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Titel 
Arbetsminnesträning- en interventionsstudie med Cogmed 

  

English title 
Working memory training- an intervention with Cogmed  

 

Abstrakt 
Vi har gjort en interventionsstudie med arbetsminnesträning i syfte att undersöka 

vilken påverkan en insats med minnesträning har på elevers skolprestationer. 

Träningsperioden bestod av 25 tillfällen fördelade under fem veckor. För att 

motivera eleverna och utgå från deras behov och erfarenhet, användes lärplattor. 

Dessa valdes också utifrån den aspekten att det fanns många fler lärplattor 

tillgängliga i jämförelse med datorer. I interventionen användes minnestränings-

programmet Cogmed under fem veckor. Resultaten av insatsen jämfördes med en 

jämförelsegrupp för att se minnesträningens betydelse när det gäller ordavkodnings-

förmågan och läsförståelsen samt automatiserad huvudräkning. I interventionen 

gjordes förtest och eftertest för att stödja insatsernas reliabilitet och valditet (Tufte, 

2013).  De test som användes var Ord och Bild och Ag 1. Resultatet visar att båda 

grupperna fick ett förbättrat resultat på samtliga test efter interventionen men 

försöksgruppen visade betydligt bättre resultat än jämförelsegruppen på 

ordavkodningstestet. Däremot visade denna studie inte några skillnader, till följd av 

minnesträning, vad beträffar matematiska räkneoperationer mellan försöksgruppen 

och jämförelsegruppen. Resultatet skulle kunna tolkas som att strukturerad 

minnesträning är gynnsam för elevernas läsutveckling. 

 

Nyckelord 
Arbetsminne, Cogmed, inkludering, motivation, ordavkodning 
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1 INTRODUKTION 

 

I arbetet som speciallärare ingår att kartlägga elever i skolsvårigheter, bland annat 

läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Det är inte ovanligt att eleven också har 

bristande arbetsminne. Svårigheter i matematik, läsning och skrivning kan vi träna på 

olika sätt. Men vad gör pedagoger när tester visar bristande arbetsminne? Är detta 

något som går att träna och är träningen i så fall överförbar i andra sammanhang? 

Ger minnesträning effekter för läsförmågan t.ex.? Detta känns mycket angeläget att 

ta reda på. Forskningen ger olika besked. Det finns hjärnforskare som menar att det 

verkligen ger effekt (Gathercole, 2006). På det pedagogiska området är meningarna 

delade (Dahlin, 2013; Melby Lervåg, 2012).  

 

Många elever i dagens skola har svårigheter som kommer till uttryck när de ska läsa 

och skriva. En del elever har svårt att koncentrera sig och fokusera på sina 

arbetsuppgifter längre stunder, samt störs lätt av yttre stimuli. Detta kan vara en 

bakgrundsfaktor som påverkar elevens avkodningsförmåga, vilket i sin tur påverkar 

läsförståelsen och läsflytet. Enligt forskning tar avkodning mycket energi om den 

inte är automatiserad och belastar då arbetsminnet (Ehri, 2005). Eleven behöver 

också kunskaper om fonem- grafem- morfem, vokaler och hur dessa används för att 

avkoda ord och behöver även kunna hålla dessa i minnet (a.a).  

 

Andra elever har problem med att komma ihåg instruktioner och plocka fram 

relevant information i en text när det gäller läsförståelsen. Enligt Carlström (2010) 

har barn i koncentrationssvårigheter svårt att hålla kvar sin uppmärksamhet mot 

innehållet i en text. Hon påpekar vidare att motivation, minnesfunktion, 

koncentration samt att kunna diskriminera auditiva och visuella stimuli är viktiga 

faktorer som påverkar läs och skrivförmågan. Barn i läs och skrivsvårigheter har 

enligt henne sämre förmåga att lagra språkljuden i korttidsminnet.  Alla dessa hinder 

som många elever upplever, leder ofta till ett dåligt självförtroende, sämre 

motivation och låg självbild (Jenner, 2004).  

 

Många elever i avkodningssvårigheter uppmärksammas och får sedan en riktad insats 

med avkodningsträning. Ingvar och Eldh (2014) menar att skolans fokus ska ligga på 

läsning och systematisk träning av avkodning. I många fall ger detta en effekt men 

för vissa elever kvarstår hindren. Detta leder då till sämre självförtroende, motivation 

och självbild (a.a.). 

 

Flera forskare är idag överens om att uppmärksamheten är kopplad till 

koncentrationsförmågan och att denna i sin tur påverkar ordavkodningen. 

Arbetsminnesfunktionen består av olika delar av vilka en utgörs av den fonologiska 

loopen, den verbala delen av arbetsminnet (Baddeley, 2000). Det är här som bland 

annat flera läsrelaterade förmågor utvecklas som att koppla ljud-bokstav och ljuda 

samman ljud till ord (a.a). Klingberg (2011) har genom sin studie påvisat att 
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kopplingar finns mellan koncentrationsförmåga och arbetsminne och att ett nedsatt 

arbetsminne gör det svårare att koncentrera sig. Denna forskning har visat att 

datorprogram som Cogmed ger positiva effekter på koncentrationsförmågan. Frågan 

är om man genom arbetsminnesträning med hjälp av cogmed kan nå ökad 

avkodningsförmåga och därigenom en utvecklad läsförståelse. Detta skulle i så fall 

ha betydelse i det specialpedagogiska arbetet. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

 

Vygotskij (2001) menar att allt lärande sker i ett socialt sammanhang, vi lär i 

interaktion med andra och språket är det viktigaste redskapet. Han menar att det finns 

två nivåer i lärandet, dels den där eleven kan nå kunskap på egen hand och dels den 

proximala utvecklingszonen där eleven kan lösa en uppgift med hjälp av exempelvis 

läraren eller kamrater, för att så småningom klara av den på egen hand. Hans 

sociokulturella teori kan användas för att förstå hur elever utvecklar förmågor som 

läsning. Många elever behöver stöd (scaffolding) av en vuxen för att orka genomföra 

den träning som behövs för att utveckla en god läsförståelse. Det gäller att som 

pedagog identifiera var eleven befinner sig i sin utveckling och sitt lärande för att 

hitta den nivå som eleven kan nå med stöd. Detta motsäger det som Piagets (1968) 

konstruktivistiska teori bygger på, nämligen att utvecklingsstadierna är statiska och 

att mognaden måste komma först, innan ett lärande kan ske. Med en sådan syn kan 

det synas rätt att invänta en språklig mognad innan insatser sätts in för elever med 

sen läsutveckling. Med Vygotskijs teori blir det däremot viktigt att utmana och aktivt 

stötta elevens utveckling. 

 

2.1 Läsning 

Enligt Gough och Tunmer (2006) kan läsning definieras med formeln: Läsning= 

Avkodning x Förståelse (the simple view of reading). Avkodning är förmågan att 

koppla fonem-grafem och kombinera till ord. Förståelse syftar till ordförståelse i 

relation till omvärlden. Båda dessa komponenter är nödvändiga vid läsning och 

spelar var för sig och tillsammans en stor roll i elevens läsutveckling (a.a). 

Uppmärksamhetsstörningar kan leda till problem med ordavkodningen och detta i sin 

tur påverkar elevens läsförståelse (Høien, & Lundberg, 2013). Å andra sidan kan 

elever ha svårigheter med läsförståelse men inte i sin ordavkodning. De båda 

komponenterna ska alltså multipliceras med varandra snarare än adderas. 

Konsekvensen av ’the simple view of reading’ blir alltså att både avkodning och 

förståelse måste fungera för att läsning ska komma till stånd. Om en av dem är noll 

blir resultatet noll (Elbro, 1990).  

 

2.1.1 Ordavkodning och läsflyt 

För att erövra läsningens ädla konst krävs en insikt om språkets formsida. Ett barn 

kan ha svårt att gå utanför här-och-nu-situationen och förknippar ordet med dess 

betydelse (Tornéus, 1983). Det har därför svårt att titta på ordets struktur. 

Exempelvis tänker barnet att ordet tåg är ett långt ord, eftersom dess erfarenhet av 

tåg är att de är långa. Med hjälp av språklekar kan man stödja barnets 

metalingvistiska utveckling så att det kan se på språket från dess formsida (a.a). För 

att knäcka skriftens kod, lära sig läsa, krävs en insikt i hur fonem (språkljud) är 

kopplade till grafem (bokstäver) samt att man kan göra en syntes (ljuda ihop dem till 



 

   

 

6 

ord). Det är helt avgörande att uppnå en säker och effektiv avkodning för att 

läsningen ska fungera och få till följd en god läsförståelse (Elbro, 2004). 

Avkodningen måste också vara automatiserad för att inte ta uppmärksamheten från 

innehållet. I början kan det vara till hjälp att ha stöd i kontexten och för dem med 

svag avkodning är det lätt att fortsätta söka stöd i kontexten (Ehri, 2005). 

Läsutvecklingen kan delas in i stadier (Ehri, 2005; Kamhi & Catts, 2012; Lundberg, 

2010). Förskolebarnet låtsasläser och kan då lika gärna hålla boken upp- och ner. 

Barnet härmar de vuxna i sin närhet. Så småningom lär sig barnet att känna igen ord 

som exempelvis Coca cola och mjölk, men det är med stöd av kontext som 

exempelvis en logotype som McDonalds. Forskarna diskuterar om detta verkligen 

ska kallas läsning eftersom denna läsning är så kontextberoende (Ehri 2005; Elbro, 

2004) Om man skriver något annat i rött och vitt i Coca Colas logotype, tror barnet 

ändå att det står Coca Cola. Det är alltså ingen egentlig läsning. Barnet känner igen 

ordet som en bild, det kallas logografisk läsning (a.a). När barnet förstått den 

alfabetiska principen, att bokstäverna står för ljud, och kan ljuda ihop dem till ord, 

har det kommit till den alfabetisk-fonemiska läsningen. Detta stadie är mycket viktigt 

och något vi återvänder till när vi möter nya krångliga ord (Lundberg, 2010). Nu 

följer ett hårt arbete för att automatisera läsningen. För en del barn blir detta stadie 

övermäktigt. Eftersom vi tillägnar oss läsförmågan olika fort och lätt, finns det en del 

barn som inte orkar träna så mycket som de skulle behöva (Elbro, 2004). De blir lätt 

offer för den så kallade Matteuseffekten (Stanovich, 2000). De barn som redan från 

början har bristande språkförståelse, får svårare att tillägna sig en metalingvistisk 

förmåga och svårare att förstå den alfabetiska principen. Eftersom det blir jobbigt att 

träna försöker man undvika det och då blir man heller inte bättre, medan 

klasskamraterna med bättre förutsättningar utvecklas i en snabbare takt. Det blir en 

negativ spiral (a.a) 

 

När den alfabetisk-fonemiska läsningen blivit automatiserad har man erövrat den 

ortografisk-morfemiska läsningen. Ehri (2005) beskriver att när man har ett ord i sitt 

mentala lexikon sker läsandet automatiskt, man kan inte hindra sig från att läsa. 

Samtidigt som man ser ordet kopplar man det till den förståelse man har av det. Det 

som händer i den ortografiska fasen är att man känner igen bokstavsföljder och 

stavningsmönster t.ex. milda, vilda, Hilda, vilket underlättar igenkänningen och 

därigenom utvecklar ett flyt i läsningen (Ehri, 2005; Kamhi & Catts, 2005). Det blir 

alltså viktigt med träning för att utöka sitt ortografiska lexikon (Ehri, 2005). En 

automatiserad ordavkodning avlastar ett dåligt arbetsminne och är nödvändig för att 

uppnå flyt i läsningen (Høien & Lundberg, 2013).  

 

2.1.2 Läsförståelse 

Det är lätt att tänka att när läsningen blivit automatiserad så kommer läsförståelsen 

av sig själv. Det har visat sig att det inte är riktigt så enkelt. Läsförståelsen är 

beroende av den språkförståelse man besitter. Elwér (2014) fann i sin tvillingstudie 

att svårigheter i läsförståelse kunde förutspås redan tidigt i barnets språkutveckling, 
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även om de inte kom till uttryck förrän barnet gått i skolan i flera år.  Problemen 

visade sig i mätningar av ordförråd, grammatik och verbalt minne. Redan små barn 

kan träna sig på att dra slutsatser, vilket är en viktig del i mötet med skriven text. 

Språkförståelse är dock inte något unikt för läsning utan används när vi pratar med 

varandra, lyssnar på språkliga meddelanden eller berättelser (Elbro, 2004). Därför 

läggs grunden för en god läsförståelse redan från allra första början i ett barns liv 

(Elwér, 2014). Dock innebär skriftspråket en annan utmaning än det talade språket. 

När vi talar med någon drar vi nytta av personens tonfall och kroppsspråk som 

gester, miner och blickar (Lundberg, 2010). Eftersom skriften ofta är monologisk blir 

den syntaktiska förmågan avgörande för att en förståelse ska bli möjlig (a.a). När vi 

läser tolkar vi texten utifrån våra erfarenheter, schemateori. Vi har olika 

förståelsescheman beroende på i vilken kulturell eller geografisk miljö vi lever men 

även vår kunskap om olika textgenrer påverkar våra förståelsescheman (Westlund, 

2009).  

 

Svenska elevers resultat i läsförståelse har sjunkit under mer än ett decennium enligt, 

Pisa- och Pirlsundersökningar. Flera forskare har påvisat vikten av en medveten 

undervisning i läsförståelse av olika typer av texter (Franzén, 1993; Reichenberg, 

2000; Westlund, 2013). En orsak till de sjunkande resultaten kan vara att en 

konstruktionistisk pedagogik varit dominerande på lärarhögskolorna och i skolans 

arbete. Den bygger på teorier om att barn har motivation att lära sig på egen hand 

varför självständigt individuellt arbete har uppmuntrats och lärarens roll varit 

begränsad. (Reichenberg & Lundberg, 2011). Idag har en pedagogik som förespråkar 

en vägledd inlärning och direkt undervisning fått insteg och med den en medvetenhet 

om att vi behöver undervisa i läsförståelse. Franzén (1993) lyfte förmågan att läsa 

mellan raderna, göra inferenser. För att förstå en text behöver vi kunna fylla i det 

som inte står klart utskrivet, dra slutsatser utifrån de ledtrådar vi får i texten.  

 

Palinscsar och Brown (1984) lade grunden till Reciprocal Teaching (RT) som 

innebär att eleverna lär sig använda fyra strategier i mötet med en text (Westlund, 

2009). De fyra strategierna är att förutspå/ställa hypoteser, att ställa frågor till texten, 

att reda ut oklarheter samt att sammanfatta. Eleverna tränar sig på att använda sig av 

strategierna med hjälp av fyra figurer, spågumman, frågeapan, fröken detektiv och 

cowboyen med lasso (Westlund, 2009). En god läsare använder alla fyra strategierna 

på ett flexibelt sätt. Många barn får träning i strategierna redan som små då någon 

läser högt för dem. Man funderar på vad som hände i berättelsen förra gången man 

läste och vad man tror kommer att hända sedan, man pratar om texten på olika sätt 

medan man läser och ställer kanske frågor till den, pratar om svåra ord (a.a).  
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2.1.3 Lässvårigheter 

Många faktorer påverkar barns läsutveckling. Jacobson (2006) visar komplexiteten 

med en bild (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Faktorer som påverkar läs- och skrivsvårigheter, enligt Jacobson (2006).  
 

En del människor har svårare än andra att automatisera avkodningen. Det kan bero 

på brister i det fonologiska systemet, fonem-grafem-kopplingen har svårt att ske 

automatiskt (Høien, & Lundberg, 2013). En automatiserad ordavkodning avlastar ett 

dåligt arbetsminne och därför är det viktigt att lägga tid på ordavkodningsträning 

(Høien, & Lundberg, 2013). SBU-rapporten (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering) som publicerades 2014 understryker att det finns en form av insats för 

elever med dyslektiska svårigheter som har vetenskapligt underlag, nämligen träning 

av fonem-grafem-koppling, språkljud - bokstav, på ett strukturerat sätt. “För övriga 

insatser… är det vetenskapliga underlaget otillräckligt.”(SBU:225, 2014). 

 

Høien, och Lundberg (2013) har utarbetat en modell (se figur 2) som visar det 

komplexa sambandet mellan lässvårigheter och uppmärksamhet/ arbetsminne, där 

det enligt författarna handlar om att det primära grundproblemet är en svaghet i det 

fonologiska systemet, medan svårighet med uppmärksamhet beskrivs som ett 

relaterat grundproblem. För elever i specifika läs och skrivsvårigheter, dyslexi, 

beskrivs den bakomliggande orsaken till de primära symptomen vara en svaghet i det 
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fonologiska systemet. Som nära relaterade grundproblem nämns bland annat problem 

med korttidsminnet (KTM), benämningssvårigheter och försenad språkutveckling 

(a.a). Bilden visar att det även att det finns en koppling mellan korttidsminnet och 

svaghet i det fonologiska systemet. 

 
Figur 2. Symptom och orsakssammanhang vid dyslexi, enligt Høien, & Lundberg, (2013, s. 

24 
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Melby-Lervåg (2012) redovisar i sin studie, angående nyttan av arbetsminnesträning, 

att den ger effekt för uppgifter som ligger nära det man tränat men att hon inte ser 

någon överföring till andra typer av uppgifter, som exempelvis läsning. Hon betonar 

att det vi däremot vet är att direkt träning på något ger resultat. För elever i läs- och 

skrivsvårigheter framhåller hon vikten av att träna fonologiskt för att automatisera 

avkodningen istället för att lägga tid på arbetsminnesträning (a.a).  

 

En av forskarna som visar på sambandet mellan god läsning och arbetsminne är 

Dahlin (2013). Hennes studie visade att eleverna förbättrade arbetsminnet, efter en 

satsning med Cogmed (2007) under fem veckor. De visade också signifikant 

förbättrade resultat i läsförståelse. Vinsterna, enligt hennes studier, är främst inom 

det visuospatiala området. Dessa förbättringar kvarstod tre år senare vid en 

jämförelse med kontrollgruppen. Enligt forskare är den visuospatiala förmågan och 

läsförmågan relaterade till varandra (Smith, Spark & Fisk, 2007). Några 

konsekvenser av lågt arbetsminne kan enligt Dahlin även vara svårigheter att minnas 

instruktioner och planera sina arbetsuppgifter.  

 

2.2 Arbetsminne 

Arbetsminnet är den centrala del som medvetet reglerar uppmärksamhet och 

framkoppling ur långtidsminnet (Baddeley, 1986). Arbetsminnet kan också beskrivas 

som förmågan att hålla information aktuell under en kort stund, vilket är nödvändigt 

vid kognitiva uppgifter såsom läsförståelse och problemlösning (Baddeley, 1986; 

Klingberg, 2005). Baddeleys modell är den mest använda (se figur 3). Den beskriver 

arbetsminnets fyra olika komponenter med olika funktioner: 

 

 

 

  
 

Figur 3. Baddeley´s modell av arbetsminnet (Baddeley, 2000) 
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 Centralexekutiven övervakar och samordnar delarna i arbetsminnet. Den styr 

och riktar vår uppmärksamhet mot det som vi behöver koncentrera oss på och 

hjälper oss att stänga ute yttre stimuli. 

 

 Den fonologiska loopen hanterar auditiv information. Information som tas in 

med hörseln och andra sinnen behandlas. Den består av två funktioner, en 

passiv del som bara tar in och en artikulatorisk del där informationen 

bearbetas och omvandlas till en fonologisk kod.  

 

 Det visuospatiala skissblocket hanterar visuospatial information och hanterar 

mentala bilder. Även skissblocket kan delas in i två delar, en som behandlar 

form och färg (visuo) och en som hanterar rörelse och riktning (spatial). Ett 

exempel när detta skissblock är användbart är när du ska komma ihåg en 

vägbeskrivning. 

 

 Den episodiska bufferten hanterar interaktionen med långtidsminnet. Hämtar 

och integrerar information från den fonologiska loopen och visuospatiala 

skissblocket med information från långtidsminnet. (Baddeley, 2000) 

 

Det som kännetecknar bristande arbetsminne är enligt Høien, och Lundberg (2013) 

och Gathercole (2008) bland annat låg självkänsla och bristande självförtroende, 

svårigheter att ” hänga med” i klassens aktiviteter och få skolarbetet färdigt i tid, 

samt svårigheter att följa instruktioner. Gathercole (2008) visade i sin studie att 

elever med lågt arbetsminne hade svårigheter i såväl matematik som läsförståelse. 

Svårigheter med lågt arbetsminne kan kompenseras genom att eleverna får kortare 

instruktioner. Bildstöd kan underlätta för elever för att de ska se nästa steg och 

slipper belasta arbetsminnet (a.a). Man kan även minska yttre distraktioner med hjälp 

av hörlurar eller skärmar. Alla dessa anpassningar minskar kraven på arbetsminnet 

(Klingberg, 2011). 

 

2.2.1 Arbetsminne och läsning 

Att kunna läsa en text innefattar en mängd olika funktioner som man behöver 

behärska, exempelvis behöver läsaren kunna bibehålla koncentrationen på texten, 

förstå ordens betydelse, minnas början på meningen samt koppla samman 

ljudmässiga representationer (Klingberg, 2005). Klingberg påpekar att samma 

områden i hjärnan aktiveras vid både läsning och arbetsminnesuppgifter (Se figur 4). 

Detta område aktiveras vid både verbalt och visuospatialt arbetsminne (a.a). Området 

är viktigt för att rikta vår uppmärksamhet, något som är viktigt vid läsning. Det finns 

ett stort samband mellan koncentration och läsning samt koncentrationens beroende 

av arbetsminnet enligt flera forskare såsom Klingberg (2011). Å andra sidan menar 

Melby Lervåg (2012) att andra funktioner i hjärnan är viktigare när det gäller 

exempelvis läsförståelse. Hon menar också att fonologisk träning är det som ger bäst 

effekt på läsförmågan. Arbetsminnets kapacitet är viktig då det bestämmer hur 
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många ljudsegment som kan lagras och bearbetas under syntesprocessen (a.a). Ett 

kännetecken vid dyslexi kan vara dåligt fonologiskt korttidsminne (Høien, & 

Lundberg, 2013). Klingberg (2005) har visat i sin forskning att elever kan förbättra 

sitt arbetsminne, dock visar inte denna forskning om effekten kvarstår över tid. 

Studier visar att läsförståelse och arbetsminne är relaterade till varandra (Gathercole 

et al., 2006; Dahlin, 2013). Klingberg visade i sin studie att visuospatiala arbets-

minnet har starka kopplingar till läsförståelsen.  

 

 

 
Figur 4 Streckade områden aktiveras både vid läsning och vid arbetsminnes-uppgifter 

(Klingberg, 2011, s 99).   

 

2.2.2 Koncentration och arbetsminne 

Den brittiske psykologen Baddeley är en av de första som lanserade begreppet 

arbetsminne. Baddeley (1986) med flera forskare så som Klingberg (2005) är 

överens om att arbetsminne och koncentrationsförmågan till stor del sammanfaller. 

Det finns olika sorters koncentrationsförmåga såsom vakenhetsgrad, stimulusdriven 

uppmärksamhet samt kontrollerad uppmärksamhet (Klingberg, 2011). Den 

kontrollerade uppmärksamheten är den som överlappar arbetsminnet. I den ingår det 

att kunna koncentrera sig på en specifik uppgift, t ex. att läsa en text. Personer med 

lägre lagringskapacitet är mer känsliga för störningar (a.a). Flera studier som gjorts 
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visar att arbetsminnet och koncentrationsförmågan hänger samman (Kanes, 2007; 

Klingberg, 2005) 

2.2.3 Samband mellan arbetsminnet och skolprestationer 

Klingberg (2005) testade i sin studie både verbalt och visuellt arbetsminne. De 

gjorde tester i form av upprepningar av en sifferkombination för att testa det verbala 

arbetsminnet. Dessa tester visade hur mycket information eleverna kunde hålla kvar i 

sitt arbetsminne. I den visuella arbetsminnesuppgiften användes ett datorprogram där 

informationen krävde både visuell och spatial förmåga. Figur 5 visar resultaten från 

denna undersökning (Klingberg, 2011).  

 

 

 
Figur 5. Resultatet från undersökningen visade att det är en stor spridning i arbetsminneskapacitet 

långt upp i tonåren (Klingberg, 2011, s 21). 

 

Figuren visar att arbetsminnet ökar genom hela barndomen samt visar att det finns en 

stor variation mellan eleverna. Därefter jämfördes elevernas prestationer i matematik 

och läsförståelse i förhållande till arbetsminnets resultat. Hans studie visade att 

korrelationen mellan matematik och det visuospatiala arbetsminnet var 0.62 vilket 

betyder att ungefär fyrtio procent av variationen i den matematiska förmågan kunde 

förklaras med variationer i arbetsminnet (Klingberg, 2011). Gathercole (2008) har 

studerat elever med arbetsminneskapacitet bland de tio lägsta procenten. Hon 

konstaterade att eleverna hade stora svårigheter i såväl matematik som läsförståelse. 

Lärarna beskrev eleverna som ” okoncentrerade”. Hennes studie visade att elever 

med lågt arbetsminne även hade lägre självkänsla. Denna självkänsla kan sedan bli 
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en negativ spiral (Gathercole, 2008; Jenner, 2004) som kan liknas vid matteus-

effekten (Stanovich, 2000).  

2.2.4 Arbetsminne och matematik 

Ett exempel på vår användning av arbetsminnet i vardagen är huvudräkning och 

problemlösning. När eleverna visualiserar den inre mentala linjalen för att göra själva 

uträkningen behövs en koppling till arbetsminnet enligt Klingberg (2011).  

Arbetsminnet behövs för att minnas de olika stegen i uträkningar och 

problemlösning, och hålla flera operationer i huvudet. Klingbergs studie av barn i 

Nynäshamn visade att nästan hälften av variansen mellan elevernas testresultat i 

matematik, kunde förklaras med varianser i arbetsminnet. En studie ledd av 

Gathercole vid York University visade att elever med nedsatt arbetsminne även hade 

matematiksvårigheter. Svårigheterna utmärkte sig i både visuospatialt och verbalt 

arbetsminne (Gathercole & Pickering, 2000).  En annan studie där man testade elever 

med diagnosen dyskalkyli med arbetsminnestester, visade att eleverna hade 

svårigheter framförallt med visuospatialt arbetsminne. (Landerl et al., 2009). Dessa 

studier visar samstämmigt att visuospatialt arbetsminne och matematik har ett 

samband. Detta gäller framför allt vid problemlösning och längre 

huvudräkningsperationer.  

 

2.3 Motivation 

En viktig faktor som bör läggas till i ’the simple view of reading’, är motivation 

(L=AxFxM). Vi har en tendens att värdera vikten av en förmåga utifrån vilken 

framgång vi har i den (Taube et al, 1984). Om till exempel läsningen innebär 

upprepade misslyckanden för en elev, väljer densamme att inte tycka att god 

läsförmåga är så viktigt att tillägna sig. Något annat får ta läsningens plats, något 

som innebär större möjlighet att lyckas (a.a).  På detta sätt hindras eleven från att 

lägga den tid som behövs för att bli en effektiv läsare, utdelningen blir för liten i 

förhållande till insatsen och kommer att påverka självbilden negativt (a.a). Av den 

anledningen kan det vara svårt att motivera elever att träna avkodning systematiskt 

med hjälp av läslistor som Brav-kod (2014), Rydaholm (år okänt) och Wendick 

(2013), framför allt om det behöver ske under lång tid. Dessa elevlistor kan upplevas 

motiverande för de elever som känner att de gör tydliga framsteg men för elever i 

specifika läs- och skrivsvårigheter kan det krävas mycket arbete och stor uthållighet 

innan man ser resultat.  I dessa fall kan man behöva hitta mer motiverande arbetssätt 

(Lundberg, 2010). Motivationsprocessen påverkas framför allt av tre faktorer 

(Jenner, 2004). Den första är huruvida målet är möjligt att nå, här kan man behöva 

hjälp att lägga målet på en rimlig nivå. Den andra faktorn handlar om hur 

eftersträvansvärt målet är för den som ska nå det. Slutligen handlar den tredje faktorn 

om hur stor risken är att misslyckas, man gör en vinst-förlust-kalkyl. Är 

sannolikheten för ett misslyckande stor, är man kanske inte beredd att satsa (a.a). Hur 

man bedömer chansen att lyckas har sin grund i tidigare erfarenheter av att lyckas 
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och misslyckas, i självförtroendet. En elev som beskrivs som lat kan brottas med en 

rädsla att misslyckas och skyddar sig genom att visa låga ambitioner eller inte 

försöka alls (Jenner, 2004). Utifrån detta resonemang blir det viktigt att som pedagog 

hjälpa eleven att lägga ribban på rätt nivå för att insatsen ska kännas rimlig och målet 

möjligt att uppnå (a.a). Här är relationen till eleven av stor betydelse. Pedagogen 

måste förmedla trygghet och positiva förväntningar så att eleven vågar vilja.  

 

2.4 Inkludering 

Sedan 1990-talet har inkludering och ”en skola för alla” varit ledande begrepp inom 

skolvärlden och då särskilt i samband med elever i behov av särskilt stöd. 

Inkluderingsbegreppet slog igenom på internationell nivå i och med Salamanca-

deklarationen (1994). I den fastslogs riktlinjer för hur arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd bör bedrivas. Mycket av det som uttrycks där handlar mer om 

integrering än om verklig inkludering (Nilholm, 2006b). Integrering handlar om 

individens anpassning till gruppen medan inkludering innebär att utbildnings-

systemet anpassas efter elevers olikheter. Inkludering i dess egentliga mening 

handlar om att vi alla är olika och att olikheterna utgör helheten. Individen ska inte 

anpassas till gruppen utan samtliga individer, med sina olikheter berikar gruppen. 

Inkluderande arbetssätt förutsätter att alla kan delta (a.a).  

 

Skolan ger möjlighet till demokratifostran. Utmaningen för pedagogerna blir att möta 

alla de individer som gruppen utgör. Persson (2013) menar att det inte är skolans 

uppgift att reducera olikheterna. Han understryker också att det är viktigt att man i 

den ordinarie lärarutbildningen rustar de blivande lärarna i att möta mångfalden i 

klassrummet så man tillrättalägger undervisningen för alla elever. ”alla lärare skall 

ha kompetens att organisera arbetet så att hänsyn tas till elevers olika behov av tid, 

stimulans och stöd” (Persson, 2013, s 112). Elever med olika förutsättningar och 

behov ska känna delaktighet och gemenskap, vilket leder till ökad motivation och 

ökat lärande (a.a).  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 

3.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse strukturerad minnesträning 

har för skolprestationer, i första hand för läsförmågan avseende en säker avkodning 

och god förståelse, men även för matematikförmågan. 

 

3.2 Frågeställningar 

Vilken betydelse har strukturerad minnesträning för läsförmågan, i första hand 

ordavkodningen? 

Vilken betydelse har strukturerad minnesträning för matematikförmågan i form av 

huvudräkning? 
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4 METOD 

 

Som metod valde vi att göra en intervention med för- och eftertest. Studien är 

kvantitativ och resultaten redovisas i tabeller och ett diagram. 

 

4.1 Urval 

Vi valde att använda elever i närmiljön för att kunna genomföra interventionen. Då 

en intervention är tidskrävande gällde det att det var grupper i närmiljön för att kunna 

möjliggöra studien. Vi har använt oss av en jämförelsegrupp i en kvasiexperimentell 

design där vi valt att jämföra jämförelsegruppen med försöksgruppen. Detta för att se 

om interventionen har haft någon påverkan på elevernas läsförmåga och elevernas 

räkneoperationer.  Urvalet av elever skedde alltså genom ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2008). 

 

Försöksgruppen består av 16 elever i åk 1. Dessa utgjorde hela klassen. För att få ett 

inkluderande perspektiv, gjordes Cogmeds minnesträning i hela gruppen. Detta 

bedömde vi kunde vara en hjälp för elever i svårigheter, att kunna fokusera längre 

stunder, då samspelet med kamraterna skulle gynna deras motivation att fortsätta 

minnesträningen. Försöksgruppens föräldrar fick ett informationsmöte gällande 

Cogmeds arbetsminnesträning varefter de tillfrågades skriftligt om de vill att deras 

barn skulle delta i Cogmeds minnesträning.  

 

Jämförelsegruppen som består av 16 elever valdes ut genom ett slumpmässigt urval 

(Bryman, 2008), då gruppen består av fler elever. Resultaten från de första 16 

namnen på klasslistan användes. Både försöksgruppen och jämförelsegruppen består 

av elever som kommer från samma rektorsområde och har liknande förutsättningar 

vad gäller socioekonomi, studiekultur och skolorganisation. En elev i försöksgruppen 

får räknas som nyanländ och inte helt bekant med orden i de test som använts, vilket 

kan ha påverkat elevens resultat. En elev i jämförelsegruppen var frånvarande vid 

sista eftertestet. 

 

4.2 Testinstrument 

Som förtest och eftertest gjordes ’Ord och Bild’ (Söderberg Juhlander & Olofsson, 

2013) och ’AG1’ (Skolverket, 2009) samt Kims lek (Frylmark, 2012). 

4.2.1 Ord och Bild 

Ord och Bild är ett gruppscreeningstest av ordavkodning för åk 1 och 2. Testet är 

utformat av Söderberg Juhlander och Olofsson och utgivet av Natur & Kultur 2013.  

Testet har en skrivningstid på 2 minuter och har normeringsresultat för maj i åk 1 

och 2. När man jämför elevernas resultat med normeringen är det viktigt att 
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jämförelsen görs så nära normeringen som möjligt som i detta fall är gjort sista 

veckorna i maj (Söderberg Juhlander, 2013). Då förtest gjordes i mars samt eftertest i 

april och juni kunde inte jämförelse göras enligt normeringen utan jämförelse gjordes 

med jämförelsegruppens resultat. Testet är utprövat med ett mått som indikerar att 

tillförlitligheten är god (Söderberg Juhlander, 2013). Testet kan användas i såväl 

helklass samt halvklass. Testet består av sex sidor med sammanlagt 60 ord där det till 

varje ord finns fyra bilder att välja mellan. Rätt bild stryks över vilket gör att testet 

testar såväl ordavkodningsförmåga samt till viss del även läsförståelse.  

4.2.2 AG 1 

AG 1 är en testdel inom området grundläggande aritmetik i skolverkets diagnos-

verktyg Diamant. Diamant är utarbetat av Skolverket (2009) och är en diagnosbank i 

matematik som består av totalt 55 diagnoser. Diagnoserna är framställda i syftet att 

användas för att kartlägga elevernas matematikutveckling. Matematikinnehållet är 

uppdelat i sex ”fasetter”: Aritmetik, Bråk och decimaltal, Talmönster och formler, 

Mätning, Geometri och Statistik. Vi valde att använda oss av AG 1 som består av 

additioner och subtraktioner inom talområdet 1-9. Diagnosen visar elevernas 

förmåga att hantera de mest grundläggande räkneoperationerna i huvudet med flyt 

(Skolverket, 2009). Diagnosen innehåller sex olika delar som representerar olika 

aspekter av addition och subtraktion. Dessa är: Talens grannar till höger och deras 

kommutativa varianter, talens grannar till vänster och avstånd till grannar, Dubblor 

och +-1, Hälften+-1 samt talens uppdelning i termer (a.a). Testet består av 36 

uppgifter. För elever som behärskar dessa uppgifter tar det ca 2-3 minuter att 

genomföra diagnosen. Diagnosen rekommenderas att avbrytas efter 6 min.  

4.2.3 Kims lek          

Vidare användes ett visuospatialt test inför och efter Cogmed för att se om insatsen 

gett effekt på arbetsminnet. Detta för att med hjälp av ett oberoende test utesluta att  

Cogmeds indexförbättring till viss del kan bero på att eleverna blir bättre på 

Cogmeds program. Kims lek ur Testbatteriet som är utgivet av Nypon förlag AB 

(Frylmark, 2012), användes för detta syfte. Testet prövar elevens korttidsminne för 

bilder. Här ges visuell input. Testet består av ett bildark med 20 bilder. Eleven ska 

titta på bilderna under en minut för att sedan säga så många han/hon kommer ihåg. 

Då några av bilderna kan vara svårtolkade för barn med bristande ordförråd så 

presenterade testledaren vad varje bild föreställde innan testet utfördes. Detta test 

gjordes endast av försöksgruppen då det inte hade någon relevans för 

jämförelsegruppen.  
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4.3 Cogmed 

Cogmed arbetsminnesträning är en vetenskapligt beprövad metod utvecklad vid 

Karolinska Institutet (Klingberg, 2007). Programmet beskrivs ge ökad koncentration, 

uppmärksamhet och impulskontroll samt bidra till förbättrade resultat i elevers 

läsförståelse och matematiska förmåga.  

 

Träningsprogrammet är webbaserat och innehåller övningar som tränar auditivt och 

visouspatialt arbetsminne. Träningen väljs efter elevernas förmåga. 

Träningsprogrammet anpassar sig sedan efter elevernas förutsättningar så eleven 

tränar på rätt nivå. Träningen tar ca 20-45 min beroende på träningsprogram och 

omfattar 25 träningstillfällen. Genomförandet av träningen sker med hjälp av en 

Coach som fått utbildning i metoden.  

 

Det finns tre olika träningsprogram beroende på ålder. Cogmed JM är anpassat för  

barn mellan 4 och 6 år och har en fast träningsplan som består av 25 träningspass på 

ca 15-20 minuter per dag. Här tränas visouspatialt arbetsminne. Det var detta test vi 

valde att använda oss av.  

 

4.4 Genomförande 

Innan interventionen kunde genomföras hölls ett informationsmöte för alla berörda 

föräldrar i gruppen där interventionen skulle göras. På detta möte informerades 

föräldrarna om Cogmeds arbetsminnesträningsprogram och vi visade exempel på 

övningar samt informerade om varför arbetsminnet är viktigt för skolprestationerna. 

Därefter fick alla vårdnadshavare ett informationshäfte bestående av information om 

arbetsminnet och träningsprogrammets innehåll och genomförande samt en talong 

med godkännande till deltagandet i minnesträningen. 

 

Förtest gjordes i form av Kims lek, Ord och Bild samt AG1. Dessa test gjordes under 

samma vecka av försöksgrupp och jämförelsegrupp, då vi ville utgå från så liknade 

förutsättningar som möjligt, för att vid en jämförelse kunna se om interventionen 

påverkat elevernas skolprestationer (Elbro, 2004). Efter övervägningar valdes sedan 

träningen att genomföras samma tid fem dagar i veckan i två grupper bestående av 

vardera åtta elever för att underlätta för eleverna. Vi valde att ha dessa pass på 

förmiddagen innan lunch då vår beprövade erfarenhet är att eleverna har lättare att 

fokusera på sina arbetsuppgifter under förmiddagen och arbetsminnesträningen 

kräver stor koncentration av eleverna. Innan träningen fick varje elev en egen 

träningsbok inför arbetsminnesträningen med Cogmed JM som innehåller vad 

arbetsminne är samt information om träningsprogrammet på ett elevnära sätt. 

Träningsboken användes sedan fortlöpande för dokumentation under 

träningsperioden. Då träningen gjordes på gruppnivå diskuterades på klassrådet 

vilken form av belöning klassen önskade på gruppnivå.  
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Arbetsminnesträningen skedde vid 25 tillfällen som fördelades under fem veckor, 

fem dagar i veckan och leddes av en utbildad coach (klassläraren). Klassen som 

bestod av 16 elever, delades i två grupper, på grund av antalet tillgängliga lärplattor. 

Den ena gruppen tränade 9.45 till 10.10. Den andra gruppen tränande 10.10 till 

10.40. Träningen som är webbaserad skedde med lärplattor och hörlurar till varje 

elev. Då träningen beräknas ta ca 15-20 minuter och eleverna blev klara olika snabbt, 

valdes olika appar som eleverna fick välja efter träningen för att stärka deras 

motivation samt utesluta yttre stimuli för de elever som behövde längre träningstid. 

De elever som under dessa veckor uteblev från träningen av olika orsaker fick två 

träningstillfällen per dag tills de kommit ikapp. Svårigheter uppstod dock när bortfall 

av träning skedde i slutet av träningsperioden som i sin tur ledde till att de fem 

veckorna resulterade i sex veckor för att nå 25 träningstillfällen per elev. Under 

denna träningsperiod fick inte försöksgruppen någon form av speciallärarinsatser då 

detta kunde påverka resultatet däremot fortsatte jämförelsegruppen sina insatser form 

av lästräning. Efter att träningsperioden var avslutad gick klassföreståndaren igenom 

och sammanfattade elevernas träningar, var och en. Då träningsperioden gjordes på 

gruppnivå valdes en belöning på klassråd som resulterade i en klassfest. Eftertest i 

form av Kims lek, Ord och Bild samt AG1 gjordes sedan tre veckor och åtta veckor 

efter avslutad träningsperiod. Föräldrarna fick ta del av elevernas resultat i form av 

en sammanställning med förtest och eftertest som gjordes tre veckor efter.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har skett genom de fyra etiska principerna enligt 

Vetenskapsrådet (2011): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Elevernas föräldrar har fått information om studien och 

dess syfte i form av ett informationsmöte. I denna studie är inte elevernas enskilda 

resultat viktiga, utan resultatet kommer att bearbetas på gruppnivå. Vi har inhämtat 

föräldrarnas medgivande till att eleverna medverkar i studien genom ett missivbrev 

och också informerat om möjligheten att de när som helst kan avbryta elevernas del i 

interventionen. Vi har också informerat om att ingen enskild kommer att lämnas ut 

eller kännas igen då resultaten enbart kommer att redovisas på gruppnivå. Inte heller 

namn på skola och klass kommer att synas i arbetet (se Bilaga 1).  
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5 RESULTAT 

 

I studien ingick sammanlagt 32 elever fördelade på en försöksgrupp och en 

jämförelsegrupp, 16 elever i vardera. Resultaten visas med hjälp av tabeller och ett 

diagram.  

 

5.1 Resultat Ord och bild 

 

Tabell 1. Testresultatens medelvärde för Ord och bild. 

 

Test Medelvärde 

vecka 9 

Medelvärde 

vecka 18 

Medelvärde 

vecka 23 

Total 

förändring 

Försöksgrupp          24.3         37.7        42.1        17.8 

Jämförelsegrupp          23.4         28.3        31.5          8.1 

Resultatet för Ord och bild visar en ökning med 17,8 lästa ord från första till sista 

testet för försöksgruppen. Grupperna hade liknande medelvärde vid förtest. 

Resultatet visar att eleverna i jämförelsegruppen har ökat sina resultat med i snitt 8,1 

lästa ord (Ord och bild). 

 

Nedan visas Ord och Bild för försöks- och och jämförelsegruppen vid tre test-

tillfällen (vecka 9, 18 och 23).  

 

Figur 6. De två gruppernas resultat på Ord och bild vid de olika testtillfällena (v. 9, 18 och 

23) 
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5.2 Resultat AG1 

 

Tabell 2. Testresultatens medelvärde för AG1. 

 

Test Medelvärde 

vecka 9 

Medelvärde 

vecka 18 

Medelvärde 

vecka 23 

Total 

förändring 

Försöksgrupp         29.3         34.2        33.2         3.9 

Jämförelsegrupp         20.6         25.6        30.5         9.9 

 

Resultatet för AG1 visar en ökning med 3,9 korrekt lösta uppgifter för försöks-

gruppen. Detta kan verka anmärkningsvärt vid jämförelse med jämförelsegruppen. Å 

andra sidan visar försöksgruppens resultat på förtestet att deras medelvärde var högt 

från början och en viss takeffekt kan ha uppstått. Maxresultat för testet är 36 korrekt 

lösta uppgifter, vilket försöksgruppen var i närheten av redan vecka 18. 

 

5.3       Resultat Kims lek 

Resultatet på Kims lek visade en ökning på gruppnivå med en bild från förtest till 

eftertest vecka 18.  
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6 DISKUSSION OCH ANALYS 

 

6.1 Metoddiskussion och metodkritik 

Från början hade vi en önskan att göra en jämförande studie angående vilket som har 

störst påverkan på läsförmågan, arbetsminnesträning eller avkodningsträning. Vi 

avsåg att använda lärplattor i båda fallen. Det visade sig dock att det var svårt att 

göra en rättvisande jämförelse då Cogmed är ett beforskat program som anpassas 

efter användarens proximala utvecklingszon (Vygotsky, 2001). Vi lyckades inte hitta 

lämpliga lästräningsappar med samma vetenskapliga grund. Alltså blev vår studie 

begränsad till enbart den påverkan som strukturerad arbetsminnesträning har 

gällande läsförmåga. Få att få en större bredd har vi också tagit med huvudräkning 

som en jämförande aspekt. 

 

De tester vi använde valde vi dels utifrån elevernas ålder. Antalet avkodningstest för 

sjuåringar är begränsat. Testen görs också på kort tid och kräver därför ingen längre 

stund av koncentration vilket gynnar elever som lätt störs av yttre stimuli samt har 

svårt med det exekutiva systemet (Baddeley, 2000). Då samma test användes flera 

gånger får vi beakta möjligheten av en viss igenkänningsfaktor
1
. Å andra sidan är 

förhållandet lika för jämförelsegruppen så det borde inte spela någon större roll. Då 

testet genomfördes vid tre tillfällen finns också en risk att eleverna tröttnade och inte 

tog det på samma allvar som första gångerna. Interventionen var tänkt att göras under 

fem veckor men på grund av lov, sjukdom och annan frånvaro blev träningsperioden 

utdragen till 6-7 veckor för fyra elever. Därför kunde inte det första eftertestet göras i 

direkt anslutning till interventionens slut.  

 

Urvalet har varit ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2008) eftersom det var lättast att 

administrera och genomföra, då vi själva kunde vara delaktiga i interventionen. Ett 

dilemma med ett icke sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval, var att vi 

använde oss av personer som finns i vår närhet
2
.  Detta kan innebära en risk att 

enskilda elever känns igen. Vi tänker dock att då vi redovisar resultaten i tabeller och 

ett diagram på gruppnivå blir det svårt att känna igen någon särskild elev. Arbetet 

med minnesträning har gjorts i grupper om åtta elever, för att stärka motivationen i 

ett inkluderande arbetssätt. De elever som lätt störs av yttre och inre stimuli har här 

fått stöd i att fortsätta träna i den fokuserade miljön bland kamraterna. Noteras bör 

också att de elever som ingått i försöksgruppen inte har fått del av extra anpassningar 

i form av lästräning tillsammans med speciallärare, vilket jämförelsegruppen fått. 

 

 

                                                 
1
 Jacobson, Christer, föreläsning om Kvantitativa metoder, Linnéuniversitetet 2015-03-26 

 
2
 Jacobson, Christer, föreläsning om Kvantitativa metoder, Linnéuniversitetet 2015-03-26 
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6.2 Resultatdiskussion och analys   

6.2.1 Läsning 

Resultaten för ’Ord och bild’ visar att vid interventionens slut hade i stort sett 

samtliga elever i försöksgruppen en god avkodningsförmåga för årskursen. Vi kunde 

se en betydligt större förbättring jämfört med jämförelsegruppen. En elev hade 

fortfarande ett lågt resultat, vilket kan bero på bristande ordförståelse, eftersom Ord 

och bild bygger på att man läser ett ord och stryker över rätt bild. För att få reda på 

denna elevs avkodningsförmåga hade vi behövt använda ett annat test som enbart 

mäter avkodningsförmåga. För de elever som inte har någon svårighet med innehållet 

i orden, har minnesträningen alltså haft en god påverkan på avkodningen (Høien, & 

Lundberg, 2013). Eftersom testet visar avkodningsförmåga och till viss del 

läsförståelse, kan man sluta sig till att läsförmågan förbättrats för samtliga elever 

(Gough & Tunmer, 1986; Elbro, 1990). En automatiserad ordavkodning avlastar ett 

dåligt arbetsminne och är nödvändig för att uppnå flyt i läsningen (Høien & 

Lundberg, 2013). Våra resultat skulle kunna tyda på att det också förhåller sig 

tvärtom. Genom att träna arbetsminnet underlättas ordavkodningen och den kan 

därigenom lättare automatiseras. Detta verifieras också i figur 2 som beskriver 

sambandet mellan lässvårigheter och uppmärksamhet/arbetsminne (Høien & 

Lundberg, 2013). Dahlins (2013) studie visade också på förbättrade resultat i 

läsförståelse efter en satsning med Cogmed. För att resultatet ska bli bestående krävs 

tid för fortsatt lästräning, time on task (Jacobson, 2006; Klingberg, 2007). Det finns 

nu goda möjligheter för elever i lässvårigheter att, genom fortsatt träning, motverka 

Matteuseffektens negativa spiral (Stanovich, 2000). Det skulle vara önskvärt att 

genomföra arbetsminnesträning tidigt under höstterminen, för att kunna utveckla den 

ökade läsförmågan genom medveten lästräning för samtliga elever, vilket inte var 

möjligt i vår studie då den avslutades i april. 

 

6.2.2 Arbetsminne 

Baddeleys (2000) modell, figur 3, visar på hur de olika delarna av arbetsminnet 

samverkar. Det exekutiva systemet som bland annat styr vår uppmärksamhet är 

nödvändig för att vi ska kunna fokusera och stänga ute yttre stimuli (a.a). Cogmed 

beskrivs ge ökad koncentration, uppmärksamhet och impulskontroll. Vi kan 

konstatera att de elever som ofta störs av yttre distraktioner, under interventionen 

visade att de behöll koncentrationen under hela träningspasset.  

 

För att kunna läsa en text krävs olika funktioner såsom att kunna bibehålla 

koncentrationen på texten, förstå ordens betydelse, minnas början på meningen samt 

koppla samman ljudmässiga representationer (Klingberg, 2011). Arbetsminnesupp-

gifter och läsning aktiverar samma område i hjärnan (a.a). Träning inom det 

visuospatiala området ger förbättrade resultat i läsförståelse (Dahlin, 2013), vilket 

även framkommer i vår studie. Den visuospatiala förmågan relaterar till 

lässvårigheter (Smith-Spark & Fisk, 2007). I vår studie ser vi att de elever med lägst 
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testresultat initialt, hade resultat i nivå med medelvärdet vid sista testet. Våra resultat 

visar att det finns anledning att träna arbetsminnet i avsikt att påverka 

skolprestationer och därigenom elevernas självkänsla och självförtroende (Jenner). 

Melby Lervåg (2012) förhåller sig kritisk till minnesträning. Hon menar att andra 

delar av hjärnan är mer avgörande för exempelvis läsförmågan. Kanske kan 

minnesträning ge en skjuts framåt även för läsförmågan, som sedan måste utvecklas 

genom olika former av lästräning för att bibehållas. 

 

Då även matematiksvårigheter och bristande arbetsminne har ett samband 

(Gathercole & Pickerin, 2000) hade vi förväntat oss förbättrade resultat även på AG 

1, vilket vi inte kunde se. Detta kan dock bero på att eleverna enbart går i åk 1 och de 

uppgifter de fick visade elevernas förmåga att hantera de mest grundläggande 

räkneoperationerna i huvudet med flyt (Skolverket, 2009). Visuospatialt arbetsminne 

är framför allt kopplat till problemlösningsförmåga (Klingberg, 2011) och detta 

testar inte AG1. Dessutom var resultaten goda redan på förtestet (v 9) och 12/16 

elever hade minst 30/36 korrekta svar. 

6.2.3 Motivation 

Vi kan se att de tre faktorerna i motivationsprocessen har spelat roll för resultatet 

(Jenner, 2004). Då Cogmed anpassar sig efter elevens förmåga, är målet alltid 

möjligt att nå. Programmet innehåller många belöningsinslag som gör målet 

eftersträvansvärt för eleven. Eleven upplever aldrig misslyckanden, eftersom 

programmet anpassar sig efter elevens förutsättningar, vilket gör att den tredje 

faktorn, vinst-förlust-kalkylen, aldrig blir negativ (a.a). Elevernas goda resultat kan 

innebära att de upplever framgång i läsning och därmed inte undviker läsning 

framöver (Taube, 1984). Detta kommer också att påverka deras självbild positivt 

(Jenner, 2004; Taube, 1984).  Det vi såg i klassrummet under träningen var att elever 

som lätt störs av inre och yttre stimuli, hade lättare att koncentrera sig i denna miljö, 

där alla andra satt koncentrerade på sina lärplattor. Det blev ett stöd för dem att 

behålla fokus. Vi upplevde att träningen med lärplattor var ett stimulerande och 

motiverande arbetssätt för eleverna och på det sättet något som gynnade deras 

skolprestationer (Lundberg, 2010). 

6.2.4 Inkludering 

Arbetet med minnesträning har varit inkluderande, 8 elever har suttit i samma 

klassrum och arbetat utifrån sina egna förutsättningar tack vare programmets 

möjlighet till individualisering (Nilholm, 2006b; Persson, 2013). Tränings-

programmet anpassar sig efter elevernas förutsättningar så eleven tränar på sin nivå, 

den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2001). Det blir ett redskap att anpassa 

undervisningen efter alla elevers förutsättningar och behov (Persson, 2013). 

Upplevelsen av gemenskap i klassrummet har fungerat motiverande och 

stimulerande för eleverna, utifrån ett inkluderande perspektiv (a.a). Läraren har 

fungerat som en coach och inneburit stöd för de lever som behövt stöttning för att 

orka genomföra träningen (Vygotskij, 2001). I många fall är det elever i svårigheter 
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som tränar arbetsminne i skolan. Vårt resultat visar att alla elever kan gynnas av 

arbetsminnesträning och den kan påverka hela klassens lärande samt motverka 

stigmatisering.  

6.2.5 Specialpedagogisk relevans 
I vårt arbete som speciallärare möter vi elever i olika typer av svårigheter, bland 

annat läs- och skrivsvårigheter. I många fall har dessa elever också brister i sitt 

arbetsminne som blir till hinder för deras skolprestationer. Som en åtgärd har eleven 

ibland rekommenderats individuell arbetsminnesträning, tillsammans med en 

pedagog. Detta kräver dels mycket pedagogresurs i form av tid, dels kan det av 

eleven upplevas exkluderande. Vår studie visar att genom att arbeta med 

minnesträning på gruppnivå, gynnas samtliga elevers skolprestationer. På så sätt får 

samtliga elever möjlighet att sträva mot sin proximala utvecklingszon (Vygotskij, 

2001), vilket är skolans uppdrag (Skolverket, 2011). Minnesträning på gruppnivå är 

ett sätt att arbeta inkluderande och gynnar elevernas motivation och självkänsla. För 

elever i lässvårigheter som dessutom har bristande arbetsminne och 

koncentrationsförmåga är det extra viktigt att känna tillhörighet och delaktighet i ett 

socialt sammanhang, eftersom utanförskap riskerar att leda till stigmatisering. Vi är 

medvetna om att en del elever ändå behöver extra anpassningar och särskilt stöd i 

såväl klassrumssituationen som enskilt, för att nå kunskapskraven (Skolverket, 

2014). Inställningen bland pedagoger angående minnesträning är skiftande. Vi har 

själva förhållit oss tveksamma till om det är lönsamt att satsa på denna typ av 

träning, om det inte i själva verket är mer fruktbart att träna just den förmåga som 

behöver utvecklas, läsning, stavning eller huvudräkning till exempel. Resultaten i 

studien skulle dock kunna tolkas som att minnesträning kan vara en möjlighet för 

elever i koncentrations- och lässvårigheter. Vi menar dock inte att minnesträningen 

ersätter exempelvis avkodningsträning.  

 

6.3 Konklusion 

Syftet med studien var att ta reda på vilken betydelse arbetsminnesträning har för 

läsförmågan. Vi är medvetna om att vår studie är liten och svår att dra några 

generella slutsatser av. Våra resultat visar dock en stor skillnad i läsutveckling 

mellan försöksgruppen och jämförelsegruppen som vi inte kan förklara på något 

annat sätt än att minnesträning haft betydelse för läsförmågan, gällande framför allt 

ordavkodning men även läsförståelse. Beträffande matematiska grundläggande 

räkneoperationer i huvudet med flyt, visade vår studie däremot inte några skillnaden 

mellan försöksgruppen och jämförelsegruppen. När det gäller resultatets validitet 

bedömer vi att det test vi valt för att mäta läsförmågan är väl lämpat i detta 

sammanhang. Eftersom eleverna gjorde lästestet tre gånger, finns en viss risk för 

igenkänning. I detta fall har dock grupperna liknande förutsättningar, så vi bedömer 

ändå reliabiliteten som god. Andra aspekter som kan ha påverkat elevernas resultat är 

sociala, psykiska och fysiska omständigheter, både i skolan och privat. Ur 
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specialpedagogiskt perspektiv kan vi dock se att samtliga elever har gynnats av 

träningen. 

 

6.4 Begränsningar i studien och förslag till fortsatt forskning 

Då studien enbart är gjord i en grupp, 16 elever, och med en jämförelsegrupp, 16 

elever, är underlaget litet för att dra generella slutsatser. Tidsbegränsningen för 

denna studie har också gjort att vi inte kunnat göra uppföljning efter ett halvår eller 

ett år, vilket skulle vara intressant för att se om testresultaten är bestående över tid. 

En variabel som vi hade kunnat ha med är RAN (rapid authomized naming) som har 

visat sig korrelera med både arbetsminne och fonologisk förmåga (Furnes & 

Samuelsson, 2011). Faktorer som kan ha påverkat elevernas resultat är dels de olika 

klassernas arbetsmiljö och klimat, dels att många i försöksgruppen var motiverade att 

hela tiden prestera bättre på eftertesten, eftersom de hade tränat på något och ville 

tävla med sig själva. En del upplevde nog en viss trötthet i att göra samma test 

upprepade gånger. Jämförelsegruppen som hade vanlig undervisning mellan 

testtillfällen kan ha upplevt testtillfällena mindre motiverande och det kan ha 

påverkat deras resultat. Det skulle vara intressant att göra en bredare studie med 

större urvalsgrupp med Cogmeds arbetsminnesträning. Det skulle också vara 

intressant att göra en jämförande studie med ordavkodningsträning kontra 

arbetsminnesträning för att kunna jämföra resultaten när det gäller läsförmågan, 

ordavkodning och läsförståelse. 
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BILAGA 1 

 

Till elever och vårdnadshavare i årskurs 1 
 

Hej!  

Vi är två lärare som just nu läser på Speciallärarprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Under april, maj och juni månad kommer vi att utföra en studie, som ingår i 

vårt examensarbete. I studien vill vi undersöka hur daglig träning under fem veckor 

med minnesträning eller lästräning påverkar elevers läsförmåga samt hur eleverna 

själva upplever träningen. Vi kommer att jämföra resultatet från minnesträningen 

med resultatet hos en klass som tränat ordavkodning.   

 

Vi har valt ut totalt 33 elever från årskurs 1. Ditt barn är en av dem som vi har 

erbjudit att vara med och prova den här metoden. För att kunna se hur elevens 

läsförmåga utvecklas har vi gjort några olika tester före och efter arbetet med 

minnesträningen.  

Ditt barns medverkan i den här studien, som grundar sig på arbetsminnesträning. är 

frivillig. Elevens identitet och resultaten behandlas konfidentiellt. Det innebär att 

namn, klass och skola inte kommer att framgå i studien och examensarbetet.  

 

Om Du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska delta i studien, eller inte vill att 

han/hon deltar, fyll i talongen nedan och lämna den till klassläraren senast fredag den 

24/4. Vi behöver alltså svar i båda fallen. 

 

Vi besvarar gärna dina eventuella frågor. Våra mailadresser är:  

 

linda.jaensson@  

karin.johansson@ 

Handledare för arbetet är lektor Linda Fälth vid Linnéuniversitetet i Växjö, 

linda.falth@lnu.se  

Ett stort Tack för Er medverkan!  

 

Linda Jaensson, Karin Johansson 

 

Lämnas till klassläraren senast den 17/4. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Ja, vårt barn kan vara med i studien. 

 

 

Nej, vi vill inte att vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

_______________________  

Vårdnadshavares underskrift 

mailto:linda.jaensson@morbylanga.se
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