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FAKTAAVSNITT:                                                            

ARBETSMINNETS UTVECKLING OCH KOPPLING TILL ANDRA FÖRMÅGOR 

 

ARBETSMINNETS UTVECKLING 

Arbetsminnet utvecklas som mest mellan åldrarna 5 till 11 år. En fyraåring har ett relativt 
outvecklat arbetsminne och kan i genomsnitt repetera ungefär tre siffror som blivit upplästa. En 
tolvåring kan i genomsnitt återge cirka sex siffror, alltså dubbelt så många. I åldern 11 till 15 år sker 

en något mindre men dock väsentlig utveckling av arbetsminnet. En femtonåring närmar sig en 
vuxen vad gäller arbetsminneskapacitet och kan i genomsnitt minnas ungefär sju siffror. Den ökade 
arbetsminneskapaciteten under barndomen tror man beror på förbättrade grundförmågor som 
t.ex. bearbetningshastighet och kontrollerad uppmärksamhet, men också på ökad användning av 
strategier som upprepning och chunking (se avsnitt på nästa sida).       

Hos människan når arbetsminneskapaciteten sin topp när vi är cirka 26 år och börjar ganska kort 
därefter sakta att minska. Det är dock först ungefär runt 60 års ålder som arbetsminneskapaciteten 
nämnvärt försämras.  Det finns ett antal teorier om hur det kommer sig att arbetsminnet försämras 
med ålder. En delförklaring som man kunnat identifiera är att äldre verkar ha svårare att hindra 

irrelevant information från långtidsminnet att aktiveras när de ska lösa en arbetsminneskrävande 
uppgift. För de allra flesta blir inte den lägre arbetsminnesförmågan som ålder medför något större 
problem eftersom man under livet lär sig olika strategier som gör att minnet ändå i de flesta fall 
räcker till.  Eventuella brister i arbetsminnesförmågan kan dock bli påtagliga och ett hinder vid byte 
av miljö eftersom man då inte kan använda information från långtidsminnet som stöd i samma 
utsträckning.   

 

VARIATION I ARBETSMINNESFÖRMÅGA 

Viktigt att känna till om arbetsminnet är den stora variationen i förmåga som finns mellan individer, 
både i barndomen och i vuxen ålder. I en klass bestående av sjuåringar kan man förvänta sig en 
skillnad i arbetsminneskapacitet som motsvarar så mycket som sex år i utvecklingen. I en klass med 
sjuåringar kan alltså vissa ha en kapacitet motsvarande eller till och med sämre än den 
genomsnittliga fyraåringen, medan andra har en arbetsminneskapacitet som motsvarar den 
genomsnittliga tioåringen.  

I en klass på 30 elever kan man förvänta sig att ungefär tre kommer att ligga i det lägsta spannet 
och ungefär tre i det högsta.   

 

”CHUNKING” 

Redan 1956 föreslog den amerikanske psykologen George Miller att antalet objekt som vi kan 
memorera är ungefär sju. Han tog då dessutom upp ett mycket viktigt begrepp, nämligen 

”chunking”. Miller menade att när vi ska minnas något så försöker vi koda om informationen vi ska 
minnas till så få enheter som möjligt. Vi försöker alltså gruppera informationen i större ”chunks”.  
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Eftersom antalet ”chunks” vi kan minnas är begränsat försöker vi få in så mycket information som 
möjligt i varje ”chunk” för att maximera mängden information vi kan minnas. En indikation på 
”chunking” är att det har visat sig att det går att minnas fler ord om de är hämtade ur en litterär 

text än orelaterade ord, vilket förmodligen beror på förmågan att koppla ihop den litterära texten 
till meningsfulla enheter. Hur många ”chunks” vi faktiskt kan minnas är ännu omdiskuterat, men 
idag hävdas ofta att det snarare ligger närmare fyra än sju.  

Hur många enheter vi kan lagra påverkas alltså även av hur meningsfulla de olika 

informationsbitarna tillsammans blir för oss. Vi kan t.ex. normalt komma ihåg ca 6 ord som inte 
relaterar till varandra så som ”hatt, äpple, gitarr, lejon, ost, bokhylla” medan vi kan komma ihåg 
betydligt fler ord om de tillsammans bildar en meningsful enhet som exempelvis, ”i Sverige finns 
det många vackra kyrkor som byggdes på medeltiden”. Denna mening skulle nog många kunna 
återge, men att återge 11 ord utan koppling till varandra efter att bara ha läst de en gång är nästan 
omöjligt. Detta är ett exempel på ovan nämnda effekt, alltså att vi har lättare att memorera 
litterära texter som underlättar kopplingar mellan orden än att memorera icke relaterade ord.      

Vad som utgör en ”chunk” beror alltså på hur vi kan bearbeta och föra samman den information 

som presenteras. Till exempel kan siffrorna ”1 9 7 1” för ett barn vara fyra enskilda enheter men om 
man som vuxen kan gruppera ihop siffrorna så att de bildar en meningsfull enhet (ett årtal) är det ju 
faktiskt istället bara en ”chunk”. För ett barn som precis håller på att lära sig läsa kan ett långt ord 
vara en arbetsminneskrävande uppgift.” N-y-b-ö-r-j-a-r-e” kan bli 9 objekt. För en vuxen som redan 
har lärt sig läsa sker grupperingen automatiskt och att läsa ett långt ord ”chunkas” ihop till betydligt 
färre objekt än de bokstäver som ingår i ordet.    

Det finns ännu ingen entydig forskning som pekar på hur mycket information vårt arbetsminne 
maximalt kan hantera. Det finns många faktorer som avgör arbetsminnets kapacitet, såsom: 

bearbetningshastighet, mängden information vi kan bearbeta åt gången, hur snabbt informationen 
försvinner, omfånget av vårt lager samt vår förmåga att hålla borta distraktorer m.m. Dock så har 
forskare sett att det finns ett område i hjärnan som generellt aktiveras vid en rad 
arbetsminnesuppgifter och som möjligtvis avgör vår kapacitet på uppgifter av både spatial och 
auditiv karaktär.  

 

BORTTAPPAD INFORMATION 

Om information försvinner från arbetsminnet är den borta och då får man börja om på nytt igen. 

Ett exempel är om en vän säger sitt telefonnummer och du glömmer siffrorna finns det inget sätt 

att komma åt informationen annat än att fråga din vän igen. Det skiljer sig på så sätt från annan 
information vi kan glömma som t.ex. var vi har förlagt våra nycklar. I sådana fall kan vi använda vårt 
långtidsminne och då mentalt tänka genom vad vi har gjort under dagen för att minnas var vi kan 
ha lagt dem.  
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VI  KA N A NVÄ N DA  VÅRT L Å NGTI DS MI NNE F ÖR ATT K O MM A IH Å G V AR VI  F ÖRLA G T VÅR A NYCK AR.  

INLÄRNING OCH AKADEMISK PRESTATION  

Arbetsminnet har i åtskilliga studier visat sig vara centralt för inlärning. Arbetsminnet behövs för att 
hantera okända och nya problem, situationer, stänga ute irrelevant information samt för att 
medvetet hämta information ifrån långtidsminnet.  Vidare är arbetsminnet centralt för att lära in 
nya färdigheter som ska bli automatiserade, t ex läsa och skriva. Det finns en stark koppling mellan 
arbetsminneskapacitet och barns prestation i läsning, skrivning och matematik och det kan därför i 

många fall vara fördelaktigt att tidigt identifiera om ett barn har arbetsminnessvårigheter för att 
underlätta inlärning.   

Låg kapacitet leder till att barnet överbelastar sitt arbetsminne ofta. När arbetsminnet överbelastas 
kommer uppgiften som presenterats inte vara möjlig att lösa då tillgång till alla steg i uppgiften inte 
finns tillgängliga.  Om detta händer ofta är risken att det blir en upplevelse av en total oförmåga. 
När en arbetsminnesuppgift inte slutförs kommer heller ingen ny information att lagras i 
långtidsminnet, vilket gör att inga nya kunskaper fås. Detta blir alltså en form av 
inlärningssvårigheter som dessutom blir en negativ spiral som förstärks allteftersom då det inte på 

ett naturligt sätt byggs en större bank att hämta information ifrån. Detta blir ett hinder i strävan 
mot att efter hand få lättare för en viss typ av uppgifter. Inlärningen generellt kan alltså drabbas då 
frekvensen av inlärningstillfällen blir begränsad.  

För att kunna tyda och göra en text begriplig ställs det höga krav på vårt minne. Vi måste för det 
första känna igen och kunna bokstäverna och deras fonem, för det andra sätta ihop dem, enligt 

språkets regler till ord för att sedan för det tredje kunna förstå och skapa mening utav de enskilda 
orden i relation till de andra, alltså skapa oss en förståelse av varje mening och slutligen förstå hur 

meningarna relaterar till varandra för att förstå hela texten. Det krävs alltså både att vi 
upprätthåller informationen samt att vi bearbetar den. Syftet med läsning är i slutändan förståelse 
och ju mer arbetsminneskapacitet som måste ägnas till att bara bearbeta orden desto mindre finns 
kvar för att skapa mening.  
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Samma förhållande gäller för matematiken. Om du är bekant med siffrorna och har de olika 
matematiska räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation etc.) befästa, kan du hantera mer 
komplexa uppgifter. Barn med arbetsminnessvårigheter har exempelvis ofta inte siffrorna så väl 

befästa och använder då ofta strategier för att underlätta som tyvärr tar mycket resurser, som t.ex. 
att räkna på fingrarna. Denna typ av strategier ökar i realiteten belastningen för arbetsminnet och 
hindrar (i längden) för barnet snarare än hjälper.   

 
RÄK N A P Å F I NG AR NA  BL IR  I  LÄ NG DE N ARBETSM IN NES BELAST AN DE…  

Gällande vuxna, har forskare visat att arbetsminneskapacitet påverkar hur man löser olika uppgifter 
som kräver kognition på högre nivå. Bland annat har den amerikanske forskaren Randall Engle 
tillsammans med sina kollegor visat att individer med god arbetsminneskapacitet presterar bättre 
på test som mäter flytande intelligens samt på standardiserade test som mäter akademisk förmåga.     
 
 

INTELLIGENS 

Arbetsminnet har visat sig vara en central faktor för att kunna resonera och lösa problem. Studier 
pekar på att en tredjedel till hälften av variationen mellan olika individers prestation på 
intelligenstest kan förklaras av arbetsminnesförmåga.  Det har varit en debatt om arbetsminne bara 
är ett annat sätt att mäta generell intelligens på (ofta refererat till som lilla g) och att det egentligen 
inte tillför någon ny användbar information, alltså att arbetsminne inte är något som tydligt går att 
skilja ut ifrån intelligens. Ett antal studier pekar emellertid på att arbetsminne utgör ett viktigt mått 
som skiljer sig ifrån generell intelligens. Patricia Alloway m.fl. har exempelvis i en studie från 2009 
kunnat visa att arbetsminneskapacitet hos barn i låg- och mellanstadiet (7-12 år) utgjorde en bättre 
indikator än generell intelligens för att förutse prestation inom läsning och matematik när barnen 
blivit två år äldre.  
 
Arbetsminne och intelligens är, även om det är separata komponenter, nära förknippade med 
varandra. Utifrån detta borde träning av arbetsminnet kunna leda till förbättringar på test som 
mäter begåvning. I en studie från 2009 av forskaren Susanne Jaeggi m.fl. på normalbegåvade vuxna 
kunde man konstatera att denna hypotes stämde.      
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UPPMÄRKSAMHET 

Att kunna hålla sin uppmärksamhet på en sak innebär i praktiken flera saker; att man väljer att 
fokusera på en viss information under en kort tid, att man kan stänga ute annan information 

(inhibera) samt att man medvetet kan skifta sin uppmärksamhet. Alla dessa saker krävs när man ska 
göra aktiviteter som involverar arbetsminnet.   

Det finns flera olika sätt att beskriva uppmärksamhet. Mycket forskning har gjorts på området och 
det finns således en mängd olika modeller. Ofta beskrivs två typer av uppmärksamhet, viljestyrd 

uppmärksamhet och stimulusdriven uppmärksamhet. Viljestyrd uppmärksamhet innebär att vi 
aktivt försöker rikta fokus mot något, t.ex. när vi försöker läsa en bok, se på TV, lyssna på vad någon 
säger eller lösa ett korsord. Vi riktar då med viljan fokus mot den aktivitet som vi i stunden vill göra.  
Stimulusdriven uppmärksamhet är när vår uppmärksamhet automatiskt vänder sig mot något i vår 
omgivning. Till exempel kanske en bil kör förbi utanför ditt fönster när du försöker titta på tv, bilen 
har ett avgasrör som låter väldigt högt. Utan att aktivt välja det kommer din uppmärksamhet att för 

en kort stund riktas mot det höga ljudet. Detta är en primitiv funktion som är viktig i syftet att bli 
uppmärksam på fara.   

Vakenhetsgrad brukar nämnas som ytterligare en aspekt av uppmärksamhet. Ju mer alerta vi är 

desto lättare har vi att vara uppmärksamma på den aktivitet vi ägnar oss åt. När vi blir trötta kan 
det vara nästan omöjligt att vara helt uppmärksam på en uppgift. Tänk till exempel på hur det är 
med uppmärksamheten om du är extremt trött och kör bil. Ju tröttare vi är desto svårare blir det 
att styra vår uppmärksamhet.   

 
VILKA INTRYCK SOM FINNS I VÅR OMGIVNING OCH VÅR FÖRMÅGA ATT STÄNGA DEM UTE PÅVERKAR MÖJLIGHETEN ATT BIBEHÅLLA 

UPPMÄRKSAMHETEN PÅ DEN UPPGIFT VI HAR FÖR HANDEN 

 

 

 

 

 

 

 


