Kapacitet hos de olika delarna i arbetsminnet hos utvecklingsstörda 

I studier om utvecklingsstördas arbetsminne har framkommit att det finns en skillnad hur bra de 

olika delarna i arbetsminnet fungerar. Bäst fungerar visuella-rumsliga sketchblocket, följt av några 

exekutiva funktioner och sämst fonologiska loopen. När verbal information kompletteras med 

bildstöd blir resultaten bättre. Rumsligt minne fungerar på lite annorlunda sätt hos de med 

utvecklingsstörning, eftersom det är beroende av de minneskrav som den aktuella uppgiften ställer 

samt användandet av strategier och avsiktligt lärande. Personer med utvecklingsstörning har sämre 

kognitiva resurser jämfört med personer med typisk utveckling (Lifshitz, Kilberg & Vakil, 2016). 

I en studie där barn med lindrig utvecklingsstörning och en kontrollgrupp jämnåriga med typisk 

utveckling gjorde olika arbetsminnestester konstaterades att fonologiska loopens kapacitet och den 

centrala exekutiven var sämre hos de med utvecklingsstörning. Detta har betydelse för hur stödet 

till barn med lindrig utvecklingsstörning ska utformas. En sämre fungerande fonologisk loop, med 

sämre lagringskapacitet, bidrar till de kognitiva brister som finns hos individer med Downs 

syndrom, eller bidrar i alla fall till deras inlärningssvårigheter (van der Molen et al., 2006).  

 

Orsolini, Melogno, Latini, Penge och Conforti, (2015) och Numminen et al. (2000) tar upp det 

faktum att flera forskningsstudier har visat att den fonologiska loopen är sämre hos de med 

utvecklingsstörning. Henry och Winfield (2010) upptäckte att hos vuxna utvecklingsstörda verkar 

det visuella-rumsliga skissblocket vara närmare förknippat med bearbetning i den centrala 

exekutiven och de verkar förlita sig mer på lagrad information i långtidsminnet för att stötta 

arbetsminnet. De tar även upp det faktum att förmågan till verbal repetition i fonologiska 

korttidsminnet påverkar läsinlärningen och kan därför påverka litteraciteten hos barn med 

utvecklingsstörning. Personer med utvecklingsstörning har ofta en bristande förmåga att använda 

strategier, t.ex. att repetera (a.a.). Många studier antar att det är den inre rösten som är försämrad 

hos personer med utvecklingsstörning, medan andra menar att förmågan att repetera med den inre 

rösten visst finns. Därför ville forskarna undersöka hur det förhåller sig genom att testa 

ordlängdseffekten. I kontrollgruppen använde deltagarna strategin att repetera varje ord, medan de 

med utvecklingsstörning inte använde repetition. De återgav dessutom orden i ett långsammare 

tempo än vad datorn sa dem (Poloczek, Büttner, & Hasselhorn, 2014). 

 

4.2.4 Resonemang och problemlösning 

Arbetsminne och förmågan att fokusera och kontrollera uppmärksamheten är starkt förknippade. 

Hos utvecklingsstörda är förmågan till uppdatering ofta försämrad. Det handlar om att ha 

information i minnet och kunna ta in annan information, som bättre passar den pågående uppgiften. 

Det är att hålla kvar, göra sig av med gammal och ta in ny information. I denna studie blev resultatet 

att uppdateringen i arbetsminnet var det som skilde mest mellan grupperna. Ju större behov av 

kontroll och uppmärksamhet desto sämre blev resultatet för gruppen utvecklingsstörda. Författarna 

menar att de här svårigheterna kan förklara de svårigheter personerna har i vardagen med t.ex. 

språkförståelse och resonemang (Carretti, Belacchi & Cornoldi, 2010). Personer med 

utvecklingsstörning har svårare för mer utvecklade problemlösningsstrategier p.g.a. begränsad 

arbetsminneskapacitet. Vid en studie med vuxna utvecklingsstörda med Tower of Hanoi inom 

problemlösning framkom att de oftare bröt mot reglerna och behövde fler försök än 

kontrollgruppen. Författarna kom fram till att det beror på individuella skillnader i flytande 

intelligens, kontrollerad uppmärksamhet och förmågan att bromsa störande impulser. Förmågan 

till självkontroll är ofta nedsatt hos de med utvecklingsstörning och de kan därför behöva klara 

regler och tydlig, frekvent återkoppling (Numminen, Lehto & Ruoppiola, 2001). 

 

4.3 Lärande 

Förmågan att följa instruktioner påverkar hur vi fullföljer olika uppgifter, t.ex. använda tekniska 

apparater, lära oss laga mat och delta i fritidsaktiviteter där regler och moment ska läras in. Det är 

även av avgörande betydelse för att följa med i skolarbetet och få till ett lärande (Waterman et al. 

2017). I klassrummet förväntas barnen komma ihåg och fullfölja de instruktioner som läraren ger. 
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Många barn med ett svagt arbetsminne kämpar för att följa instruktioner och när de misslyckas 

påverkas deras lärande negativt (Packiam Alloway et al., 2008). Arbetsminneskapaciteten är en 

indikation på läsutveckling och matematikinlärning. Det finns samband mellan arbetsminne och 

lärande i skolan (Orsolini et al., 2015). Arbetsminne och intelligens är båda relaterade till lärande. 

I en studie undersöktes om någon av dessa är mer viktig än den andra för att skolpersonal ska kunna 

ge anpassat stöd till de elever som behöver det. Studien utfördes under sex år och startade när 

barnen var fem år. De fann att arbetsminnet var bästa instrumentet för att förutspå lärande i läsning, 

skrivande och matematik. De menar att IQ-begreppet är utbrett för att förutspå framgång, medan 

t.ex. arbetsminnet kan ge mer användbar information om elevens möjlighet att lära, eftersom det 

visar den potential som finns. I IQ-tester finns t.ex. ofta ordkunskapstester och då testas istället det 

eleven redan kan. Det är värt att notera att elever med svagt arbetsminne inte behöver ha ett lågt 

IQ. Det är ett överbelastat arbetsminne som gör att de beter sig avvikande och inte kan fokusera på 

uppgifter (Packiam Alloway & Copello, 2013). Maehler och Schuchardt (2016) skriver att elever 

med normal intelligens förväntas prestera bra i skolan och de med lägre intelligens ha mer 

skolsvårigheter. Men det stämmer inte alltid; det finns barn som både under- och överpresterar i 

förhållande till sin IQ. I studie undersöktes därför vilka andra kognitiva faktorer det är som kan 

påverka lärandet. Det finns flera studier som påtalar arbetsminneskapacitetens roll för 

skolframgång. Deras resultat visar ett tydligt samband mellan arbetsminne och lärande hos barn 

med och utan utvecklingsstörning. De hittade 13 av 2195 undersökta barn som de kallade för 

överpresterare. Dessa hade en IQ mellan 70-85, med ett väl fungerande arbetsminne. Detta är alltså 

ovanligt förekommande (a.a.).  

 

Exekutiva funktioner hör ihop med förmågan att reglera tankar och handlingar i relation till den 

aktivitet som ska utföras. De behövs också för att hålla kvar uppmärksamheten på det som för 

tillfället görs (Carretti, Belacchi & Cornoldi, 2010). Dehn (2014) skriver att när eleverna förväntas 

följa instruktioner i skolan behöver de kunna hålla kvar uppmärksamheten på det de gör. Förmågan 

att hålla kvar uppmärksamheten på den pågående uppgiften är en av arbetsminnets viktigaste 

uppgifter. Ducic (2017) tar upp att olika färdigheter i skolan är förknippade med den 

utvecklingsgrad som förmågan till självkontroll nått. Packiam Alloway & Copello (2013) skriver 

att en av de viktigaste förutsättningarna för att klara av skolarbetet är att kunna läsa och förstå det 

lästa. Fonologisk medvetenhet påverkar framtida läsning liksom arbetsminneskapacitet. Barn med 

lässvårigheter har svårigheter att bearbeta och lagra information och visar ofta tecken på sämre 

arbetsminneskapacitet. Vad gäller problemlösning i matematik påverkas den också om läsningen 

inte fungerar bra.  

 

4.3.1 Arbetsminnesträning 

Van der Molen, Van Luit, Van der Molen, Klugkist och Jongmans (2010) visade i sin studie att det 

går att träna upp arbetsminnet på ungdomar med lindrig utvecklingsstörning. Förbättringarna på 

korttidsminne gällande både lagring och bearbetning och det visuella-rumsliga kvarstod vid en 

senare uppföljning. De märkte även en liten transfereffekt på skoluppgifter och i vardagslivet. Här 

visas alltså att personer med lindrig utvecklingsstörning kan tillämpa det de lärt sig, vilket inte 

tidigare har presenterats. Det blev inga förbättringar på det verbala arbetsminnet, som är den svaga 

länken i arbetsminnet hos personer med utvecklingsstörning. Det blev inte heller några effekter på 

den flytande intelligensen eller förmågan att hämma automatiskt agerande. Detta har dock påvisats 

hos typiskt utvecklade vuxna och barn i andra studier (a.a.). Klingberg (2012) undersökte om 

arbetsminneskapaciteten är konstant eller om den går att förbättra med träning och även om det kan 

ge fördelar i det dagliga livet, t.ex. för att öka uppmärksamheten. Från början var övertygelsen att 

arbetsminnet förblir opåverkat av träning, nu har forskning visat att det faktiskt går att träna 

arbetsminnet och att effekten finns kvar i alla fall upp till sex månader efter avslutad träning. I 

denna studie undersöktes om beteendeförändringarna var användbara i det dagliga livet och han 

kom fram till att träningen förbättrar arbetsminneskapaciteten och uppmärksamheten. Båda dessa 

är viktiga i klassrumsmiljön. Detta är ny forskning som behöver utforskas vidare, dock kan vi 

konstatera att arbetsminneskapaciteten inte är konstant (a.a.). En annan studie menar att 
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arbetsminnet är stabilt och i princip inte påverkas av träning (Fischbach, Könen, Rietz, & 

Hasselhorn, 2013). Orsolini et al. (2015) gjorde en studie med en pojke med lindrig 

utvecklingsstörning där de genomförde olika träningsmoment med honom under en längre tid. De 

menade att varierande uppgifter kunde medföra en ökad motivation hos pojken. De tränade bl.a. 

repetitionsstrategier och att fokusera på uppgifter. De växlade mellan enkla och mer komplicerade 

träningsuppgifter. Träningen var två timmar i veckan på laboratoriet och dessutom hem- och 

skoluppgifter. Tester efter avslutad träning visade på viss bestående kognitiv förbättring på sådana 

uppgifter han hade tränat på. Uppgifter han inte var van vid eller inte hade tränat på kunde han inte 

lösa. Något som kan vara bra att träna i framtiden är t.ex. att komma ihåg information i smågrupper 

”chunks” för att minska minnesbelastningen (a.a.).  

I en studie (Söderqvist, Nutley, Ottersen, Grill & Klingberg, 2012) påverkades utfallet av 

arbetsminnesträningen av kön, eventuella andra diagnoser och arbetsminneskapacitet vid starten. 

Flickor som vid starten av studien inte hade andra diagnoser än utvecklingsstörning och en högre 

arbetsminneskapacitet visade störst progression. Direkt efter avslutad träning fanns förbättringar 

av både arbetsminne och språkförståelse. Ett år efter avslutad träning fanns ingen förbättring kvar. 

Det var stora individuella skillnader mellan deltagarna. Det finns även varianter av den gen som 

kodar dopamintransporter och detta kan påverka graden av transfer efter kognitiv träning. 

Förmågan att föra resonemang var svårast att förbättra hos de utvecklingsstörda. Barnen som hade 

lägst arbetsminneskapacitet från start skulle eventuellt kunna göra progression om de fick längre 

träningsperioder med mer övning på varje nivå för att befästa uppgifterna. Eftersom det inte fanns 

någon effekt av träningen kvar efter ett år bör utvecklingsstörda få en mer utdragen träningsperiod 

med repetitionstillfällen. Slutsatsen blev att kognitiva funktioner kan förbättras genom träning hos 

några barn med utvecklingsstörning. Framtida forskning bör titta på individuella skillnader för att 

kunna skräddarsy träning till var och en (a.a.). Delavarian, Bokharaeian, Towhidkhah och 

Gharibzadeh (2014) genomförde ett datorbaserat träningsprogram utvecklat för personer med 

utvecklingsstörning. De var intresserade av att undersöka verbalt och auditivt arbetsminne. De var 

noga med att göra träningen på en tid på dagen när eleverna var motiverade. Resultatet blev en 

förbättrad prestation på uppgifter, som kräver arbetsminne, efter avslutad träning. Det gjordes ingen 

uppföljning efter en längre tid. Andra studier har visat liknande resultat hos personer med Downs 

syndrom. För att träningen ska bli optimal ska alla delar i arbetsminnet tränas och svårighetsgraden 

ska utgå från deltagarnas intelligens. De med högre intelligens visade sämst progression, vilket 

berodde på brist på motivation och för lätta träningsmoment. Framtida träning bör göras mer 

utmanande för de med högre intelligens. Bästa platsen att träna på var i skolan med en närvarande 

lärare. Flera av deltagarna hade andra funktionsnedsättningar, t.ex. syn- och hörselnedsättningar 

och motoriska problem, även detta behöver tillgodoses i framtiden vad gäller tekniken (a.a.).  

Forskning har visat att individer med Downs syndrom har ett svagt rumsligt simultant arbetsminne. 

Denna studie undersökte om det går att förbättra detta genom träning. De största svagheterna fanns 

inom den verbala förmågan. Deras simultanförmåga var också svag och den är viktig i skolan i 

t.ex. matematik och i vardagen för att kunna orientera sig. Träningen var anpassad till personer 

med Downs syndrom och resultatet visade att det går att träna arbetsminnet på personer med Downs 

syndrom. Den ska inte hålla på för länge, men ha täta träningstillfällen. De såg svaga 

transfereffekter på andra delar av arbetsminnet. Eleverna med lägst utgångsdata var de som gjorde 

störst framsteg, vilket även setts i andra studier. Det kallas utjämningseffekten av processbaserad 

träning, inriktad på t.ex. arbetsminne och exekutiva funktioner. Den främjar utjämningseffekter 

som minskar individuella skillnader. Framtida träning bör vara en kombination av både 

arbetsminnesövningar och kognitiva aktiviteter (Lanfranchi, Pulina, Carretti & Mammarella, 

2017). 

 

4.3.2 Arbetsminnesträningsprogram 

Melby-Lervåg och Hulme (2013) gjorde en meta-analys av nyttan med arbetsminnes-

träningsprogram. På de olika kommersiella träningsprogrammens hemsidor finns fördelar med just 
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deras program listade. De skriver om t.ex. Jungle Memory, Cogmed och Cognifit.  De har bl.a. 

upptäckt att många studier saknar kontrollgrupp och en del har kontrollgrupper som är inaktiva. En 

del studier redovisar överföringseffekter utan att påvisa att arbetsminnet förbättrats. I många studier 

har deltagarna valts ut av forskarna utan någon slumpmässighet. De tar också upp det faktum att 

validiteten i deras meta-analys påverkas av att övervägande delen av de forskningsrapporter som 

publiceras visar ett positivt resultat. De försökte få tag i opublicerade studier, men lyckades inte. 

Detta kan också påverka resultatet av deras analys och de menar att de egentliga 

arbetsminnesträningseffekterna är mindre än vad analysen fick fram. Resultatet visade på 

överföringseffekter enbart på liknande uppgifter, som träningen innebar och det finns inga bevis 

för att de är långvariga. De menar därför att dessa program inte är lämpliga som behandlingsmetod 

för barn med utvecklingsmässigt kognitiva brister och inte kan användas för att allmänt förbättra 

barns och vuxnas kognitiva förmågor eller akademiska färdigheter (a.a.). Deras meta-analys väckte 

reaktioner hos andra forskare och Au, Buschkuehl, Duncan och Jaeggi (2016) menar istället att det 

inte finns några starka bevis för att arbetsminnesträning inte är effektiv. De har i sin forskning visat 

att den flytande intelligensen kan bli bättre med träning. De har jämfört studier med både aktiv och 

passiv kontrollgrupp och deras tidigare tolkningar av studier ändras då inte.  

 

Cogmeds program är ett av de mest frekvent använda och utformade i en spelmiljö (Bennett, 

Holmes & Buckley, 2013). De är inriktade på många repetitioner och startar på den nivå där eleven 

befinner sig vid starten för att sedan bli långsamt svårare. Flertalet studier har visat 

träningsförbättringar på arbetsminnet på barn med låg arbetsminneskapacitet. Förbättringar har 

funnits kvar sex månader efter avslutad träning. I en studie på barn med Downs syndrom ville 

forskarna ta reda på om programmet var lämplig träning för dem. Barnen var sju till tio år med 

lindrig till måttlig utvecklingsstörning men uppgifterna visade sig vara alldeles för svåra. 

Träningstillfällena som normalt tar ungefär en halvtimme tog nästan en timme och det orkade inte 

barnen med. Det finns dock en version av programmet för barn i förskoleåldern med typisk 

utveckling, och detta program kunde användas istället. Träningen utfördes i skolan, med 

skolpersonal som hade utbildats i programmet, och en förbättring sågs på visuella-rumsliga 

uppgifter. Både på uppgifter de tränade på och andra uppgifter. Förbättringen fanns kvar fyra 

månader efter avslutad träning. De delar i programmet som innehöll både bild- och muntliga 

presentationer visade bäst resultat, vilket visar på nyttan av att aktivera flera sinnen. Den verbala 

delen förbättrades inte. De barn som använde programmet minst tre gånger i veckan visade bättre 

resultat än de som gjorde övningarna mer sällan. När föräldrarna fick gradera om barnens 

beteenden hade ändrats visade de förbättringar på alla fem områden som tränades; hämmande, 

skifta fokus, kontroll av känslor, arbetsminne och planering/organisation. Framtida forskning kan 

undersöka förmågan att skifta fokus mellan olika uppgifter, eftersom den förmågan är svag och här 

sågs en förbättring (a.a.). 

 

4.3.3 Hur märks ett svagt arbetsminne i klassrummet? 

På Cambridge University i England finns en enhet, CALM – Centre for Attention, Learning and 

Memory – där bl.a. professor Susan Gathercole arbetar. De har sammanställt en guide för att lärare 

ska kunna upptäcka barn med arbetsminnesproblem och hjälpa dem att trots detta kunna lyckas i 

skolan. De skriver att läraren ska observera eleven speciellt när klassen arbetar med mentalt 

krävande aktiviteter för att upptäcka kännetecken på överbelastning av arbetsminnet, eftersom detta 

kan leda till inaktivitet. Läraren kan fråga eleven och kontrollera att hen har förstått uppgiften och 

hur det fortsatta arbetet ska se ut. Eleven är ofta medveten om sitt svaga arbetsminne Om en uppgift 

ställer för höga krav på arbetsminnet ska läraren kunna identifiera detta och ändra den för att minska 

arbetsminnesbelastningen, eftersom stora mängder information överbelastar elevens arbetsminne 

och kommer glömmas bort. Som en tumregel kan yngre barn med svagt arbetsminne inte komma 

ihåg mer än tre saker utan samband. Om undervisningen anpassas behöver eleverna med 

arbetsminnesproblem inte utsättas för onödiga misslyckanden i klassrummet. Läraren behöver lära 

sig att känna igen detta; t.ex. att eleven glömmer information som behövs för att slutföra uppgiften. 

Eleven kommer ofta ihåg informationen i början, men klarar inte att följa och fullfölja 
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flerstegsinstruktioner utan glömmer delmoment. Eleven gör aktiviteter i fel ordning, tappar lätt 

tråden, överger uppgiften p.g.a. glömda instruktioner och tappar fokus. De flesta 

klassrumsaktiviteterna innebär både att komma ihåg information och någon form av bearbetning. 

Det är vanligt att elever med svagt arbetsminne tappar bort sig i en komplicerad uppgift, vilket 

leder till att de kan göra samma sak två gånger eller hoppar över delar av den. Om en uppgift 

innehåller många moment är det bättre att ge eleven flera mindre uppgifter och slutföra en i taget. 

Situationen kan annars sluta med att eleven börjar dagdrömma eller distraherar övriga elever 

(Gathercole & Packiam Alloway, 2008).  

 

4.3.4 Lärande och självkänsla 

Mangels, Butterfield, Lamb, Good och Dweck (2006) skriver att elevers uppfattning och mål kan 

påverka deras studieresultat. Dweck (2015) skriver att pedagogerna i skolan behöver ha 

förväntningar på att eleverna kan och vill göra progression och det är deras uppgift att förse dem 

med de strategier och hjälpmedel som behövs för att kunna det. En tillåtande lärmiljö stärker 

eleverna. Eleverna måste förstå att repetition och utmaningar är en viktig del i lärandet. När elever 

har gett upp och inte förstår meningen med skolarbete gäller det att hitta fram till eleven och skapa 

lust att lära. Eleven behöver upptäcka att utveckling visst är möjlig. En dynamisk lärare provar sig 

fram med olika metoder och öppnar upp för alla elevers lärande. En öppensinnad lärare lär sig hela 

tiden genom att lära sig om olika elever och deras behov. Respekt är ett viktigt ord i skolan och 

den ska vara ömsesidig (a.a.). Ducic (2017) tar upp att personer med utvecklingsstörning ofta blir 

stämplade av omgivningen och det leder till en stigmatisering. Han menar att eftersom de har ett 

svagare arbetsminne förväntar sig inte omgivningen att de ska klara uppgifter och om personen 

med utvecklingsstörning är medveten om detta belastar det arbetsminnet. Den riktade 

uppmärksamheten mot den aktuella uppgiften minskar eftersom personen samtidigt försöker hindra 

negativa tankar och känslor. Arbetsminne och språkutveckling hör ihop och det är möjligt att 

förmågan att kommunicera med sociala kontakter är betydelsefull för självkontroll i vardagen. 

Personer med svagt arbetsminne är sämre på att reglera sitt beteende än personer med starkare 

arbetsminne (a.a.). 

 

Orsolini et al., (2015) tar i sin studie upp att personer med utvecklingsstörning ofta har en sämre 

självkänsla och eleven i studien presenterade sig själv som en ”person med problem” och när han 

misslyckades med något sa han att han hade låg intelligens. Hans sociala liv var spartanskt och han 

umgicks inte med några skolkamrater eller andra kompisar. Han hade även flera vardagsproblem 

både ute i samhället och hemma, som att förstå pengars värde, åka buss själv eller hjälpa till hemma. 

När de tränade med pojken jobbade de även med hans självbild och talade om intelligensbegreppet 

och olika förmågor, som uppmärksamhet, språk och minne. Hans självkänsla var lite starkare efter 

träningen (a.a.). Duckworth (2016) har forskat om varför en del människor klarar att härda ut och 

resa sig upp efter misslyckanden, medan andra tar på sig en offerroll där misslyckandet innebär att 

de inte tror sig klara de uppgifter de ställs inför. Hon kallar detta att ha uthållighet för grit. De som 

är målmedvetna kan genom strukturerad, kontinuerlig träning nå sina mål. Andra faktorer som 

bidrar till måluppfyllelsen är förförståelse och i skolan behövs pedagoger som stöttar. Duckworth 

(2016) har efter flera studier funnit att grit består av fyra komponenter, som varje person kan 

utveckla.  

1. Intresse - barn behöver få möjlighet till inflytande på det de gör. För mycket styrning både 

hemma och i skolan minskar lusten att lära.  

2. Övning - att få respons på sin träning behövs för utveckling och både i skolan och hemma 

ska misslyckanden ses som en möjlighet till utveckling.  

3. Syfte - studier har visat att den yttersta avsikten med ansträngningen ofta är att uppnå en 

känsla av meningsfullhet, inte bara för personen själv utan även för andra människor.  

4. Hopp - mycket handlar om vår inre dialog, vad vi intalar oss själva. Individer som tidigt i 

livet inte får känna att de kan och att det inte finns någon möjlighet att påverka sin situation 

får svårare att klara misslyckanden (Duckworth, 2016).  
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5 Teoretisk anknytning 
I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkterna, som har valts utifrån arbetets syfte och 

frågeställningar.  

 

5.1 Sociokulturell lärteori 

Vygotsky (1978a) ansåg att när det handlar om undervisning måste hänsyn tas till förhållandet 

mellan lärande och utveckling hos skolbarn. Det finns tre teorier om detta; den första innebär att 

barnets utveckling sker oberoende av lärande. Utveckling ses som en förutsättning för lärande, 

aldrig som ett resultat av det. Den andra menar att lärande är utveckling, dessa två processer sker 

samtidigt och går inte att separera. Den tredje teorin innebär en kombination av de två föregående. 

I den teorin är det lärprocessen som sätter igång utvecklingen. Träning av en förmåga – t.ex. minne 

– innebär en förbättring av flera förmågor, en transfereffekt. Lär sig eleven en slags uppgift finns 

även förmågan att lösa helt andra uppgifter. Kritiker menade dock att utveckling av en förmåga 

inte automatiskt innebär en utveckling av andra förmågor. Vidare skriver Vygotsky (1978a) att 

kontentan av det synsättet blir att om ett barn går ett steg framåt i lärandet innebär det två stegs 

förbättrad utveckling, och då sammanfaller inte lärande och utveckling. Han förkastade de 

föregående teorierna, men ville fördjupa sig i förhållandet mellan lärande och utveckling. Barns 

lärande börjar långt före skolåldern, när de imiterar vuxna och tar till sig instruktioner. Att imitera 

spelar en viktig roll i vår sociala natur. Vygotsky (1978b) menar att all lek har regler, men de 

behöver inte ha varit formulerade i förväg utan att i och med att tanken på en lek väcks uppkommer 

även hur den ska gå till. Leken leder till utveckling och detta att hitta på en lek jämförs med att 

utveckla abstrakt tänkande.  

Lärandet förändras när barnet börjar skolan (Vygotsky, 1978a). Han kallar detta för den proximala 

utvecklingszonen. För att ta reda på det faktiska förhållandet mellan utvecklingsprocessen och 

lärandeförmågan behöver barnets mentala ålder fastställas. Här testas normalt vad barnet 

självständigt kan utföra. Om barnet skulle få hjälp av ledande frågor, eller förslag på olika 

lösningar, eller löser uppgiften tillsammans med andra barn räknas det inte in i den mentala åldern. 

Ingen reflekterade över det faktum att det barnet kan göra med andra är en bättre indikation på 

mentala åldern än det de kan göra på egen hand. Barn med samma kronologiska ålder kan klara 

olika avancerade uppgifter med stöttning av lärare och andra elever. Deras mentala ålder varierar 

och även deras lärande. Det är detta som är den proximala utvecklingszonen. Det är avståndet 

mellan den utvecklingsnivå där barnet löser problem på egen hand och nivån där barnet i samarbete 

med mer kunniga kamrater eller under vuxens vägledning löser mer avancerade problem. Här 

kommer förmågor som är under utveckling fram. Det som barnet gör med stöttning idag är möjligt 

att utföra själv imorgon (Vygotsky, 1978a). Säljö (2010) tar också upp Vygotskys proximala 

utvecklingszon och att barn, om de får hjälp att ta sig an och ge struktur åt en uppgift, vid ett senare 

tillfälle kan lösa liknande uppgifter på egen hand. I den zonen har barnen intellektuell förmåga att 

ta till sig support. Om rätt support ges kan elever fullfölja uppgifter, som de inte skulle klara av att 

göra självständigt. Detta sätt att dela upp och systematisera hur uppgifter kan lösas kallas på 

engelska för ”scaffolding” (stöttning). Det är det aktuella läget som avgör hur en uppgift ska lösas. 

 

Redan på 1920-talet i Ryssland intresserade sig Vygotsky (1978b) för utbildning av barn med 

utvecklingsstörning. Han var överlag intresserad av barns intelligensutveckling, språk och 

beteende. När barn löser problem använder de en kombination av att titta, använda händerna och 

prata med sig själva. Talet underlättar arbetsgången och hjälper till att kontrollera beteendet. Han 

talade om inre och yttre tal. Förhållandet mellan talet och aktiviteten påverkar barnets utveckling. 

Efter hand utvecklas även förmågan att planera framåt och att fråga sig fram till en lösning av en 

aktuell uppgift. Barnet lär sig uppfatta och hålla uppmärksamheten, vilka båda påverkar beteendet. 

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tanke och språk. Nästa steg i utvecklingen är förmågan 
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att minnas och kunna para ihop det som har hänt med nuet. Ett annat viktigt steg i utvecklingen är 

att barnen först lär sig genom att samspela med andra personer för att sedan göra kunskapen till sin 

egen. Detta gäller uppmärksamhet, minne och tillägnandet av begrepp. Vygotsky jämförde hur 

olika grupper av barn upplevde bilder som stöd för minnet och kom fram till att barn med typisk 

utveckling kom ihåg dubbelt så många ord med stöd av bilder och barn med lindrig 

utvecklingsstörning kom ihåg lite bättre än utan bildstöd (a.a.).  

Tidigare vände sig utbildning mot redan uppnådda utvecklingsstadier. Denna felaktighet 

uppdagades speciellt i undervisningen av utvecklingsstörda barn. Där visste personalen att eleverna 

hade svårt för abstrakt tänkande och därför användes bara konkret material. Ett system byggt helt 

på konkret undervisning, helt undvikande abstrakt tänkande, inte bara misslyckades i att hjälpa 

barnen med intellektuell utveckling, utan förstärkte även deras funktionsnedsättning angående 

abstrakt förståelse. Barn med utvecklingsstörning kan inte på egen hand utveckla abstrakt tänkande 

därför måste skolan så långt det är möjligt hjälpa dem med det som saknas i deras utveckling. 

Numera anses användandet av konkret material i särskolan vara ett nödvändigt medel för att stegvis 

utveckla abstrakt tänkande. Detsamma gäller för barn i grundskolan, eftersom den undervisning 

som bara riktar sig mot det eleverna redan kan inte främjar utveckling. Det lärande som är värt att 

jobba med är det som ligger framför den nuvarande utvecklingen. När processerna är fullt 

utvecklade är de en del i barnets egen utveckling. Enligt denna åsikt är inte lärande utveckling, men 

organiserat lärande resulterar i mental utveckling. Utvecklingsprocesser och lärprocesser 

sammanfaller inte, utan utvecklingen ligger efter lärandet. Varje enskilt skolämne utvecklas olika 

hos barnet och går igenom olika stadier (Vygotsky, 1978a).  

 

Säljö (2010) skriver att människan har en stor fördel i att ha ett språk och därigenom kunna 

kommunicera med varandra.. Vidare tar Säljö upp tankar i jämförelse med språket och menar att 

de inte är helt likställda. Dock menar han att även tankar kan ske mellan människor, t.ex. när vi 

gemensamt resonerar oss fram till en lösning på ett problem. En annan intressant tanke är när 

pedagoger förhör barnen i skolan. Då framkommer åsikter om hur de har svarat, men ingen 

reflekterar över hur frågorna var konstruerade. Om eleven inte förstår frågan saknas möjligheten 

att ge ett rimligt svar. Vygotsky (1978b) jämför tillägnandet av ett språk med hur det går till att lära 

sig läsa och skriva. Språket kommer naturligt till barnet, medan läsning och skrivande grundas på 

konstlad träning, som kräver mycket uppmärksamhet av barnet. När barnet behärskar läs- och 

skrivkonsten öppnas en ny värld och det är ett stort steg i utvecklingen. Även barn i 4-5-års åldern 

kan lära sig läsa och skriva om de upplever att det är intressant och meningsfullt. Om det blir för 

mycket mekaniskt tragglande utan sammanhang tröttnar lätt barnen. De behöver känna att de har 

behov av denna förmåga och att det är en naturlig del i vardagen (Vygotsky, 1978b). Säljö (2010) 

skriver att skolan ska ge barnet möjlighet till progression, både intellektuellt och som förberedelse 

för ett fungerande samhällsliv. Verklighetsuppfattningen och omvärldskunskaperna växer när vi 

kan ta del av texter. Det är i skolan som olika texter ska bearbetas och innehållet bli meningsfullt 

för eleverna. Fenomenet med inlärningssvårigheter anses ofta vara knutet till eleven och inte till 

skolans metoder för dialog och informationsöverföring. Skolan medverkar till att gruppera eleverna 

efter kapacitet. Samtal och samspel spelar roll för både kunskapsinhämtning och progression. 

Vidare tar Säljö (2010) upp det faktum att undervisningen inte är transparent och vi vet inte hur 

samhällstillvänd den egentligen är. I mångt och mycket är den en stängd värld. 

 
Som kommunikativ praktik har formaliserad undervisning därför ett janusansikte: lyckad 

och misslyckad interaktion, förståelse och icke-förståelse av kunskapsinnehåll, framgång 

och motgång för elever, skapas genom samma kommunikativa aktiviteter.  

                           (Säljö, 2010 s 107) 

 

Säljö (2010) tar upp svårigheten för många elever att först befästa kunskapen och sedan kunna ta 

fram den och använda den vid ett annat tillfälle – transfer. Det problematiska är att kunskapen är 

kontext- och situationsbunden. I en omgivning fungerar problemlösningen bra, medan den inte 
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fungerar i en annan. I klassrummet kan det vara svårt att få elever att förstå och motivera dem att 

de uppgifter som ska lösas går att applicera i vardagslivet. Att kunna läsa och skriva är en 

förutsättning i dagens samhälle. Likaså att vara en del i den moderna tekniken. Tidigare bedömdes 

inte personer med utvecklingsstörning ha förmåga att bli litterata. Idag vet vi att det kan ta längre 

tid, men med hjälpmedel och utvecklade undervisningsstrategier är det fullt möjligt. Mycket idag 

handlar om att kunna hantera hjälpmedel och att pedagoger möjliggör en lärmiljö för alla. Att vara 

läs- och skrivkunnig innebär en bättre social status och ett lyft för självkänslan. I det sociokulturella 

perspektivet sker ett lärande och en utveckling hela tiden, både hos individen och i samarbete med 

andra. För att få en fungerande tillvaro använder vi olika hjälpmedel, som t.ex. datorer och 

kalendrar, och språket spelar en stor roll. I språket finns hela tiden, mer eller mindre tydliga, åsikter 

och synsätt. När vi lär oss behärska hjälpmedel och kommunikation blir vi mer delaktiga i 

samhället. Ju mer vi lär oss desto fler förmåner kan vi skaffa oss. Säljö talar om att det finns ett 

maktövertag för de som kan mer. De är bl.a. behöriga att läsa vidare. Samhällssynen är att kunskap 

är värd att sträva efter (a.a.). 

 

Lärande hänger ihop med den kultur som råder i samhället (Säljö, 2010). En del barn upplever 

upprepade misslyckanden i skolan och påverkas av det, liksom de som lyckas med sina studier gör. 

Skolan främjar ibland inlärningssvårigheter. Förstavelsen ”in-” sammanknippas med hur vi tar till 

oss kunskap. Den kommer in i oss och när den kommit in finns den där permanent för användning. 

Säljö menar att synsättet har dominerat skolan under lång tid. I dagens samhälle finns det ofta flera 

vägar att få information och skapa begriplighet i vardagen. Vi människor skapar rutiner för att få 

vardagen att fungera. De flesta kan dock klara av oförutsedda händelser. Vi lär oss hela tiden, men 

uppgiften för skolan är att ta reda hur motivation skapas i lärsituationer. 

 

5.2 Relationell pedagogik 
Det finns olika syn på pedagogik i samhället idag, antingen är det eleven eller miljön och 

sociokulturella förhållanden som dominerar. I den relationella pedagogiken är det de möten som 

sker i skolan som är det väsentliga. Det handlar om vardagsföreteelser, konkreta sammanhang, som 

skapar ett lärande. Pedagogens attityd och människosyn påverkar situationen i klassrummet, 

eleverna och deras utveckling. Den rådande synen på jaget; som en person eller ett föremål, spelar 

roll.  Förhållandet mellan pedagogen och eleven är ojämlikt, men pedagogen behöver skapa en 

tilltro hos eleven att ta sig an sin kunskapsinhämtning. En äkta, demokratisk kommunikation 

behövs för att främja elevens självuppfattning. Hur vi uppför oss hör ihop med emotioner, 

motivation, synsätt och vad vårt syfte med aktiviteten är. Vi påverkas av hur andra ser på vårt ”Jag”. 

För oss själva kommer jaget i första hand och förhållanden i andra hand. Att ingå i en gemenskap 

innebär ett ansvar. Det vi gör får en mening när det sker i ett socialt sammanhang. Vi har förmåga 

att verka i många olika konstellationer, vid olika tillfällen och ställen, som en slags mångfaldig 

människa (Aspelin & Persson, 2013).  

 

Aspelin och Persson (2013) skriver även om skillnaden mellan individualiserad undervisning och 

en anpassning till individen. När en anpassning görs till varje elevs behov blir eleverna sedda och 

får det stöd de behöver, medan det inom individualiseringen överlåts mer eget arbete till eleverna. 

Forskning visar att om eleverna får regelbunden återkoppling och stöttning främjas deras 

kunskapsinhämtning. De påpekar också att pedagogens förhållningssätt och kommunikativa 

förmåga är en viktig faktor för hur eleverna lyckas i skolan. De tar upp att ”en effektiv undervisning 

uppstår då läraren ser lärandet ur elevens synvinkel och när eleven ser sig själv ur lärarens 

synvinkel.” (Aspelin & Persson, 2013, s. 51). Om pedagogen kan skapa en klassrumsmiljö som 

främjar trygghet och välmående gynnar det lärandet. De tar även upp att det vi lagrar i minnet 

påverkas av både den sociala och den kulturella kontext vi verkar i och när minnet senare tas fram 

är det i en ny kontext (a.a.).  
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I utrymmet mellan pedagog och elev skapar dialogen mening och blir till ett lärande. Det handlar 

om ett ömsesidigt, kraftfullt skapande. De dialoger och relationer vi verkar i kan vara antingen 

sociala eller mellanmänskliga. När vi ingår i olika samhällsrelationer är de oftast inte på ett 

personligt plan. Författarna använder begreppen ”sam-varo” och ”sam-verkan” för dessa. Där 

”sam-varo” står för äkta, ej planerade sammanträffanden mellan individer, medan ”sam-verkan” 

mer handlar om att flera personer arbetar med en förutbestämd uppgift. I skolan finns båda dessa 

representerade, och relationsskapandet med både elever och kollegor spelar en stor roll för 

pedagogerna. Författaren talar om behovet av ”relationskompetens”. Inför eleven är 

utgångspunkten för pedagogen ”Vem är du?”. I den relation som byggs upp har pedagogen ett 

större ansvar än eleven (Aspelin & Persson, 2013).  

 

5.3 Känsla Av SAMmanhang 
Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi. Antonovsky frångick den gängse 

patologiska modellen där sjukdomen är i centrum och intog istället ett salutogenetiskt perspektiv 

(latin salutem=hälsa). Han ville undersöka vilka faktorer som inverkar på om vi rör oss mot den 

sjuka eller friska polen. Han myntade begreppet KASAM – känslan av sammanhang, som består 

av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Meningsfullhet och delaktighet är nära 

förknippade. Motivationen spelar roll här, att uppleva ett positivt värde i att ta sig an utmanande 

uppgifter, istället för att se de problem som uppkommer som påfrestningar och belastningar. Att se 

möjligheter istället för problem i de utmaningar som presenteras. Den här delen är den mest centrala 

och styr vårt engagemang. Begreppet begriplighet inbegriper att tillvaron upplevs innehålla ordning 

och struktur. Förutsägbarhet ingår också här och personer med hög begriplighet kan hitta en 

förklaring till oförutsedda moment och har en tro på att de går att bringa reda i. Denna del i KASAM 

ses som näst viktigast eftersom den handlar om hur vi förstår tillvaron. Hanterbarhet handlar om 

personers förmåga att hantera de olika anspråk på uppmärksamhet som uppstår i olika situationer. 

Finns det en hög hanterbarhet agerar inte personen med en känsla av att bli utsatt för orättvisa, utan 

litar på sina inneboende resurser att leva upp till de krav som ställs. Positiva upplevelser främjar 

och bygger upp en balanserad KASAM. De tre ingående komponenterna har ett självklart 

sammanhang och styr bland annat hur vi tar oss an ändrade förhållanden. Om vi kan förutse kan vi 

begripa, lever vi i jämvikt han vi lättare hantera tillvaron och får vi uppleva delaktighet upplever 

vi mening i tillvaron. Vad gäller till exempel problemlösningsförmåga är samtliga delar av 

KASAM involverade. KASAM byggs upp under barndom, tonår och de tidiga vuxenåren och 

händer inget omvälvande finns den kvar genom livet så som den har varit. Det är sättet man 

förhåller sig till omvärlden på. Den kan förändras tillfälligt vid t.ex. en sjukdom, men sedan återgå 

till sin vanliga status (Antonovsky, 2005). 

 

Antonovsky (2005) talade också om att vi människor har med oss ”GMR – generella 

motståndsresurser” (s. 16) och ”GMB – generella motståndsbrister” (s. 20) och hur dessa ingår i 

hur vi kan hantera stressorer – de händelser och situationer i livet som kan utlösa stress. Antonovsky 

delade in KASAM i stark och svag, tittade på hur dessa faktorer kunde reglera stressorerna och om 

påfrestningen individen utsätts för skulle omvandlas till stress eller ej. Det finns samband mellan 

många GMR, en sund utveckling och stark KASAM samt motsvarande mellan GMB och svag 

KASAM. Vi är alla olika återhållsamma och bestämmer själva vad vi upplever som angeläget att 

engagera oss i. Om personen hela tiden lever i en känsla av otillräcklighet talar Antonovsky om 

permanent stress. Stressen ökar om personen inte har möjlighet att påverka sin livssituation eller 

får fatta egna beslut. Vår sociala situation och den kultur vi lever i påverkar KASAM. Barn som 

lever i familjer med struktur i tillvaron, ett utbyggt socialt nätverk och fasta rutiner upplever oftare 

sig själva som kapabla att ta sig an olika händelser. De rutiner som finns behöver dock kunna ändras 

i takt med att omvärlden förändras. Den trygga tillvaron bygger upp en god självbild, en sann bild 

av verkligheten och förmåga att hantera stress. Att få återkoppling för det som görs är viktigt för 

att en utveckling ska ske. Sämsta stresstillståndet är när vi inte förstår vår tillvaro. ”Och, oberoende 

av hurdan floden som vi befinner oss i är, vad är det som för en del befrämjar förmågan att simma 
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bra och med glädje, och för andra gör det till en ständig kamp att ens hålla sig flytande?” 

(Antonovsky 2005, s. 172). Personer med stark KASAM ser förändring som en möjlighet, medan 

de med svag KASAM har ett mer utpräglat offertänkande, hjälplöshet och svag självbild. De har 

inte förmåga att se problemet klart och använda olika val av strategier. De går en väg även om den 

inte är den rätta, hittar ingen lösning och ger lätt upp. (a.a.).  
 

Livsmiljön och det sociala nätverk personen lever i påverkar KASAM. Det gör även ens identitet, 

om det finns möjlighet att förutse och vara delaktig i de problem som uppkommer och om en 

jämvikt finns i den yttre påfrestningen. Om vi aldrig får vara med och bestämma någonting och 

ingen efterfrågar vår åsikt blir vi objektifierade och inget känns meningsfullt. Ens sociala roll 

behöver uppskattas av andra och hur vi bemöts påverkar oss. Om vi lever i samspel med andra 

utvecklas vi. Barn med föräldrar med stark KASAM är mer troliga att själva utvecklas i samma 

riktning. Barnen lär sig att uppskatta utmaningar och bli lösningsfokuserade. Barn som inte kan 

förutse vardagen på grund av att föräldrarna främjar ett slags agerande, skolan ett annat och 

kompisar ett tredje får svårt att begripa och skapa bra livskunskap. Hur ens sysselsättning värderas 

socialt har betydelse för om individen känner sig stolt över det som utförs. Att det finns möjlighet 

att tillägna sig den kunskap som behövs för att utvecklas i verksamheten utan för stor, ihållande 

påfrestning är en viktig faktor. Antonovsky (2005) talar även om ett kollektivt KASAM i olika 

gruppkonstellationer. Det vanligaste här är att lägga ihop individernas värden och se om de flesta 

är starka eller svaga. Ett andra sätt är att mäta gruppens erfarenheter av omvärlden och se hur de 

stämmer överens. Vad gäller grupp-KASAM är detta tillämpbart på mindre grupper i t.ex. skola, 

arbete och familjer. Det finns även en tidsfaktor som säger att det inte gäller för tillfälliga grupper. 

Generellt vill personer med stark KASAM helst lösa problem med andra starka individer 

(Antonovsky, 2005). 
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6 Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur arbetsgången med att sammanställa informationen gått till. Det 

redogörs bl.a. för hur urvalet för de semistrukturerade intervjuer, som gjordes gick till, hur 

informationen bearbetades och de etiska överväganden som gjordes under arbetets gång. 

Informanterna var sju pedagoger, som arbetar eller har arbetat i grund- eller gymnasiesärskolan.  

 

6.1 Metodval 
Syftet med arbetet var att få mer kunskap om och kunna känna igen arbetsminnesproblem hos 

elever. För att svara på problemformuleringen passade kvalitativa intervjuer bäst att göra. Trost 

(2014) tar upp att det är undersökningens syfte och teori som styr valet av metod och att för att göra 

bra intervjuer behövs det träning. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att om ”Hur?” med i 

frågeställningen är det ofta en kvalitativ intervjustudie som ska göras. Samtliga frågeställningar i 

detta arbete börjar med ”hur”.  Trost (2014) skriver att det är planeringen i förväg som är a och o 

för en lyckad intervju. Att frågorna är genomtänkta enligt studiens syfte (a.a.). I föreliggande arbete 

är det syftet med tillhörande frågeställningar som varit utgångspunkten för utformningen av 

intervjufrågorna. Trost (2014) skriver vidare att det inte är något ömsesidigt samtal som ska föras, 

eftersom intervjuaren inte ska bidra med eget tyckande. Dock kan den intervjuades svar göra att 

frågornas ordning ändras under intervjuns gång. Vid en kvalitativ intervju är inte alla frågor givna 

från början. Intervjuaren har teman med olika frågeställningar, men de svar som fås kan leda till 

att nya frågor skapas och gamla tas bort. Utgångspunkten är att det är bättre med färre än för många 

frågor för att intervjuaren lättare ska komma ihåg det som är viktigt att få fram. De intervjuade i ett 

arbete behöver inte få exakt samma frågor, men de behöver täcka samma ämnesområde för att 

kunna analyseras på ett bra sätt. Ibland kan frågorna behöva justeras efter de första intervjuerna 

(a.a.).  

 

6.2 Urval 
Bryman (2011) skriver hur valet av intervjupersoner kan gå till i en kvalitativ studie. Han skriver 

att ett ”bekvämlighetsurval” är vanligt. Ofta när en studie görs är både budget och avsatt tid 

begränsade. Det är då enklast att tillfråga personer i den närmaste omgivningen. Intervjupersonerna 

väljs också ofta ut inom den bransch där kunskap för att besvara syftesfrågorna finns. Något som 

också är vanligt att använda är s.k. ”snöbollsurval”, som innebär att de första informanterna 

tillfrågas om ytterligare lämpliga informanter. Detta är vanligt främst inom den kvalitativa 

forskningen. I detta arbete användes både bekvämlighets- och snöbollsurval för att hitta lämpliga 

informanter. Det visade sig vara svårt att hitta informanter och därför behövdes även ett 

snöbollsurval. Syftet var att ta reda på hur lärare i särskolan ser på arbetsminnesproblematik och 

lärande. Samtliga intervjuade personer arbetar eller har arbetat i två mindre landsortskommuner på 

fyra olika enheter inom grund- och gymnasiesärskolan. Deras ålder varierade mellan 39-58 år och 

deras arbetslivserfarenhet i särskolan mellan två och femton år. Det insamlade materialet kommer 

från sju personer, inklusive provintervjun. Det blev mycket liknande information som framkom 

och till slut tillkom inte några nya, relevanta uppgifter. När det inte framkommer fler relevanta 

uppgifter eller variationer har mättnad uppnåtts i urvalet (Bryman, 2011). 

 

6.3 Utförande 
När en kvalitativ intervju görs ska en öppenhet prägla de frågor som ställs, men personen som 

frågar är den som leder. Frågorna ska vara lätta att svara på. Det gemensamma samspelet under 

intervjun påverkar utfallet (Trost, 2014). Stor del av hur lyckad en intervju blir hänger ihop med 

intervjuarens skicklighet att leda intervjun framåt utan att lägga in egna åsikter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vid en intervju är det bara den intervjuades mening som ska komma fram 

(Trost, 2014). Bryman (2011) tar upp att intervjuerna bör inledas med mer allmän information om 

informantens ålder, utbildning och yrkeserfarenhet. Den aktuella intervjuguiden (bilaga 1) innehöll 

teman med olika efterföljande frågor, som relaterade till de aktuella forskningsfrågorna. Den 
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inleddes med mer personlig bakgrundsinformation för att sedan gå över till relevant ämne.  Samma 

intervjuguide användes till samtliga informanter, men ordningen på frågorna och eventuella 

följdfrågor var inte helt identiska. Om intervjun börjar på ett bra sätt håller det ofta i sig genom 

frågorna (Trost, 2014). Får personen prata lite fritt om det aktuella ämnet utan avbrott kan det skapa 

en fortsatt trygg stämning. Att ha ögonkontakt med intervjupersonen visar att svaren är intressanta. 

Frågorna ska vara lätta att förstå och inte ha någon form av upplevd dubbelmening. Ibland behövs 

tysta stunder för att intervjupersonen ska få tid att tänka efter (Trost, 2014). I detta arbete blev det 

lättare att intervjua mer avslappnat ju fler intervjuer som gjordes. Intervjuguiden blev memorerad 

och följdfrågor inflikades mer naturligt. Det blev ett utvecklande samtal. Informanterna gavs den 

svarstid de behövde för att komma fram till det de menade. 

 
I en intervju ser expertrollerna olika ut – intervjuaren är expert på kvalitativa intervjuer. 

Intervjupersonen bör i och med att intervjun fortskrider se sig mer och mer som expert 

inom sitt område.                         

(Trost 2014, s 111) 

 

Inledningsvis gjordes en pilotintervju med en f.d. kollega. Dels för att testa intervjuguiden och dels 

för att träna på att intervjua och spela in. Bryman (2011) menar att, om möjligheten finns, ska en 

pilotintervju göras. Under denna intervju testas intervjuguiden med frågornas formulering och 

inbördes ordning. Trost (2014) tar upp att det råder delade meningar om synen på eventuella 

provintervjuer och deras användbarhet. Han menar att om materialet tillför information till 

undersökningen ska denna inte förkastas. Provintervjun i föreliggande arbete var värdefull, 

eftersom det vid transkriberingen upptäcktes att några nybörjarfel som intervjuare gjorts. När 

utvärderingen av provintervjun var genomförd konstaterades att intervjuguiden fungerade, men att 

det behövdes en mer tillbakadragen roll som intervjuare. Det gjorde ett tillägg om 

arbetsminnesträning i intervjuguiden, eftersom informanten spontant började prata om det. Därefter 

kontaktades två lärare enligt bekvämlighetsurval, som tog del av syftet med arbetet och 

informerades om praktiska frågor enligt bifogat missivbrev (Bilaga 2). Dessa intervjuer 

genomfördes på deras respektive arbetsplats i en lugn miljö, som informanterna själva föreslog. 

Detta förespråkar Bryman (2011) och menar att informanten ska uppleva att intervjun utförs i en 

trygg miljö utan störande ljud eller andra avbrott. Efter avslutad inspelning nämnde informanterna 

andra lärare, som de trodde kunde tillföra relevant information till arbetet. På det sättet blev det ett 

snöbollsurval. Intervjuerna dokumenterades med datorns röstinspelare och ljudkvaliteten blev 

mycket god, vilket underlättade transkriberingen av intervjuerna. De två nästföljande intervjuerna 

gick också smidigt tillväga. Inför de två sista intervjuerna tog det lite längre tid innan lärare, som 

kunde och ville ställa upp, hittades. När de väl genomfördes blev de intervjuerna mest omfattande, 

eftersom det då ställdes flera följdfrågor, enligt vad som framkommit i de tidigare intervjuerna. Det 

gick att gå in djupare på några frågor, vilket gav ytterligare information. Trost (2014) skriver att 

det är bra om det är samma person som har gjort intervjun som skriver ut den och bearbetar den, 

eftersom intrycken finns hos personen som var där. Om den intervjuade inte vill bli inspelad måste 

det accepteras (a.a.). Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i nära anslutning till 

respektive intervju. I detta arbete var det samma person som både intervjuade, transkriberade och 

analyserade. 

 

6.4 Databearbetning och analys 
När en inspelning sker förloras t.ex. miner och rörelser och vid utskriften förloras även 

röstskiftningar och en del av andemeningen i informantens budskap. Redan här försvinner mycket 

av kontexten (Kvale & Brinkmann, 2014). När intervjuerna är transkriberade och genomlästa börjar 

sökandet efter mönster och kategorier i den information som finns (Trost, 2014). Alla intervjuer 

transkriberades av intervjuaren i anslutning till intervjutillfället. När samtliga intervjuer  

transkriberats började arbetet med att sammanställa informationen de gett. Materialet i föreliggande 

arbete lästes igenom flera gånger och sammanställdes sedan enligt problemformuleringen och 

intervjuguidens teman. För varje fråga sammanställdes samtliga intervjusvar i tabeller. När 
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tabellerna med teman var klara framträdde mönster med mest likheter, men även vissa olikheter. 

Dessa renodlades sedan i resultatet där även citat från samtliga intervjuer finns återgivna.  

 

6.4.1 Innehållsanalys 

Det transkriberade materialet i föreliggande arbete har analyserats enligt en kvalitativ 

innehållsanalys. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det innebär att intervjumaterialet gås 

igenom för att fastställa teman där långa texter skärs ned och valda teman tolkas och förklaras. 

Bryman (2011) skriver att det är en vanlig metod när texter undersöks. När texterna tolkas rör sig 

läsaren genom texten, framåt och bakåt för att leta begrepp och skapa förståelse (Bryman, 2011). I 

analysen av detta material är det syftet och de teman som framkommit i resultatet, som utgjort 

underlag för analysen. Framkomna teman har sedan ställts i relation till tidigare forskning och teori.  

 

6.5 Validitet 
Trost (2014) tar upp begreppet validitet och att det innebär att den ställda frågan mäter det som var 

tänkt. Trovärdigheten är svår att bevisa i kvalitativ forskning. Intervjuaren behöver betona att de 

uppgifter som framkommit är både vederhäftiga och betydelsefulla för studien. Intervjuaren ska 

inte heller lägga in egna värderingar eller ställa frågor som kan styra hur intervjupersonen svarar. 

Bryman (2011) skriver extern validitet, som handlar om problemet med generalisering i kvalitativ 

forskning. Även Lantz (2007) skriver om undersökningens trovärdighet. Frågan som kan ställas är 

om det är det som avsetts från början som verkligen har mätts. Här gäller det att ansvarig för studien 

är medveten och granskar sig själv hela vägen genom arbetet fram till analysen. I föreliggande 

arbete redovisas hur arbetet har fortgått och även de resultat som framkommit. Resultatet har 

förstärkts med citat från samtliga informanter. 

 

6.6 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) talar om forskningen som nödvändig för utvecklingen i samhället. Det som 

betonas är kvaliteten på forskningen och att denna är hög. När forskningen ska bedömas etiskt är 

det vikten av att skydda individen som förs fram. De här punkterna vägs in när ny forskning 

planeras. Detta sker i relation till den nytta resultatet förväntas innebära för utvecklingen i 

samhället. Skyddet av individen brukar delas upp i ett antal forskningskrav; informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. I detta arbete har dessa krav iakttagits och 

informationskravet var det första informanterna fick information om, eftersom intervjuer användes. 

Informanterna informerades om att deras deltagande var på helt frivillig basis, att intervjun skulle 

komma att spelas in och att de när som helst under den pågående intervjun kunde avbryta den. 

Informanterna erbjöds även att läsa sin transkriberade intervju. Detta var det dock ingen som 

gjorde. Först kontaktades informanterna personligen eller via telefon för att sedan via e-post få 

information om arbetets syfte, intervjuguide och missivbrev. I och med detta skedde ett samtycke 

till att delta i en intervju. Tid och plats samt beräknad tidsåtgång bokades sedan via e-post. 

Transkriberingarna avidentifierades och namngavs som intervju 1, 2, 3 o.s.v. Att skydda 

deltagarnas identitet är av största vikt (Kvale & Brinkmann, 2014). Den information som 

framkommer vid intervjuerna får endast brukas i aktuellt arbete. Etiskt sätt är det viktigt att den 

intervjuade och eventuella andra nämnda personer förblir anonyma vid en utskrift samt att 

förvaring av inspelat material och utskrifter sker på ett säkert sätt (a.a.)   
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7 Resultat 
Detta kapitel är uppbyggt efter arbetets syfte och dess frågeställningar. Syftet med studien är att 

undersöka lärares i särskolan upplevelse av arbetsminnesproblem hos elever. Att ta reda på hur 

lärare upplever att arbetsminnesproblematik påverkar elevernas lärande och hur eleverna kan få 

stöd i att hantera detta. Här redovisas vad som framkom i de intervjuer som genomfördes. Aktuella 

teman var; kännedom om arbetsminne, arbetsminnesproblematik fram i ljuset, 

arbetsminnesproblematik och lärande, hur det är möjligt att underlätta för elever med svagt 

arbetsminne och arbetsminnesträning. 

 

7.1 Kännedom om begreppet arbetsminne 

Efter de inledande personliga frågorna fanns en fråga om informanternas allmänna kännedom om 

begreppet arbetsminne. Begreppskunskapen vad gäller arbetsminne varierade. Två av dem använde 

regelbundet begreppet arbetsminne och kände sig bekväma med det. De använde begreppet i 

elevhälsan, men inte vid handledning av lärare. De övriga använde inte begreppet och inledde 

intervjun med att säga att de kände sig osäkra på själva begreppet och nog inte visste speciellt 

mycket om det. Det vanligaste svaret var att ett svagt arbetsminne märks i arbetet med eleverna. 

Flera tog upp att de inte kände igen det från sin utbildning, utan att de lärt sig mer om det efter 

hand som de stött på problematiken. 

 

  ”…utan bara lärt mig genom åren att det är viktigt att jobba med de här 

eleverna och jag ser att många elever inte har det, både i grundskolan och i 

särskolan.” (Intervju 7).  

 

De flesta var mer allmänt inriktade på glömska och gav konkreta exempel. 

Informanterna talade om vikten av ett fungerande arbetsminne för att kunna läsa och 

lösa uppgifter.  

 

7.2 Att uppmärksamma arbetsminnesproblematik 
 

Informanterna var överens om att ett svagt arbetsminne märks i klassrummet. Främst menade de 

att det handlar om elever som glömmer och tappar tråden i pågående arbete. Alla talade om 

glömska, att kunskapen försvinner och att det är svårt för elever med denna problematik att få ett 

sammanhang i vardag och skola. Det fanns många tankar runt detta att eleverna glömmer och varför 

det är så.  

 

”Så när någon kommer ihåg det vi har pratat om dagen efter, så blir vi 

liksom mer förvånade.” (Intervju 1). 

 

Arbetsminnesproblematik uppmärksammas och det var flera av informanterna som kontinuerligt 

diskuterar detta i kollegiet och försöker hitta lösningar. En pedagog sa dock att det hos dem inte 

förekommer några diskussioner om arbetsminnet. Hos de som numera arbetar i grund- eller 

gymnasieskolan känns problematiken också igen. 

 

7.3 Upplevelse av arbetsminnesproblematikens påverkan på lärandet 
 

Alla informanterna menade att ett svagt arbetsminne påverkar elevens lärande. De sa 

att arbetsminne har med läsinlärning och läsförståelse hos elev att göra. De tog t.ex. 

upp svårigheten att minnas bokstavsljuden och få ihop dem till en mening och ett 

sammanhang.  
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 ”…ibland kan det ju vara så att man inte ens kommer ihåg början av 

meningen när man är färdig med den.” (Intervju 1).  

 

De tog upp att det tar längre tid för dessa elever att lära och att det behövs struktur och tydlighet i 

klassrummet. Det är svårare för eleverna att få till ett sammanhang i skolarbetet. Eleverna glömmer 

ofta de strategier som de har tränat på i t.ex. matematiken. När eleverna inte hänger med i 

sammanhanget tappar de lätt fokus och börjar göra något helt annat, vilket skapar oro i gruppen. 

De klarar inte heller några långa arbetspass. 

 

”För det är ju det som är problemet i särskolan…att de inte har något 

arbetsminne. Och det blir ju väldigt svårt att befästa någon kunskap när det 

inte finns.” (Intervju 1) 

 

En pedagog berättade att de precis före jullovet hade arbetat med ett tema, som skulle fortsätta på 

vårterminen. När de tog upp tråden igen var det någon enstaka elev som kände igen arbetet och 

kunde fortsätta på egen hand, medan flertalet behövde hjälp att friska upp minnet. Flera av lärarna 

använde orden ”fragment” och ”inte befästa kunskapen”. De menade att inlagringen i 

långtidsminnet blir ofullständig och att det då är svårt att bygga vidare på den kunskapen Eleverna 

kommer bara ihåg en del av informationen och får ingen helhetsbild av uppgiften eller vad målet 

med den är.  

 

”Där gör arbetsminnet att vissa fragment koms ihåg. Men vad i sjuttsikens 

ska jag ha det till? (Intervju 3) 

 

”Kan eleven bygga ihop den nyfunna kunskapen som en vanlig elev skulle 

kunna? …Det blir lite gungande kunskap. Man vet inte riktigt hur mycket 

som finns kvar.” (Intervju nr 4) 

 

Det kom fram tankar som uttryckte att det hos särskoleelever kanske helt enkelt inte finns plats i 

hjärnan att ta hand om för mycket information. Något annat som framkommer är att elevernas 

minne ofta är ”ojämnt”. Tycker eleven att det pågående arbetet är intressant finns det mer ork och 

oftast finns den kunskapen kvar. En av pedagogerna tar upp att det varierar mellan elever och 

lektioner vem som kommer ihåg vad och upplever sitt arbete väldigt utmanande och stimulerande. 

Det går hela tiden upp och ner i klassrummet och elevernas dagsform påverkar också hur och vad 

de lär sig.  

 

7.4 Att underlätta lärandet 

Informanterna betonar stödet av bilder och att involvera flera sinnen. Ju fler stödjepunkter eleverna 

kan få för att befästa kunskapen, desto bättre, eftersom det annars lätt blir att de hela tiden måste 

börja om. De talar om att ge eleverna ”flera krokar att hänga upp kunskapen på” och ger olika 

exempel på detta; Om eleven har en egen dagbok, dokumenteras utfört arbete där med bilder i rätt 

ordning. Eleven kan sedan, utifrån bilderna, prata om aktiviteten genom att svara på frågor som 

Vad började du med? Vad gjorde du sen? o.s.v. Om eleven själv klarar det kan hen få bilderna, och 

med hjälp av stöttande frågor, sätta in dem i rätt ordning i dagboken. Eleven får försöka svara på 

frågor, som t.ex. var?, när?, hur?, varför? och vem?. Vid sådana tillfällen stöttas minnet genom att 

repetera med hjälp av bilder. Eleven ser bilder, pratar, lyssnar och arbetar med händerna. Alla 

använder dagsscheman för att eleverna ska veta hur dagen ser ut. Det första många elever gör på 

morgonen är att de går in i klassrummet och tittar på schemat. Några elever behöver även sitt eget 

schema med bilder och numrerade och/eller olikfärgade lådor för dagen och ibland för varje 

arbetsmoment. Ordningen på lådorna är alltid samma för att eleven ska känna trygghet i detta. 

Några kompletterar även undervisningen med tecken för att förtydliga ytterligare för eleverna.  
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”Hela tiden upprepar och kollar av och är väldigt så med sina bilder…. Jag 

tror att man någonstans vänjer sig vid att ha ett bildstöd så att man blir lite 

beroende av det. Det är en vana och skulle inte schemat sitta uppe en dag 

skulle det bli katastrof.” (Intervju 1) 

 

Elever som inte har samma behov av bilder klarar sig med korta, muntliga och/eller skriftliga 

instruktioner. De får en sak i taget de ska göra, eftersom det då blir lättare att utföra uppgifter i flera 

steg.  

 

”Uppdelning av – delmål skulle jag vilja säga – för att komma vidare och 

få syn på att här är jag nu och så kan jag ta nästa steg.”(Intervju 3) 

 

Flera informanter var även inne på fördelen med små grupper i särskolan. Det är ingen elev som 

kan gömma sig i ett hörn, utan det finns möjlighet att se alla och få med alla i klassrummet. Det 

skapas nära relationer och det finns möjlighet att hela tiden kontrollera vad eleverna förstått och 

vad som behöver arbetas mer med. 

 

 ”Man är ju inne och petar på små detaljer för var och en.” (Intervju 3) 

 

Informanterna talade om att de har en vägg i klassrummet, där sådant material som är aktuellt just 

nu sätts upp, för att eleverna ska kunna titta där och få stöd för minnet. Både se det de har gjort och 

det som kommer. De nämner att det är viktigt att det som sitter på väggen är relevant information 

och att gammalt måste rensas bort samt att det inte får bli för mycket information för eleverna att 

ta in. Informanterna tog upp tankar om att det kanske är så att stödet inte bara är till godo för 

eleverna. Om de blir vana vid att hela tiden ha tillgång till hjälpmedel och genvägar kanske de inte 

anstränger sig att lagra informationen. De påtalade också användningen av teknik och att eleverna 

inte behöver lära sig något utantill idag. De menar att eleverna har tillgång till telefon, ipad och 

dator där det går att söka och ta reda på all information de behöver. De får t.ex. 

multiplikationstabellen och alfabetet fasttejpade på bänken och kanske är det så att de får för lite 

utmaningar.  

 

”Hur mycket ska man hjälpa och hur mycket ska man utmana? …kanske 

sådana här alltför mycket stödjande saker faktiskt hindrar att man bearbetar 

det först i arbetsminnet innan det kan hamna i långtidsminnet.” (Intervju 2) 

 

En av informanterna talade om att ge och använda strategier och att eleverna har svårt att växla 

mellan strategier samt att mer träning på detta behövs. Det blir ofta att de fastnar i en strategi och 

om den inte fungerar kan eleven bli upprörd och lättare tappa fokus. 

 

7.5 Planering av undervisning vid arbetsminnesproblematik 

Informanterna var överens om att eleverna hela tiden behöver en förförståelse om vad de ska arbeta 

med. Att de får veta hur de börjar och hur det är tänkt att det färdiga resultatet ska bli. Under arbetets 

gång får de veta vad nästa steg är. En del elever är beroende av mycket konkret material och att se 

och känna. Vid planeringen av lektionen behöver pedagogen tänka igenom vad det eventuellt är 

som kan vara svårt för eleverna. Är det t.ex. något som behöver förtydligas med bildstöd för att 

hålla fokus. Om någon tappar tråden blir det lätt oroligt i klassrummet. När ett nytt arbetsområde 

inleds får eleverna vara med och ge förslag på hur de vill arbeta med det.  

 

”Vi har ju bilderna och så även kommunikationskartor för att hjälpa till att 

komma på lite, att göra val, för det kan vara svårt.” (Intervju 1) 
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En av pedagogerna har nyss fått en elev med mycket svagt arbetsminne och där försöker de hitta 

olika vägar för elevens lärande. 

 

”Jamen, vad kommer han ihåg? …Så diskussionen går ju så. Vad ska vi 

göra? Hur ska vi nå fram till honom? Vi gjorde det här igår, men så kommer 

han inte ihåg någonting dagen efter.” (Intervju 6) 

 

När eleverna är intresserade av det som lektionen handlar om och det märks att de är motiverade 

blir det ofta bra i klassrummet och de kommer ihåg mer. En tydlig struktur – en grundtrygghet – 

med t.ex. schema för dagen, skapar ett lugn. Om det finns någon aktivitet som bryter schemat måste 

det förberedas noga. Detta är vanligt vid t.ex. terminsslut och det blir lätt oroligt i grupperna då. 

Många fasta rutiner, struktur och tydlighet ger arbetsro. Ibland håller såklart inte planeringen. Ofta 

är det okej för eleverna om en aktivitet inte hinner avslutas, blir det däremot tid över och något nytt 

ska tillkomma blir det protester. Då gäller det för pedagogerna att erbjuda en aktivitet som eleven 

tycker om och är intresserad av, eftersom det kan påverka arbetslusten negativt under resten av 

dagen. Informanterna menade att lärarna i särskolan är så vana vid att tänka på hur eleverna ska bli 

motiverade och komma ihåg, att det är ”inbyggt” i den pedagogik som används. Tänket hos lärare 

i särskolan är att om en metod inte fungerar behövs något annat. Det blir inte ”elevens fel”, utan 

det diskuteras i kollegiet och en annan metod testas. En informant talar om memory, kortspel, 

ordlekar, mindmap, tankekort och sekvenskort för att stötta minnet hos eleverna.  

 

”För jag tror att inom särskolan är vi vana vid att fungerar inte det här måste 

vi hitta på något annat. Vi är liksom öppna hela tiden för nya vägar. Det här 

fungerade inte, vad gör vi nu? Lite i grundskolan kan jag känna… Alltså 

de ger upp för lätt. … Men alla lär sig inte på lika sätt.” (Intervju 7) 

 

Informanterna tog upp vikten av att eleven får känna hur det är att lyckas, att kunna något. De 

talade om att få med sig eleverna, att de ska fångas av det de håller på med och hitta sitt eget driv 

och en vilja komma vidare. De talade om deras, hela tiden pågående, arbete att försöka få eleverna 

mer självgående och att stärka deras självkänsla. De menade att det är svårt och ett mycket långsamt 

och krävande arbete.   

 

7.6 Arbetsminnesträning 

Alla informanterna har använt eller hört talas om träning av arbetsminnet. Flertalet förknippar det 

dock med grundskolan eller gymnasieskolan, inte med särskolan. De flesta är skeptiska till att det 

verkligen går att träna arbetsminnet. Några tänker att det kanske bara är så att eleven koncentrerar 

sig bättre när hen får sitta med en lärare på en lugn plats och jobba med en sak under en viss period. 

Det blir något som bryter av mot den vanliga skoldagen. Flera tar upp vikten av att fullfölja ett 

eventuellt program, men att det är svårt. Programmen tar mycket tid i anspråk och ska helst göras 

minst två till tre gånger per vecka och då missar eleven annan undervisning. Eleven måste tycka 

om det aktuella programmet och det behöver finnas en fungerande planering vid eventuella 

sjukdomar. Några var dock inne på att det går att träna arbetsminnet. Det hade de läst i olika artiklar 

och en hade även varit på ett föredrag om arbetsminnesträning.  

 

”...där påstod de att om man gör det systematiskt…att det påverkar hela 

deras liv. …det var främst elever med ADHD, inte med 

utvecklingsstörning.” (Intervju 6).  

 

Tillgången till program och tekniska hjälpmedel skiljer sig mycket åt mellan de två kommunerna. 

En pedagog tog upp att programmen ofta kostar pengar och att de inte har tillgång till så många 

datorer eller ipads. Det försvårar logistiken runt ett träningsprogram om alla elever i gruppen ska 

kunna fullfölja det. I den andra kommunen finns det program inköpta centralt av kommunen att 
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ladda ner och tillgången till datorer etc. är god. Trots allt arbete runt igångsättandet av 

arbetsminnesträning har två av informanterna precis startat igång ett gratisprogram – Vektor - för 

arbetsminnesträning. En i grundskolan och en i särskolan. De har ännu inte sett något resultat av 

träningen. Dock har en av dem en elev i grundskolan som började med programmet för ungefär ett 

halvår sedan. Eleven har stora koncentrationssvårigheter och tics, men när hen sitter och arbetar 

med träningsprogrammet är det helt lugnt i 45 minuter. Elevens föräldrar har också uttryckt att det 

är lugnare hemma och fungerar bättre med bl.a. läsningen. Informanten skulle efter intervjun ladda 

ner programmet även till sina särskoleelever. En av lärarna som använder Vektor tog upp att 

programmet är bra på så sätt att eleven inte kan misslyckas. Ibland klarar de inte att gå upp en nivå, 

utan går ner eller stannar på samma nivå, men de får fortsätta ändå. Spelet är inte över för deras 

del, trots att det kanske tar längre tid än för andra.  

 

”Misslyckas de eller inte klarar en viss nivå då backar den ju. …De förstår 

ju själva att ’asch, nu klarade jag inte det här. Nej, men nu är det nere på 

två igen och det är ju så enkelt.’ Och då säger jag, att då är du ju snart uppe 

i nivå igen. Så det bygger hela tiden på det så de behöver aldrig känna att 

de misslyckas.” (Intervju 7) 

 

En informant tog upp att det skulle behövas mer fokus på särskolan och appar och program som 

fungerar för de elever som går där. Informanten tar upp att det ofta går för snabbt framåt i 

programmen och efter några nivåer behöver eleverna t.ex. kunna tänka i flera led och klara av flera 

olika moment. Det är förmågor som eleverna har svårigheter med. Informanten efterlyser mer 

information om detta. 

  

”Så jag skulle vilja få någon som puttar in mig i det här mera och ger mig 

lite bra tips på – jamen appar som hjälper på den här nivån. För det är ett 

problem ser jag att väldigt många appar kräver en annan förmåga än mina 

elever har.”  (Intervju 5) 

 

7.7 Arbetsminne och utvecklingsstörning 

Några av informanterna tog upp att arbetsminnesproblematik och utvecklingsstörning är nära 

förknippade. När det görs individuella anpassningar i särskolan är det ofta åtgärder som passar för 

ett svagt arbetsminne. De flesta informanterna uttryckte en önskan att lära sig mer om arbetsminnet 

och hur det påverkar lärandet. De var även intresserade av om det går att träna och vilka metoder 

som fungerar bäst i klassrummet. Det framkom synpunkter att de hela tiden kompenserar och ger 

stöd, men egentligen kanske det behövs högre förväntningar och mer utmanande aktiviteter. En av 

informanterna tog upp svårigheten med bedömning och att sätta betyg i särskolan. 

 

”Det finns alltså en tanke, en oro. Är detta stabil kunskap eller är den 

flyktig? Detta med att sätta betyg och bygga på till nästa betygssteg. Är 

detta tillförlitligt?” (Intervju 3) 

 

Ingen av de som arbetar gör några tester av arbetsminnet, utan det görs när eleven utreds för 

mottagande i särskolan. Två av lärarna tar upp testning av arbetsminnet. Den ena gör ett mindre 

arbetsminnestest vid dyslexiscreening och hos den andra pedagogen väcktes ett intresse i och med 

intervjun och hen funderar på att gå på kurs i detta och börja testa själv.  
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8 Analys 
I analysen bearbetas resultatet av intervjuerna i förhållande till teori och problemställning.  

 

8.1 Kännedom om begreppet arbetsminne 

När elever tas emot i särskolan är de utredda enligt diagnosen utvecklingsstörning och i de tester 

som görs ingår arbetsminnestester. Flera av informanterna hade svårt att förklara begreppet 

arbetsminne och de kände inte igen det från sin utbildning. De uttryckte att de gärna ville lära sig 

mer om det, eftersom de kände sig osäkra på innebörden. Ett fåtal använde begreppet i elevhälsan, 

men inte i andra sammanhang.  

 

8.2 Att uppmärksamma arbetsminnesproblematik 
Informanterna menar att ett svagt arbetsminne märks i klassrummet. Det vanligaste svaret var att 

eleverna glömmer, tappar tråden och inte kan slutföra den pågående uppgiften samt att kunskapen 

försvinner. Informanterna var alla överens om att det finns en problematik med ett svagt 

arbetsminne. Några diskuterar detta i arbetslagen och letar efter lösningar. Vygotsky (1978b) 

skriver att minnesförmågan och att kunna få ihop den aktuella situationen med redan lagrad 

information är ett utvecklingssteg.   

 

8.3 Upplevelse av arbetsminnesproblematikens påverkan på lärandet 
Informanterna talade om att eleverna ofta inte befäster komplett kunskap, det blir bara fragment 

utan sammanhang i långtidsminnet. De talade om att de ständigt får börja om med en pågående 

uppgift istället för att fortsätta framåt, för det de gjorde förra gången finns inte längre kvar i 

elevernas minne. Enligt Säljö (2010) är det inte säkert att läraren ställer sådana frågor till eleverna 

att de förstår vilket svar de förväntas ge. Kunskap är knuten både till aktuell situation och 

sammanhang. Aspelin och Persson (2013) poängterar även de att det som lagras i vårt minne 

påverkas av kontexten kunskapen lagras i och den nya situation som råder när minnet ska tas fram 

igen. Säljö (2010) menar att många elever ser inte den praktiska nyttan i vardagslivet av det läraren 

tar upp i klassrummet och tappar därför fokus.  Antonovsky (2005) skriver att de som inte klarar 

att hålla fokus ofta har svag KASAM. De har svårt att själva skapa struktur i sitt lärande. Vygotsky 

(1978b) studerade barn med utvecklingsstörning och menade att förmågan att fokusera är ett steg i 

utvecklingen som har samband med planeringsförmågan. Informanterna tog upp att om eleverna 

inte kan följa med i sammanhanget tappar de lätt fokus och gör något helt annat. En del elever blir 

även upprörda. Antonovsky (2005) skrev att förmågan att hantera kraven på uppmärksamhet och 

fokusera på det som för tillfället är det viktiga varierar mellan personer.  

 

Vad gäller arbetsminne kom lässvårigheter upp i flera intervjuer. Informanterna tog upp elevernas 

svårigheter att minnas bokstavsljuden och få ihop dem till något meningsfullt. Bland informanterna 

fanns det funderingar om att det kanske handlar om att hjärnan inte har plats för en större 

informationsmängd. Det framkom även tankar att eleverna helt saknar arbetsminne. Vygotsky 

(1978b) skriver att talspråket tar barnen till sig på ett naturligt sätt medan läs- och skrivinlärning 

innebär en ansträngning. Säljö (2010) talar även han om språkets betydelse. Han tar upp att läs- 

och skrivinlärningen är krävande för barnen och att den behöver kännas meningsfull för att få 

barnens fulla uppmärksamhet. Litteracitet är ett villkor för delaktighet i samhället. Tidigare var 

inställningen att de med utvecklingsstörning saknade förmåga att bli litterata. Idag vet vi att det 

kan gå med rätt stöd och extra tid (a.a.). I intervjuerna framkom också att eleverna behöver längre 

tid för att lösa uppgifter samtidigt som de inte klarar att koncentrera sig så länge. Antonovsky 

(2005) påtalar vikten av att ge möjlighet till lärande och utveckling genom att ta hänsyn till att 

många inte klarar krav under längre tid. Säljö (2010) tar även han upp att utvecklingsstörning gör 

att lärandet tar längre tid.  
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Informanterna påtalade både bristen på användande av strategier och förmåga att byta strategi. 

Eleverna fastnar i en strategi i t.ex. matematiken och kommer inte vidare. Antonovsky (2005) 

skriver att de med svag KASAM ofta väljer en väg och fortsätter på den även om den innebär ett 

misslyckande, eftersom de saknar förmåga att välja en annan strategi. Detta kan skapa stress och 

göra att de ger upp utan att kunna lösa uppgiften (a.a.). Det kom även upp tankar om lusten att lära 

och att eleverna orkar mer om ämnet upplevs intressant. Det här menade även Antonovsky (2005) 

och betonade sambandet mellan meningsfullhet och delaktighet. Om eleven kan se något värdefullt 

och en möjlighet till begripligt lärande i den aktuella uppgiften är det lättare att ta sig an och även 

slutföra den. Säljö (2010) skriver att det är skolans ansvar att hitta elevens lust att lära. 

Informanterna berörde också att elevernas dagsform påverkar vad och hur de lär sig. De tog upp 

att olika elever kommer ihåg information från olika lektioner. De talade om att det hela tiden ”går 

upp och ner i klassrummet”. Vygotsky (1978a) skriver att ämnena i skolan går igenom olika 

utvecklingsskeden och att vi behöver se till elevernas mentala ålder, inte bara deras kronologiska, 

eftersom den påverkar förmågan till lärande i de olika ämnena.  

 

8.4 Att underlätta lärandet 

Informanterna tog upp att det behövs tydlighet och struktur i klassrummet och alla betonade vikten 

av bildstöd till eleverna. De talade om att involvera flera sinnen och låta elever prata till bilder och 

lägga dem i ordning. Dessutom använde alla dagsscheman och några elever krävde individuella 

scheman. Vygotsky (1978a) intresserade sig mycket för relationen mellan lärande och utveckling. 

Han engagerade sig även i hur de med utvecklingsstörning lär sig (Vygotsky, 1978b). Han tryckte 

på att elevens intellektuella progression främjas av ett ordnat lärande (Vygotsky, 1978a). Vygotsky, 

(1978b) intresserade sig också för bilder som stöd för minnet och såg att barn med 

utvecklingsstörning kom ihåg lite bättre med hjälp av bilder. Informanterna tog upp att de brukar 

lotsa eleven genom uppgiften med hjälp av ledande frågor och när flerstegsuppgifter ska utföras 

får eleverna slutföra ett steg i taget för att inte tappa tråden. Vygotsky (1978a) skrev om den 

proximala utvecklingszonen och att vi behöver ta hänsyn till den i barns lärande. Han menade att 

det som eleven kan utföra med vägledning och stöttande frågor för att sedan utföra på egen hand 

visar den mentala åldern. Säljö (2010) tar även han upp att stötta barnen med struktur och ge delmål 

för att slutföra uppgifter. Informanterna talade om fördelen med små grupper i särskolan och 

möjligheten att därigenom se och stötta eleverna. Alla blir sedda och det skapas nära relationer. 

Det här skriver även Aspelin och Persson (2013) om. De tar upp att relationen mellan elev och 

lärare inte är jämbördig och att läraren därför behöver verka för att eleven ska känna sig trygg i 

relationen och kunna fokusera på sitt lärande.  De menar att när varje elev får rätt stöd och lärarens 

attityd och förmåga att förmedla arbetsgången är god främjas elevens lärande. I kontakten mellan 

dem sker en gemensam produktion. 

 

Informanterna stöttar t.ex. elevernas minne genom att låta dem återberätta med hjälp av bilder och 

ger dem flera stödjepunkter för att de ska slippa börja om hela tiden. De sätter upp aktuellt material 

på en vägg i klassrummet för att eleverna lätt ska hitta relevant information. De betonade att det 

inte får bli för mycket information på väggen. Vygotsky (1978b) menade att det sker en gradvis 

utveckling i att kunna hålla fokus. När barnen får arbeta med händerna och prata om vad de gör 

kan de lättare fokusera. Han betonade sambandet mellan språket och tanken. Informanterna hade 

tankar om att undervisningen i särskolan inte är tillräckligt utmanande, att förväntningarna inte är 

höga och att eleverna rent av får för mycket stöttning. Aspelin och Persson (2013) menar däremot 

att elevernas lärande gynnas av kontinuerlig stöttning och respons. Vygotsky (1978a) påtalar vikten 

av att hela tiden arbeta mot den proximala utvecklingszonen, eftersom för lätt material varken 

utmanar eller utvecklar eleverna. Säljö (2010) menar att svårigheter att lära ofta anses knutna till 

eleven istället för till undervisningens utformning. Informanterna tog upp att all teknik idag gör att 

eleverna inte behöver lära sig något utantill och att det kan försämra inlagringen i minnet. Enligt 

Säljö (2010) behöver alla använda hjälpmedel och ha bra rutiner för en funktionell vardag. Om vi 

är bekväma både i att använda hjälpmedel och kommunicera blir vi mer delaktiga i samhällslivet. 
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Synen i samhället är att kunskap ger makt. Det finns idag olika sätt att tillgodogöra sig data för att 

få en fungerande tillvaro (a.a.).  

 

8.5 Planering av undervisning vid arbetsminnesproblematik 
Informanterna talade om att de redan vid planeringen tänker över vad som kan upplevas svårt av 

eleverna. De tänker även på att ge eleverna en förförståelse om hur de ska börja med uppgiften och 

vad målet är. Informanterna betonade vikten av rutiner och struktur under skoldagen, eftersom 

oförutsedda händelser och schemabrytande aktiviteter lätt skapar oro hos eleverna. De tog upp att 

de arbetar för att skapa trygghet och arbetsro hos eleverna. Både Säljö (2010) och Aspelin och 

Persson (2013) påtalar vikten av en trygg lärmiljö. Antonovsky (2005) skriver om begreppet 

KASAM och att det påverkar hur vi t.ex. ser på ändrade rutiner och oförutsedda händelser. Om vi 

ser dem som möjligheter eller stressmoment.  Enligt Antonovsky blir förbättras vår självbild och 

vi kan klara av stress bättre om vi upplever vår tillvaro som trygg och förutsägbar. Informanterna 

tog upp att lärare i särskolan är vana vid att testa olika metoder och hitta den bästa för varje elev. 

De påtalade även att en del elever behöver använda mer konkret material i sitt lärande. Eleverna 

behöver både se och känna, och använda flera sinnen för att befästa kunskapen. Vygotsky (1978a) 

skriver att personer med utvecklingsstörning saknar förmåga att på egen hand utveckla det abstrakta 

tänkandet. Läraren behöver därför stötta eleven och tillhandahålla konkret material för att det på 

sikt ska utvecklas. Informanterna menade att i särskolan sker ett pågående, tidskrävande arbete 

både med att stärka elevernas självkänsla och ge dem verktyg för att bli mer självgående. De 

försöker hitta vägar att få med sig eleverna och hitta deras egen inre drivkraft att gå vidare. Eleverna 

har ofta svårigheter att göra egna val och för att skapa delaktighet tränar de på detta med olika 

hjälpmedel. Informanterna betonade känslan för eleverna att få lyckas och känna att de kan. Det 

här menar Antonovsky (2005) är viktigt för jag-känslan och att se en mening med aktiviteten. 

Elever som misslyckas gång efter gång i skolan blir påverkade av det liksom barn som får uppleva 

framgång blir.  Den sociala synen på det som eleven presterar påverkar elevens motivation 

(Antonovsky, 2005). Säljö (2010) menar att litteracitet innebär en bättre självkänsla och högre 

status i det sociala livet. Antonovsky (2005) skriver att personer som aldrig tillfrågas om sin åsikt 

känner sig som objekt utan mening i tillvaron. Aspelin och Persson (2013) tar även de upp att 

andras syn på vårt jag som objekt eller subjekt påverkar oss.  

 

8.6 Arbetsminnesträning 
Åsikterna hos informanterna, om det går att träna arbetsminnet på personer med 

utvecklingsstörning, gick isär. Flera trodde inte att det går att träna. Några tänkte att det fungerar i 

grundskolan, men inte i särskolan. Informanterna tog upp vikten av och svårigheten att fullfölja ett 

träningsprogram. Det tar mycket tid i anspråk och eleven måste vara motiverad. Bristen på datorer 

och ipads kom upp som en försvårande faktor. De informanter, som tränade elevernas arbetsminne 

var i uppstartningsskedet av träningen med ett förhållandevis nytt program och hade därför inga 

resultat att redovisa. En av dem hade på en utbildning fått till sig att arbetsminnesträning kunde 

utöva en positiv inverkan på elevens hela tillvaro. En informant påtalade att appar och program 

sällan är gjorda för elever i särskolan. De går för snabbt framåt och efter några nivåer krävs 

tänkande i flera led. Det är förmågor som eleverna har svårigheter med. Informanten tog upp att 

det är bra att eleverna inte kan misslyckas. Klarar de inte en nivå, får de fortsätta tills de gör det 

och därefter gå vidare till nästa. Vygotsky (1978a) menar att all undervisning behöver beakta 

relationen mellan lärande och utveckling hos eleverna. Han tittade på olika befintliga teorier där en 

av dem bl.a. menade att processen att lära startade utveckling. Det innebar att t.ex. minnesträning 

skulle bättra på även andra förmågor – en transfereffekt. Han trodde dock inte att om en förmåga 

tränades skulle andra förmågor av sig självt bli bättre. Det skulle enligt honom innebära att lärande 

och utveckling inte sammanfaller, eftersom ett steg fram i lärande innebar två steg fram i utveckling 

(Vygotsky, 1978a). Säljö (2010) tar även han upp transfereffekt och att problemet ofta är att 

eleverna inte kan se hur det de lärt sig kan användas i andra liknande situationer.  



 

31 
 

9 Diskussion 
I detta kapitel lyfts resultat och analys i förhållande till problemställning och tidigare forskning.  

Frågeställningen handlade om hur lärare upplever att arbetsminnesproblematik påverkar elevernas 

lärande och hur eleverna kan få stöd i att hantera detta.  

 

9.1 Arbetsminnesproblematik och lärande 

Resultatet visade att ingen testade elevernas arbetsminne, men det väcktes ett intresse att eventuellt 

delta i en utbildning om detta. Informanterna hade främst tillägnat sig kunskap om svagt 

arbetsminne genom erfarenhet. Några hade löpande diskussioner om det i elevhälsan. Det framkom 

att arbetsminnet påverkar lärandet, och det talades mycket om att glömma. Även enligt min 

erfarenhet är arbetsminnet orsak till svårigheter att lära hos vissa elever. Vi för inte diskussioner 

om vad ett svagt arbetsminne innebär och testning ingår endast som ett mindre deltest i större 

screeningar. Kännedomen om begreppet är låg och det råder en osäkerhet runt både vad det innebär 

och hur det kan stöttas.  När elever har svårt att lära är ofta inte arbetsminnet och en testning av 

detta en självklar åtgärd (Packiam Alloway et al., 2008). Om det görs kan en bättre bild av elevens 

starka och svaga sidor fås och då kan undervisningen utformas för att svara mot dessa (a.a.). Studier 

visar att det finns samband mellan lärande och arbetsminnets kapacitet hos barn med och utan 

utvecklingsstörning (Maehler & Schuchardt, 2016). Schuchardt, Gebhardt och Mäehler (2010) 

konstaterade i sin studie ett samband mellan IQ och arbetsminne där de med lägre IQ uppvisade ett 

svagare arbetsminne i alla olika delarna. Delavarian et al. (2014) menar att samtliga som får 

diagnosen utvecklingsstörning har ett svagare arbetsminne. Packiam Alloway och Copello (2013) 

tar upp att både arbetsminne och intelligens hör ihop med lärande. Dock menar de att arbetsminnet 

visar vad elever kan lära, medan IQ mer mäter den kunskap eleven redan har (Packiam Alloway & 

Copello, 2013).  

 

I resultatet trycktes på att om eleverna inte kan följa med i undervisningen, tappar de tråden och 

kan inte fokusera. Gathercole och Packiam Alloway (2008) har tagit fram material till lärare hur 

elever med ett svagt arbetsminne kan upptäckas i klassrummet. Är informationsmängden för stor 

är det lätt att något glöms bort. Eleven kan då göra saker i fel ordning, göra om samma sak och 

ibland bli orolig eller drömma sig bort. Själva kapaciteten hos arbetsminnet varierar och beror på 

kontexten, individen och belastningen (Lifshitz, Kilberg & Vakil, 2016). Enligt Dehn (2014) är just 

förmågan att fokusera en viktig uppgift för arbetsminnet. Levén et al. (2011) visade i sin studie att 

det finns stora skillnader mellan personer med utvecklingsstörning. De har olika svårt att hålla 

uppmärksamheten på en uppgift, skifta mellan uppgifter och använda strategier (a.a.). Detta med 

ofokuserade elever och att det kan bero på ett svagt arbetsminne är intressant och  vi behöver bli 

bättre på att anpassa uppgifterna till eleverna. 

 

Det kom fram i resultatet att eleverna både har svårt för att använda de strategier som tillhandahålls 

och även att vid behov byta strategi. Levén et al. (2011) skriver att arbetsminneskapaciteten 

påverkar förmågan att använda strategier. Packiam Alloway et al. (2008) skriver att det är svårt för 

barn med sämre arbetsminne att ta till sig instruktioner och när de inte lyckas blir det svårare att 

lära. Det här tror jag förekommer i de flesta klassrum. Efter genomgångar sätter merparten igång 

att arbeta, medan några har glömt hur och vad de ska göra. Det är lärarens ansvar att få med sig 

alla elever.  Lifshitz, Kilberg och Vakil (2016) har visat att det beror på uppgiftens 

minnesbelastning om strategier används och om lustens till lärande finns. Carretti, Belacchi och 

Cornoldi (2010) skriver om att det finns samband mellan arbetsminne, hålla fokus och hålla kvar 

uppmärksamheten på en uppgift. Utvecklingsstörda har en sämre uppdatering, d.v.s. att både ha 

saker i minnet, ta bort det irrelevanta och istället ta in ny passande information.  

 

I resultatet påtalades svårigheter med läsinlärningen, där elever, som när de kommer till slutet av 

en mening, inte kommer ihåg början av den. Packiam Alloway och Copello (2013) har kommit 
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fram till att barn som har svårt att läsa ofta har ett svagare arbetsminne. De menar att arbetsminnet 

är den faktor som bäst kan förutsäga lärandet i läsning, skrivande och matematik. Schuchardt, 

Gebhardt och Maehler (2010) gjorde en liknande studie och kom fram till att det främst handlar 

om svag kapacitet att lagra i fonologiska loopen. Henry och Winfield (2010 konstaterar att 

utvecklingsstörda har svårare att lära sig läsa och bli litterata p.g.a. detta. Henry och Winfield 

(2010) visade att läsningen hos utvecklingsstörda påverkas av att de inte använder verbal repetition. 

Ducic (2017) tar upp arbetsminnets samband med utvecklingen av ett språk och att det påverkar 

det sociala livet för personen. Carretti, Belacchi och Cornoldi (2010) tar upp att personer med 

utvecklingsstörning ofta har en sämre språkförståelse och svårare att resonera och att det påverkar 

livet i vardag och skola (a.a).  

 

Resultatet visade också att eleverna saknar uthållighet, men samtidigt behöver längre tid för att lösa 

uppgifter. Om eleverna inte befäster kunskapen blir inlagringen i långtidsminnet ofullständig och 

de ger lätt upp när de inte ser helheten. Orkar de inte fortsätta eller tappar tråden blir de oroliga och 

det påverkar ordningen i klassrummet negativt. Många av oss som arbetar i skolan upplever att 

tiden inte räcker till och att de som behöver den extra tiden inte alltid kan få den. Gathercole och 

Packiam Alloway (2008) tar upp att om uppgiften ställer för höga krav på arbetsminnet kan eleven 

ge upp. Poloczek, Büttner och Hasselhorn (2014) visade i sin studie att den inre rösten är försämrad 

och att de med utvecklingsstörning inte repeterade och även behöver mer tid när de löser uppgifter. 

Söderqvist et al. (2012) skriver att barn med svagt arbetsminne behöver mer tid och övning för att 

befästa sin kunskap. Numminen, Lehto och Ruoppiola (2001)  kom fram till att personer med 

utvecklingsstörning ofta inte kan kontrollera sina impulser och därför bryter mot regler. Packiam 

Alloway och Copello (2013) skriver att det är när arbetsminnet blir överbelastat som elevernas 

beteende försämras och de tappar fokus. Ducic (2017) skriver att skolframgång förknippas med hur 

utvecklad elevens förmåga att kontrollera sitt beteende är. Eftersom ett svagt arbetsminne påverkar 

elevens lärande på flera sätt – och i förlängningen även de övriga elevernas – tycker jag det borde 

informeras mer om det. Det finns mycket forskning och informanterna var överlag medvetna om 

de olika arbetssätt som fungerar. Hos oss skulle vi behöva diskutera mer och delge varandra både 

forskning och erfarenhet inom området. 

 

Det framkom tankar hos informanterna att eleverna helt saknar arbetsminne, eftersom de glömmer 

hela tiden. Van der Molen et al. (2006) och Henry och Winfield (2010) menar att det råder delade 

meningar om huruvida det förekommer strukturella brister i arbetsminnet hos utvecklingsstörda. 

Shuchardt, Maehler och Hasselhorn (2011) visade i sin studie att den bristande lagringen i 

fonologiska loopen bara finns hos personer med utvecklingsstörning och därför innebär en 

strukurell brist. Denna påverkar både den kognitiva utvecklingen och inlagringen i långtidsminnet. 

 

9.2 Stöd till elever med svagt arbetsminne 

Resultatet påvisar vikten av rutiner och struktur, eftersom oföutsedda händelser skapar oro. De 

bygger upp en förförståelse inför nya uppgifter och presenterar dem i små steg. Mycket handlar om 

att hitta uppgifter som väcker elevernas intresse, eftersom de då orkar mer och kunskapen oftare 

befästs. Om uppgifterna är för lätta och eleverna inte utmanas i tillräcklig utsträckning kan det ta 

bort lusten att lära. De med utvecklingsstörning fungerar sämre kognitivt och detta har betydelse 

för utformningen av stöd i skolan (van der Molen et al., 2006). Waterman et al. (2017) råder 

pedagogen att följa ett välkänt mönster när olika moment presenteras, för då behöver inte eleven 

anstränga sig lika mycket och kraven på arbetsminneskapaciteten minskar. Gathercole och Packiam 

Alloway (2008) tar upp att om informationen knyter an till elevens tidigare kunskap fördelas 

minnesbelastningen i både långtidsminnet och arbetsminnet. De skriver att yngre barn med svagt 

arbetsminne bara kommer ihåg tre saker utan inbördes samband och att barnen ofta känner till att 

de har ett svagt arbetsminne. (a.a.).  Forskning har visat att elevens prestation till stor del beror på 

uppgiftens utformning och hur stora krav den ställer på arbetsminneskapaciteten (Waterman et al. 

2017). Dweck (2015) menar att när elever visar uppgivenhet behöver läraren hjälpa dem att hitta 
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lusten att lära. Hur uppgifter presenteras för eleverna poängteras i både forskning och resultat. Att 

vi följer välkända mönster och rutiner med mindre delmål. Även om inte informanterna pratar 

forskning är de väl medvetna om vad som fungerar i klassrummet. 

 

Informanterna berättade att de hittar olika metoder att nå fram till eleverna och de aktiverar flera 

sinnen i en varierad undervisning. Dweck (2015) tar upp att lärare med ett dynamiskt tänkande 

testar olika metoder för att hitta något som passar för varje elevs sätt att lära. Orsolini et al. (2015) 

och Gathercole och Packiam Alloway (2008) kom fram till att de uppgifter som görs behöver vara 

lagom utmanande och att det är bra att träna på att använda strategier och repetera. Det är inte 

klarlagt om strategierna ger några transfereffekter, d.v.s. att eleven automatiskt använder strategier 

på andra liknande uppgifter (Orsolini et al., 2015). Läraren ska fortsätta träna strategier med eleven 

även om det inte fungerar så bra just då (Lifshitz et al., 2016). Numminen, Lehto och Ruoppiola 

(2001) menar att utvecklingsstörda ofta inte har självkontrollsförmåga och därför behöver en 

strukturerad tillvaro med kontinuerlig feedback, flera försök att lösa uppgifter och klart uttalade 

regler.  

 

Resultatet visar fördelen med mindre grupper i särskolan och att det därför finns möjlighet att se 

alla. Om eleverna inte förstår blir de lätt oroliga. Det finns ett pågående arbete att försöka engagera 

eleverna till att själva tänka hur och vad de vill arbeta med, för att väcka lusten att lära, eftersom 

de lär på olika sätt. Duckworths (2016) tankar om grit innehåller bl.a. att hitta något eleverna är 

intresserade av och att för lite delaktighet gör att de tappar motivationen. Dweck (2015) skriver att 

det är lärarens uppdrag att ge eleverna adekvata strategier och hjälpmedel för att de ska kunna delta 

i undervisningen och känna att det är möjligt att göra progression. Packiam Alloway et al. (2008) 

skriver att det är svårt för barn med sämre arbetsminne att ta till sig instruktioner och när de inte 

lyckas blir det svårare att lära. Mangels et al. (2006) tar upp att läraren ska ha och förmedla 

förväntningar på eleverna. 

 

Resultatet visar ett entydigt stöd för användandet av bilder i undervisningen. Bilder användes bl.a. 

för att repetera med hjälp av frågor, introducera nya uppgifter och för att förtydliga scheman. Det 

talades om att ge eleverna ”flera krokar att hänga upp kunskapen på” genom varierande uppgifter 

och material. Dock framkom även åsikter att eleverna kanske får för mycket hjälp. De menade att 

eleverna blir beroende av stöd, att kontrollera att stödet hela tiden finns där och att för mycket 

information kan bli förvirrande. Det fanns tankar att eleverna blir tillvanda att t.ex. alltid titta på 

bilder och då inte lär sig tänka själva. Gathercole & Packiam Alloway (2008) skriver att det behöver 

bli en rutin för eleven att använda rätt hjälpmedel för olika uppgifter och det kan ske genom att 

läraren vid varje genomgång pekar på eller håller fram aktuellt hjälpmedel. Studier har visat att de 

med utvecklingsstörning förstår mer när det muntliga fylls ut med bilder (Lifshitz, Kilberg & Vakil, 

2016). Också van der Molen et al. (2006) påtalar att barn med utvecklingsstörning inte ska belastas 

med för mycket verbal information utan få mer visuell information. Både bildstöd och 

repetitionstillfällen rekommenderas (a.a.). Lifshitz, Kilberg och Vakil (2016) visar i sin studie att 

om eleven inte tar in informationen vid första tillfället kan det gå efter en tid, eftersom arbetsminnet 

hos personer med utvecklingsstörning kan förbättras med stigande ålder. I Numminen, Service och 

Ruoppiolas (2002) studie framkommer att personer med svagt arbetsminne lär sig att använda sitt 

långtidsminne i större utsträckning när de blir äldre, eftersom de samlar på sig t.ex. större ordförråd 

och kunskaper i läsning och matematik. Lifshitz, Kilberg och Vakil (2016) skriver att personernas 

livserfarenhet ökar med tiden och detta behöver tas hänsyn till när grupperna sätts ihop i studier. 

Hos utvecklingsstörda överensstämmer inte den kronologiska åldern med den mentala åldern. Här 

går forskning och resultat isär. Jag tror i likhet med forskningen att det ska vara självklart att 

tillhandahålla hjälpmedel för att eleven ska kunna koncentrera sig på lärandet istället för att t.ex. 

sitta och försöka komma igenom en text utan att förstå den. Bilder är viktiga och en del elever 

behöver mer bildstöd än andra. 
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I provintervjun fanns ingen fråga om arbetsminnesträning med, men det kom upp spontant och 

lades därför till. Samtliga hade sedan något att säga om detta.  I resultatet var åsikterna delade om 

det går att träna arbetsminnet, vilket även syns i forskningen. Melby-Lervåg och Hulme (2013) 

gjorde en meta-analys av flera arbetsminnesträningsprogram och konstaterade att flertalet av de 

resultat som blir offentliga endast visar positiva effekter. Det här instämmer Baddeley (2012a) i och 

menar att om negativa resultat publiceras får vi kunskap om vilken roll arbetsminnet inte har. 

Melby-Lervåg och Hulme (2013) kritiserar många studier som utförts och menar att dessa program 

inte passar för kognitiv träning eller förbättrar några skolresultat. Dock visade van der Molen et al. 

(2010) att det är möjligt att träna vissa delar av arbetsminnet, t.ex. lagring och bearbetning. Den 

verbala delen förbättrades inte och inte heller impulskontrollen. Det blev viss transfereffekt i både 

vardag och skola efteråt. Klingberg (2012) konstaterade att träningen fungerar och att 

arbetsminnets kapacitet går att påverka. Andra forskare menar istället att arbetsminnet inte går att 

påverka med träning (Fischbach et al., 2013). Orsolini et al. (2015) genomförde en längre studie 

med en utvecklingsstörd pojke. Träningen genomfördes på laboratoriet, i skolan och i hemmet. De 

uppgifter han hade tränat på förbättrades kognitivt och fanns kvar efter avslutad träning, dock sågs 

inga förbättringar på andra uppgifter (Orsolini et al., 2015).  

 

Resultatet påvisar ett flertal praktiska problem med att fullfölja ett träningsprogram. Det är 

tidskrävande och eleverna måste tycka om programmet, men om träningen går att genomföra 

”påverkar det hela deras liv”. Delavarian et al. (2014) menar att träningen blir bäst om hela 

arbetsminnet tränas och att träningen utgår från varje persons intelligens för att nivån ska bli den 

rätta och deltagarna ska finna lusten att delta. Är uppgifterna för lätta tröttnar de på programmet. 

De var noga med att hitta en tidpunkt på dagen när eleverna hade lust att arbeta i programmet. 

Söderqvist et al. (2012) visade i sin studie stora skillnader mellan de deltagande efter avslutad 

träning och efter ett år var eventuell förbättring borta. De menar att personer med 

utvecklingsstörning behöver träna en längre tidsperiod och att programmen behöver vara mer 

individanpassade. Lanfranchi et al. (2017) visade i sin studie att det gick att träna arbetsminnet hos 

personer med Downs syndrom och att vissa transfereffekter fanns. Även de kom fram till att 

träningen behöver anpassas till individen och ska bestå av korta och täta tillfällen. De som före 

studien hade svagast arbetsminne svarade bäst på träningen (a.a.). Vi hade en elev som genomförde 

ett träningsprogram. Planeringen var svår att göra bra, både gällande tillgänglig personal och antal 

träningstillfällen. Vi upplevde något bättre läsförståelse efter avslutat program. Nu ett halvår efter 

är vi tillbaka där vi var innan träningen. Det är kanske som forskningen säger att träningen behöver 

pågå under längre tid och att elevens lust att genomföra den också behöver finnas. Vår elev 

tröttnade ganska fort på träningen och ville helst inte delta.  

 

Resultatet visade att de appar och program som finns ofta inte passar till barn med 

utvecklingsstörning p.g.a. för snabb progressionstakt. Bennet, Holmes och Buckley (2013) gjorde 

en studie där de tittade på ett av de vanligaste träningsprogrammen. De såg då att barn med 

utvecklingsstörning inte klarade av programmets progressionstakt och inte heller den ökande 

svårighetsgraden. Versionen av programmet för yngre barn passade bättre och resultatet blev att 

träningen behövde genomföras minst tre gånger per vecka. De uppgifter i studien, som var inriktade 

på flera sinnen, t.ex. både bilder och tal, var de som gav bäst resultat (a.a.).  

 

I resultatet framkom också att en av de informanter som använt arbetsminnesträning hade fått 

positiva reaktioner från föräldrarna. De menade att barnets tics hade förbättrats och att läsningen 

fungerade bättre än tidigare.  Bennet, Holmes & Buckley (2013) skriver i sin studie att när barnens 

föräldrar tillfrågades om de märkte någon skillnad efter arbetsminnesträningen, tyckte samtliga att 

barnens beteende i vardagen hade förbättrats (a.a.). Gathercole och Packiam Alloway (2008) 

skriver att det idag finns många olika datorprogram och appar för barn med svagt arbetsminne. 

Skolan ska ge tillgång till och träning i att använda olika tekniska hjälpmedel, eftersom det är 

betydelsefullt för deras lärande. 
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I resultatet talades om det pågående arbetet med att stärka elevernas självkänsla. Det sker i små 

steg där det är viktigt att eleverna får känna att de kan klara något, att de får lyckas. De tränar också 

på att göra egna, medvetna val. Ducic (2017) skriver att många utvecklingsstörda är stigmatiserade 

och har destruktiva störande tankar om sin kompetens. Det här belastar deras redan svaga 

arbetsminne. När omvärlden förväntar sig ett sämre resultat av dem, lever de upp till det och 

beteendeproblemen förstärks (Ducic, 2017). Eleven är ofta medvetenom sin diagnos och de 

svårigheter den innebär och kan tvivla på sin förmåga att lära. Här känner jag att vi behöver arbeta 

med att lyfta alla elever, eftersom negativa tankar tar kapacitet från arbetsminnet. Duckworths 

(2016) begrepp ”grit” tar upp just detta om olika sätt att se på misslyckanden, om det är en 

bekräftelse på att vara dålig eller en chans till progression. Orsolini et al. (2015) gjorde en studie 

med en elev. Hen introducerade sig som problemfylld och mindre intelligent. Det här påverkar de 

sociala kontakterna och ger problem i vardagen. I studien arbetade de därför även med att tala om 

olika förmågor och intelligens samt att stärka elevens självbild (Orsolini et al., 2015). Duckworth 

(2016) menar att vi formas av vad vi tänker om oss själva. Hon menar att redan små barn behöver 

få känna att de kan klara av uppgifter och känna delaktighet och inflytande. Även Dweck (2015) 

betonar detta och att den ömsesidiga respekten mellan lärare och elev är viktig. Ducic (2017) tar 

upp att om personen som ska lösa uppgiften samtidigt brottas med negativa tankar och känslor blir 

fokus på uppgiften lidande och tar kapacitet från arbetsminnet. 

 

9.3 Sammanfattning av diskussionen 
Enligt vad som framkom i resultatet nåddes syftet med studien och samtliga frågeställningar 

besvarades. Överlag visade resultatet stor samstämmighet med tidigare forskning. Det rådde en 

osäkerhet runt begreppet arbetsminne, men ett svagt arbetsminne fanns med i lärarnas planering 

och diskussioner, utan att direkt nämnas. Det fanns en stor kännedom om att ett svagt arbetsminne 

kan påverka elevens lärande, men också hur det kan stöttas.  Det framkom i resultatet att lärare i 

särskolan vill få med alla elever och arbetar för att lyckas med det. Fördelen med mindre grupper i 

särskolan, där läraren har möjlighet att se och stötta alla elever kan säkert spela en roll för hur de 

klarar det. Informanterna var i hög grad medvetna om elevernas svaga arbetsminne och de arbetade 

aktivt med att hela tiden hitta passande, varierande uppgifter, som aktiverar flera sinnen. Även om 

de inte tänkte begreppet arbetsminne var arbetssätt och uppgifter överlag anpassade till elever med 

ett svagt arbetsminne. Några skillnader mellan resultat och forskning, som kom upp var att vissa 

informanter tänkte att eleverna helt saknar arbetsminne, medan en annan var i färd med att starta 

upp arbetsminnesträning. Träning var annars något som inte förekom i särskolan. Användandet av 

hjälpmedel sågs av någon som ett hinder för lärande, medan forskningen menar att hjälpmedel är 

viktiga för de med ett svagt arbetsminne. Även detta att uppgifterna som ges kanske många gånger 

är för lätta kom upp i intervjuerna och att det behövs utmaningar för att motivera eleverna. 

Forskningen håller med här och menar att om uppgifterna är för lätta tappar eleverna lusten 

snabbare. Informanterna påtalade vid flera tillfällen att eleverna lätt blir oroliga och tappar fokus 

och ibland blir de även upprörda när de inte förstår. Även här håller forskningen med och just detta 

med att hålla och skifta fokus och hämma impulser är svårt för de med svagt arbetsminne. 

Uthålligheten är lägre för de med utvecklingsstörning och detta bekräftades i intervjuerna, liksom 

att varje uppgift kräver längre tid. Elevernas självkänsla spelar också roll för lärandet, eftersom 

negativa känslor tar fokus från skolarbetet. Det fanns en medvetenhet om det också hos 

informanterna och det är ett pågående arbete i särskolan. Målet är att eleverna ska bli mer 

självgående och hitta motivationen att lära. 

 

9.4 Metoddiskussion 
Kritiken mot kvalitativ forskning är vanligtvis att den är alltför subjektiv. Den blir subjektiv redan 

när forskaren beslutar vad som är viktigt att ta upp och fortsätter i samma spår när en relation med, 

de oftast få och utvalda, informanterna etableras. Generaliserbarheten påverkas av ett litet antal 

informanter. En annan kritik brukar vara att kvalitativa undersökningar är svåra att upprepa 

(Bryman, 2011). I föreliggande arbete har målet varit att tydligt redogöra för arbetsgången och att 
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utgå från teori och tidigare forskning. För att ytterligare stärka trovärdigheten hade flera intervjuer 

kunnat göras. Det var dock svårt att hitta informanter och även att få fram ytterligare, avvikande 

synpunkter. Intervjuerna kunde även ha kompletterats med observationer, för att bekräfta 

informanternas arbetssätt. Detta fanns tyvärr inte utrymme för tidsmässigt. Dessutom är många 

elever i särskolan inte bekväma med okända personer i klassrummet, vilket därför kunde ha 

inneburit missvisande observationer.  

 

9.5 Specialpedagogiska implikationer 
Informanterna uttryckte en osäkerhet runt begreppet arbetsminne och hur det påverkar lärandet. De 

ville gärna lära sig mer om det, eftersom de inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om hur 

arbetsminnet påverkar eleverna i både skola och vardag. Eventuellt kunde arbetsminnet och de 

konsekvenser som ett svagt arbetsminne kan innebära lyftas fram mer i utbildningen. Det fanns 

även behov av internutbildningar och kollegialt lärande. Bl.a. påtalades intresse att lära sig att testa 

arbetsminnet och dess olika delar. Det fanns även idéer att starta upp arbetsminnesträning i 

särskolan. 
 

9.6 Framtida forskning 
Ytterligare forskning inom området behövs och då t.ex. mer om arbetsminnesträning på personer 

med utvecklingsstörning. Om programmen kan göras mer anpassade till den enskilda individen 

avseende mental ålder och intelligens kan eleven bättre tillgodogöra sig träningen. Den behöver 

dessutom vara varierande och utmanande samt väcka barnets lust att genomföra den. Utbudet av 

appar är begränsat för elever i särskolan och det skulle behöva finnas fler av dem. Progressionen 

får inte vara för snabb, eftersom personer med utvecklingsstörning behöver längre tid att lösa 

uppgifter. Innehållet får inte heller vara alltför abstrakt. 
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BILAGA 1 
 

INTERVJUGUIDE 

(Syftet med studien är att undersöka lärares i särskolan upplevelse av 

arbetsminnesproblem hos elever. Jag vill ta reda på hur lärare upplever att 

arbetsminnesproblematik påverkar elevernas lärande och hur eleverna kan få stöd i att 

hantera detta.  

1. Hur uppmärksammas arbetsminnesproblem i särskolan? 

2. Hur upplever eller beskriver lärare att elevernas arbetsminnesproblematik 

påverkar elevernas lärande? 

3. Hur kan pedagoger i särskolan underlätta för elever med svagt arbetsminne och 

hur görs detta? 

 

Personligt: 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har du arbetat i särskolan? 

 

Kännedom om arbetsminne: 

 Vad vet du om begreppet arbetsminne? 

 Hur har du fått denna kunskap? 

 

Arbetsminnesproblematik fram i ljuset: 

 Hur tänker du kring problem med arbetsminnet generellt? 

 Diskuterar ni detta i kollegiet eller i annat forum? 

 Vad diskuterar ni? 

 

Arbetsminnesproblematik och lärande? 

 Hur ser du på relationen mellan arbetsminne och elevers lärande? 

 Har du tänkt på relationen arbetsminne och lärande i klassrummet? Situation?  

 

Underlätta för elever med svagt arbetsminne? Görs detta? Hur? 

 Har du använt något stöd för att underlätta för elever med svagt arbetsminne? 

Vad? 

 Hur tänker du när du planerar för att stödja elevernas arbetsminne? 

 Har du märkt skillnad – Hur? Vad? 

 

Arbetsminnesträning?  

 Tankar?  

 Använder? 

 

Mäter/testar ni arbetsminnet? 

 

Något övrigt att tillägga? 
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BILAGA 2 
 

MISSIVBREV 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Lena Paulsson och studerar till speciallärare inriktning utvecklingsstörning på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Nu är jag framme vid det självständiga arbetet, som kommer 

att handla om arbetsminne, hur det påverkar lärandet hos elever i särskolan och hur du 

som lärare resonerar kring detta. Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer. Jag 

skulle därför vara tacksam om du har möjlighet att delta i en intervju. 

 

Tidsåtgången beräknas till 30-45 minuter och intervjun kommer att spelas in. Det är 

såklart frivilligt att delta och du kan när som under pågående intervju avböja att svara på 

någon fråga, eller att avsluta den. Den information du delger mig kommer att 

avidentifieras och det är bara jag som har tillgång till den.  

 

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till mig eller min handledare, 

Kristina Hellberg. 

 

Vänliga hälsningar 

Lena Paulsson 

Telefonnummer 

Mailadress 

 

 

Kristina Hellberg 

Mailadress  

 

 

 

 

 


