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FÖRORD 

Sedan några år tillbaka har arbetsminnesträning blivit allt vanligare i både skolor och hem i Sverige. 

Vi har medverkat till utvecklingen och hållit föreläsningar vid konferenser för lärare, psykiatriker, 

psykologer samt för föräldrar till barn med koncentrationssvårigheter. Vi vill här dela med oss av våra 

samlade kunskaper och erfarenheter i ämnet. 

Det finns ett växande intresse för arbetsminnesträning och alltmer forskning bedrivs på området. De 

senaste åren har det framkommit att arbetsminnesträning kan ha positiva effekter på en rad 

områden. Några exempel är förbättrad koncentrationsförmåga, impulskontroll och aritmetiska 

färdigheter hos barn med ADHD, ökad arbetsminneskapacitet hos barn med svagt arbetsminne och 

stärkt problemlösningsförmåga hos vuxna med normalbegåvning. Mycket återstår att göra inom 

forskningen och inom några år kommer mer att vara känt gällande vilka grupper som har nytta av att 

träna arbetsminnet.  

Vi tränar arbetsminnet riktar sig till dig som har ett intresse för arbetsminnesträning. Boken kan 

användas som ett komplement till datorprogrammet Minneslek Flex, för dig som ska agera som 

tränare eller för dig som är vuxen och själv ska träna. Vidare kan boken även användas som en 

fristående informationskälla om arbetsminnet och arbetsminnesträning.  

Vi tränar arbetsminnet består av två huvuddelar. I den första delen beskrivs hur minnet fungerar 

generellt och sedan ges en mer ingående beskrivning av arbetsminnet. Här beskrivs bland annat hur 

arbetsminneskapacitet kan mätas, hur det hänger ihop med skolprestation och olika kognitiva 

funktioner samt hur arbetsminnet kan tränas. Därefter beskrivs två målgrupper som kan ha nytta av 

arbetsminnesträning: barn och vuxna med diagnosen ADHD samt de med svagt arbetsminne. 

Slutligen ges en översikt över forskning och utvärderingar av arbetsminnesträning.   

Den andra delen av boken är i huvudsak riktad till dig som ska vara tränare till ett barn eller en vuxen 

som ska arbetsminnesträna. Avsnittet ger information om saker att tänka på före träning, under 

träning och efter träning. Den innehåller handfasta tips och material som kan användas i samband 

med träningen, men också våra tankar på hur motivation ska kunna bibehållas under hela träningen 

och vad som är viktigt att tänka på i samband med utvärdering. Avslutningsvis presenteras 

fallbeskrivningar för att tydliggöra hur det i praktiken kan gå till vid arbetsminnesträning.    

 

Stockholm, 22 september 2010 

Stefan Strohmayer & Erik Truedsson 
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DEL 1: FAKTAAVSNITT 

 

INTRODUKTION 

Ordet minne är i folkmun starkt förknippat med tidigare upplevelser som vi minns. Att t.ex. komma 

ihåg vad vi gjorde förra fredagen eller namnet på våra klasskamrater från grundskolan. Vid åldrande 

upplever många att minnet försämras, vi börjar glömma vad människor i vårt förflutna hette, var vi 

lagt glasögonen eller vad vi åt till lunch tidigare samma dag.  

Minnet innefattar dock mycket mer än så. Från födelsen och genom livet är vi konstant beroende av 

vårt minne. Vid näst intill all mänsklig aktivitet är någon minnesfunktion involverad: när vi läser 

tidningen på morgonen, när vi kör bilen till jobbet, när vi löser ett problem tillsammans med våra 

kollegor eller när vi ser på tv på kvällen.  Utan fungerande minnesfunktioner blir många vardagliga 

sysslor oöverstigliga. 

Minnets huvudsakliga syfte är inte att exakt kunna återge saker vi har upplevt. Detta kan vara en 

anledning till att vi människor generellt sätt är rätt dåliga på att lämna tillförlitliga vittnesmål. Minnet 

är helt enkelt inte konstruerat för att detaljerat lagra saker vi har upplevt. Den primära funktionen 

med minnet är faktiskt att hjälpa oss uppnå framtida mål. När vi tar oss an en uppgift fyller minnet 

en central funktion genom att kombinera kunskaper vi tidigare har tillgodogjort oss med intryck som 

vi får i stunden.  

MINNE 

I vår vardag exponeras vi konstant för information som först bearbetas av våra sensoriska system, 

som exempelvis hörseln och synen. En mindre del av den information som vi tar in når till vårt 

medvetande och bearbetas då av vårt arbetsminne. Av den information som hamnar i vårt 

arbetsminne går i sin tur enbart en bråkdel vidare till att lagras i vårt långtidsminne till följd av djupare 

bearbetning. 

 

FIGUR 1: MINNET - FRÅN INKOMMANDE INFORMATION TILL INKODNING 
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OLIKA MINNESTYPER 

 

SENSORISKT MINNE 

I det sensoriska minnet lagras inkommande information från våra sinnen under en mycket kort tid. 

All ny information behöver först passera det sensoriska minnet för att kunna kopplas vidare till andra 

delar av minnet. Det sensoriska minnet består av olika typer av sensoriska register som hanterar 

information från de olika sinnena, såsom hörseln, synen och t.ex. balansen.  

 

ARBETSMINNE 

Arbetsminnet behöver vi för att hålla, bearbeta och använda information i stunden och är en 

nödvändig komponent för att vi ska kunna ta till oss nya kunskaper. En kännetecknande egenskap är 

att dess kapacitet är begränsad. Arbetsminnet kommer att beskrivas mer utförligt längre fram i 

boken.  

  

LÅNGTIDSMINNE 

Långtidsminnet kan lagra en nästintill obegränsad mängd information och dessutom över en lång tid, 

ibland för hela livet. För att ny information ska kunna lagras i långtidsminnet behöver den först 

bearbetas i arbetsminnet.  

Långtidsminnet brukar vanligtvis delas in två underkategorier: deklarativt minne och icke-deklarativt 

minne. Det deklarativa minnet berör saker som vi kan sätta ord på och kan delas in i två undertyper: 

semantiskt minne och episodiskt minne.  I det semantiska minnet lagras generell kunskap, t.ex. 

namnet på olika huvudstäder samt information om betydelsen av olika ord och är därför nära 

förknippat med inlärning. I det episodiska minnet lagras information om personliga erfarenheter och 

som ofta svarar på frågorna var, när och hur. T ex: Var befann jag mig på semester förra året? När 

gifte sig min kusin? Hur firade vi min födelsedag när jag fyllde 18 år?  

Det icke-deklarativa minnet berör erfarenheter som vi intuitivt har svårt att sätta ord på och kan 
delas in i två undertyper; procedurminne och perceptuellt minne. Procedurminnet är minnet för 
hur vi genomför olika praktiska handlingar. Här finns kunskaper om hur vi gör för att cykla eller köra 
bil. I det perceptuella minnet finns minne för olika typer av sensoriska upplevelser som t.ex. hur en 
jordgubbe smakar eller hur ett manchestertyg känns. 
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FIGUR 2: EN ÖVERSIKT ÖVER MINNESSYSTEMET  
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ARBETSMINNE 

Begreppet arbetsminne började användas på 1960-talet. Tidigare skrevs det istället om 

korttidsminne som handlar om vår förmåga att under en kort tid hålla information i minnet. Med 

termen arbetsminne förändrades den tidigare beskrivningen av detta minnessystem som enbart ett 

passivt upprätthållande av information till att även inkludera bearbetning och manipulering av 

information. Arbetsminne syftar alltså till vår förmåga att hålla, bearbeta och använda information i 

stunden.  

Denna förmåga är ytterst begränsad vilket bl. a. den amerikanske forskaren George Miller tidigt 

kunde konstatera. I sina experiment på 50-talet såg han att det fanns en tydlig gräns för hur många 

objekt testpersonerna generellt klarade att repetera när han presenterade ordserier för dem. Senare 

forskning har i sin tur även visat att det finns en stor variation i arbetsminneskapaciteten mellan 

individer och att denna variation ofta är en viktig delförklaring till skillnader i intelligens, 

problemlösningsförmåga och läsförståelse människor emellan.       

Arbetsminnet använder vi dagligen i en rad olika situationer. Redan innan du går iväg hemifrån till 

jobbet på morgonen använder du ditt arbetsminne. Ett exempel på det är när du ska packa din väska 

för semestern. Detta involverar arbetsminnet i hög grad eftersom du då i stunden behöver hålla i 

huvudet vad som ska hända under semestern och vad du behöver vid de olika tillfällena. Till vilken 

grad du lyckas att få med dig rätt saker till semestern beror då alltså i hög utsträckning på din 

arbetsminnesförmåga. Om ditt arbetsminne överbelastas är risken stor att du glömmer viktiga saker.  

  

 

 

 

 

 

 MODELL FÖR ARBETSMINNET 

Arbetsminnet har studerats från en rad olika perspektiv, från det biologiska (cellnivå, gener) till det 

psykologiska (kognitiv utveckling) och det pedagogiska (beteende i klassrummet). En följd av detta är 

att det finns ett antal definitioner av vad arbetsminnet är, vars fokus och innehåll då ofta speglar det 

specifika fält där de utvecklats. Gemensamma nämnare för de flesta definitioner av arbetsminnet är 

dock att man ser det som ett system för att i stunden upprätthålla och bearbeta information och som 

har en begränsad kapacitet. Forskarna Alan Baddeley och Graham Hitch presenterade 1974 en modell 

för arbetsminnet som fortfarande är den mest använda. I denna bok kommer vi att utgå från 

Baddeleys modell för att beskriva arbetsminnet mer i detalj.  

 

TIPS! 

Ett exempel på hur du i den situationen kan underlätta för ditt arbetsminne är 

att använda papper och penna som stöd så att du därför kan förlägga en del av 

informationsmängden utanför dig själv och då inte behöver ha allt i huvudet.  

Detta är extra lämpligt att göra en dag då vi är stressade eller har sovit för lite 

eftersom det är faktorer som vi vet påverkar vårt arbetsminne negativt. 
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Baddeleys modell för arbetsminnet kallas för en multikomponent modell då den består av flera 

delfunktioner (komponenter) som interagerar med varandra.  Den nuvarande modellen består av 

fyra delar: den fonologiska loopen, det visuospatiala skissblocket, den episodiska bufferten och det 

exekutiva systemet (se figur 3). Studier har under de tre senaste decennierna givit empiriskt stöd för 

den uppdelning av arbetsminnets funktioner som finns i Baddeleys modell.    

 

FIGUR 3: BADDELEYS MODELL AV ARBETSMINNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEN FONOLOGISKA LOOPEN   

Den fonologiska loopen hanterar auditiv information. Här behandlas alltså information som vi tar in 

med hörseln, men även intryck som vi tar in från andra sinnen och omvandlar till en fonologisk kod. 

Den fonologiska loopen består av två delar. För det första ett passivt lager där information finns kvar 

endast ett fåtal sekunder och sedan försvinner. Information som har försvunnit från det passiva 

lagret, eller det inre örat som det också ibland kallas, kan inte hämtas tillbaka. För att kunna hålla 

kvar information som har inkommit till det inre örat över en längre tid krävs det att den fonologiska 

loopens andra del, det artikulatoriska systemet, aktiveras.   

Det artikulatoriska systemet fyller flera funktioner. Dels används en inre röst som hämtar information 

från det passiva lagret och sedan upprepar den tyst och återför den till det passiva lagret för att vi 

ska kunna behålla information över en längre tid. Det blir alltså en loop som hämtar den auditiva 

informationen och sedan återför den. Denna funktion kallas för artikulatorisk loop (se figur 4).  

Det artikulatoriska systemet omvandlar också visuella intryck till fonologisk kod genom att benämna 

de visuella intrycken med den inre rösten.  Ett exempel på detta är att om vi får se en sifferkod på ett 

papper som vi ska komma ihåg så väljer vi ofta (helt automatiskt) att repetera siffrorna ”tyst i 

huvudet” för att komma ihåg dem bättre.   
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FIGUR 4: DET ARTIKULATORISKA SYSTEMET 

       

Det finns stöd i flera studier för att den fonologiska loopen på ett bra sätt beskriver hur minnet 

faktiskt fungerar när vi hanterar auditiv information. Det har visat sig att det är lättare att minnas ord 

som låter olika än ord som låter lika. Om vi således försöker minnas en serie ord som låter lika ökar 

sannolikheten för att vi ska minnas fel markant. Det är alltså svårare att komma ihåg serien ”grön, 

skön, frön, fön, lön” än serien ”katt, gul, bil, hus, myra”.  Detta kallas för den fonologiska 

likhetseffekten.   

Det har också visat sig att det är svårare att komma ihåg serier med flerstaviga ord än serier med 

enstaviga ord. Det är alltså svårare att minnas serien ”katamaran, dragkedja, krokodil, apelsin, 

företag” än serien ”fyr, matt, korn, sal, blå”. Detta kallas för ordlängdseffekten. Denna effekt tros 

bero på att det tar längre tid för oss att repetera långa ord och att vi då hinner tappa bort information 

på vägen. Detta innebär att hur många objekt du klarar på ett verbalt arbetsminnetest påverkas av 

vilket språk du talar.  Exempelvis har det visat sig att walesisktalande barn kan repetera färre upplästa 

siffror än engelsktalande barn eftersom siffror tar längre tid att uttala på walesiska.   

Hur mycket information vi kan hålla i den fonologiska loopen hänger också samman med vår 

talhastighet, dvs. individer med ett starkt verbalt arbetsminne har ofta en högre talhastighet (mätt i 

ord/sekund) än individer med ett svagt verbalt arbetsminne. Detta tror man beror på att hastigheten 

på ens ”yttre tal” är ungefär densamma som för ens ”inre röst” (som vi använder för att hålla liv i den 

presenterade informationen).             

Exempel på när den fonologiska loopen används är när du försöker att minnas en portkod som någon 

har sagt till dig. Föreställ dig att du är ute på stan och träffar på en vän. Ni bestämmer att träffas 

hemma hos vännen för en fika en timme senare. Du har glömt mobiltelefonen hemma och varken du 

eller din vän har papper eller penna. Du är på väg till ditt jobb ett kvarter bort där du har tillgång till 

papper och penna. Din vän säger sin portkod till dig: ”18 24” och ni går åt varsitt håll. För att minnas 

portkoden på vägen till jobbet kommer du att upprepa det tyst i huvudet med den inre rösten. När 

du sedan kommer fram till ditt jobb har du kvar informationen i minnet och kan skriva ner den med 

papper och penna.  
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DET VISUOSPATIALA SKISSBLOCKET 

Det visuospatiala skissblocket hanterar visuell och spatial information. Precis som gällande det 

fonologiska systemet kan olika typer av intryck behandlas i skissblocket, men här omvandlas 

intrycken till visuell eller spatial kod. Det visuospatiala skissblocket är vidare nödvändigt för att skapa 

och manipulera mentala bilder. Skissblocket kan delas in två delar, en visuell som tar hand om 

information gällande objekts former och färger och en spatial som hanterar information om rörelse 

och riktning. För att mäta visuospatialt arbetsminne används ofta tester där visuella sekvenser ska 

kodas in. Ett exempel på detta är att presentera blockmönster som blir allt mer komplexa och där 

positionerna för fler och fler block ska memoreras (se figur 5). 

 

FIGUR 5: EXEMPEL PÅ BLOCKMÖNSTER 

 

      

Ett exempel på när du använder det visuospatiala systemet är när du ska minnas en vägbeskrivning. 

Tänk dig att du promenerar på stan när en kompis ringer. Hon vill att ni ska träffas i den nya gallerian. 

Du vet inte var den ligger men hon förklarar vägen för dig. Hon vet var du är nu och förklarar precis 

hur du ska gå för att komma till gallerian. 

Hon säger - först går du rakt fram. Vid ICA-butiken svänger du vänster. Sen ska du gå förbi en skoaffär 

och svänga höger. Då ser du gallerian. För att komma ihåg hur du ska hitta måste du alltså hålla kvar 

beskrivningen i huvudet. Du måste komma ihåg vilka platser du ska passera (ICA-butiken, skoaffären). 

Dessutom måste du komma ihåg i vilken riktning du ska gå vid de olika platserna (framåt, vänster, 

höger). 

Ett annat exempel på när det visuospatiala systemet kommer till användning är när du visuellt i ditt 

inre försöker tänka ut hur pjäser på ett schackbräde sannolikt skulle förflyttas under ett antal drag 

framåt till följd av en förflyttning du vill göra i stunden. 
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DEN EPISODISKA BUFFERTEN 

Den episodiska bufferten är det senaste tillskottet till Baddeleys arbetsminnesmodell. Den lades till 

efter att forskning visat att information från långtidsminnet kan ha en mycket stor påverkan på vår 

arbetsminneskapacitet. Den episodiska bufferten utgör ett tillfälligt lager där information från 

inkommande intryck, den fonologiska loopen och det visuospatiala skissblocket integreras med 

information från långtidsminnet.  Den episodiska bufferten anses viktig för inlärning eftersom den 

kan använda multimodal kod för att integrera information från de olika systemen till en enhetlig 

representation. Precis som de andra delarna av arbetsminnet finns här en begränsning i hur mycket 

information som kan hanteras samtidigt.  

Ett exempel på när du använder den episodiska bufferten är när du ska lösa en matematisk uppgift. 

För att kunna lösa uppgiften fem gånger sju använder du dels den informationen du får presenterad 

för dig, men du kommer också att använda information från långtidsminnet gällande regler för 

multiplikation för att kunna lösa uppgiften. 

 

DET EXEKUTIVA SYSTEMET 

Det exekutiva systemet koordinerar och övervakar de övriga systemen i arbetsminnet. Dessutom 

styrs här flera aspekter av hur vi använder vår uppmärksamhet. För det första styr det exekutiva 

systemet vår förmåga att rikta uppmärksamhet och vår förmåga att stänga ute intryck som 

konkurrerar om vår uppmärksamhet. När du sitter hemma och ser på ditt favoritprogram riktar du 

din uppmärksamhet mot TV-skärmen framför dig. Samtidigt stänger du ute intryck i din omgivning 

som din uppmärksamhet skulle kunna riktas mot som t.ex. barn som leker i rummet bredvid eller en 

fågel som kvittrar utanför fönstret.  Detta ställer krav på det exekutiva systemet.  

Det exekutiva systemet styr också vår förmåga att dela uppmärksamheten mellan flera uppgifter 

samtidigt. Om du t.ex. rättar ett prov samtidigt som du lyssnar på nyheterna är detta ett exempel på 

när det ställs krav på det exekutiva systemet. Det exekutiva systemet aktiveras även när en 

automatisk mental process störs eller misslyckas.  

För att vi ska kunna skapa mening av större mängder information är en förutsättning att en stor del 

av informationen kan hanteras automatiskt, dvs. utan medveten mental kraft. Detta för att det 

exekutiva systemet istället ska kunna lägga resurser på högre mentala processer såsom 

problemlösning och resonerande. För dig som vuxen är exempelvis läsning en automatisk process 

vilket innebär att under tiden som du läser finns det mentala resurser kvar för att reflektera över 

innehållet i det du läser. För ett barn däremot kan läsning vara en så pass mentalt krävande aktivitet 

att det knappt blir några resurser över till tolkning och meningsskapande.       

Det exekutiva systemet är den del av arbetsminnet som det har gjorts minst forskning på. Det verkar 

som att de ovan nämnda delarna ingår baserat på de forskningsresultat som finns idag, men 

förmodligen fyller det exekutiva systemet ytterligare funktioner.   



13 
 

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  KAN ANVÄN DA VÅRT  L ÅNGTI DS MI NNE FÖR AT T  K O MM A IH ÅG V AR V I  FÖRLAG 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 FI NG AR NA BL IR  I  LÄNG 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 
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ATT MÄTA ARBETSMINNESFÖRMÅGA 

Det finns flera olika sätt att mäta arbetsminnesförmåga. De två mest förekommande typerna av 

arbetsminnestest är antingen verbala eller spatiala.  

De verbala och spatiala arbetsminnestesten brukar i sin tur även delas in i två subtyper. Enkla 

arbetsminnestest som t.ex. sifferrepetition och komplexa arbetsminnestest som exempelvis ”reading 

span”. Enkla test mäter främst förmåga till lagring av information, medan test med mer komplexa 

uppgifter också avser att mäta förmåga till bearbetning av information. Eftersom det i stort råder 

konsensus om att arbetsminnet involverar både lagring och bearbetning av information anser många 

att de enkla uppgifterna är otillräckliga för att mäta arbetsminneskapacitet tillförlitligt. Vidare har det 

visat sig att de komplexa arbetsminnesuppgifterna i betydligt högre grad kan användas för att 

prediktera prestation på relevanta områden, såsom läsförståelse och problemlösningsförmåga.    

Nedan ger vi exempel på några vanligt förekommande test som avser att mäta 

arbetsminneskapacitet.  Generellt kan man säga att ens maxkapacitet är nådd när man klarar en 

uppgift ungefär hälften av gångerna, alltså i cirka 50 procent av fallen. De etablerade 

arbetsminnestester som finns kräver att det är psykologer som administrerar.  

  

SIFFERREPETITION 

Ett traditionellt och fortfarande ofta använt sätt att mäta arbetsminneskapacitet är att be 

försöksdeltagaren repetera siffror som har blivit upplästa. Vanligen testas kapaciteten både när det 

gäller att upprepa siffrorna i samma ordning som de blev upplästa och i omvänd ordning. I genomsnitt 

klarar vuxna av att komma ihåg cirka 7 siffror framlänges och 5 siffror baklänges. Anledningen till att 

det är svårare med sifferrepetition baklänges är att detta kräver såväl informationslagring som 

bearbetning av informationen. Sifferrepetition framlänges mäter endast lagringskapaciteten och 

alltså inte förmågan att även bearbeta information. En begränsning med att mäta arbetsminnet på 

detta sätt är att det endast är siffror som behandlas, vilket vissa av oss kan ha extra svårt för.  

 

”READING SPAN” & ”LISTENING SPAN” 

På 80-talet utvecklade forskarna Meredith Daneman och Patricia Carpenter två verbala 

arbetsminnestest som kallas för ”reading span” och ”listening span”. Dessa test avser att mäta 

förmågan att lagra information samt förmågan att bearbeta informationen. Dessa test används 

främst i forskning.  

”Reading span” går till så att försöksdeltagaren själv får läsa ett antal meningar som presenteras på 

små kort. Försöksdeltagarens uppgift är att komma ihåg sista ordet i varje mening som den ska läsa. 

Första serien består av tre kort med två meningar på varje kort, nästa nivå består av tre kort med tre 

meningar på varje och så vidare upp till serier om sex meningar. På varje nivå får försökspersonen tre 

försök. Alltså presenteras först tre uppsättningar med två meningar. Sedan tre uppsättningar med 

tre meningar o.s.v. När en person misslyckas med alla tre försöken på en nivå anses personens 

”reading span” vara uppnått. Detta test avser att kräva både bearbetning (att man läser en mening) 
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och lagring (sista ordet i meningen) och har visat sig ha samband med bl.a. test som mäter 

läsförståelse.  

”Listening span” påminner mycket om ”reading span”. Skillnaden är att i detta test så blir en rad 
påståenden istället upplästa av testledaren. Din uppgift som försöksdeltagare är att minnas sista 
ordet i varje påstående, men också att ta ställning till om varje påstående är sant eller falskt. Att ta 
ställning till om påståendet är sant eller falskt är en viktig komponent i testet för att säkerställa att 
du som försöksdeltagare inte enbart fokuserar på sista ordet i varje påstående. Genom att be dig att 
svara på frågan om påståendet är sant eller falskt kan testledaren alltså kontrollera att du faktiskt har 
bearbetat varje påstående.  
 
 

TESTA DIN EGEN ”READING SPAN” 

  
Så här kan ett test som mäter ”reading span” gå till. Läs en mening i taget. När du har läst alla 

meningar i en serie stänger du igen boken och försöker komma ihåg det sista ordet i meningarna. 

Här presenteras exempel på två olika nivåer, tre meningar och fyra meningar.  

Obs! Läs varje mening endast en gång!  

Övning 1: Läs de tre meningarna och slå sedan igen boken. Vilka var de sista orden? 

 

1. På vägen hem gick barnet förbi en pizzeria.  

 

2. När solen gick ner vid horisonten fick hela världen ett nytt sken. 

 

3. Det finns många olika definitioner av arbetsminne.  

 

Stäng boken!   

Hur gick det?  

 

Övning 2: Nu kommer en som är lite svårare. Lycka till! 

1. När man arbetar sent kan det hjälpa att äta en bit sockerkaka för att hålla sig pigg.  

 

2. De flesta åker till skärgården på sommaren, men det är väldigt vackert på vintern också! 

 

3. I skolan arbetar bland annat lärare, specialpedagoger och psykologer.  

 

4. För att skriva en bra bok krävs en god förmåga till koncentration.  

 

Stäng boken!  

Hur gick det den här gången? 

                      Facit:  Övning 1 = pizzeria, sken, arbetsminne.                                                                                  

Övning 2 = pigg, också, psykologer, koncentration.  
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”SPATIAL SPAN TASK” 

Priti Shah och Akira Miyake har utvecklat ett test som avser att motsvara ”reading span”, i den mån 

att det mäter både lagring av information och bearbetning, men som mäter spatial förmåga istället 

för verbal. Testet kallas ”spatial span task”. Som försöksdeltagare får du se en serie bokstäver. Din 

uppgift är att avgöra om varje bokstav är normal eller spegelvänd. Bokstäverna kan ha ovansidan åt 

flera olika håll. Bokstaven kan alltså luta åt höger, eller vänster eller snett uppåt. När du har fått se 

en hel serie bokstäver som du har svarat normal eller spegelvänd på ska du sedan minnas åt vilket 

håll varje bokstav hade sin ovansida. Du kan alltså t ex. få se en serie bestående av först ett normalt 

R med ovansidan åt vänster. Sedan får du se ytterligare ett R som nu är spegelvänt med ovansidan 

snett uppåt höger. Först kommer du då att svara normal, sedan spegelvänd. När du har gjort detta 

blir du ombedd att i ett rutnät kryssa i åt vilket håll ovansidan av bokstaven var i varje försök. Antalet 

bokstäver att bedöma och minnas position på utökas allteftersom för att kunna fastställa din 

maxkapacitet.  

 

FIGUR 6. EXEMPEL PÅ ”SPATIAL SPAN TASK”.  

  

Säg spegelvänd 

Säg normal 

Kryssa här för att 

markera toppen på 

den första bokstaven  

Kryssa här för att 

markera toppen på 

den andra bokstaven 
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TRÄNA ARBETSMINNET? 

Vissa vardagsaktiviteter involverar i högre grad arbetsminnet och om de görs regelbundet och 

intensivt kan de möjligtvis hjälpa till att träna upp minnet. En förutsättning är att aktiviteten 

genomförs ofta. Exempelvis har det sannolikt ingen större effekt på arbetsminnet att spela schack en 

gång i veckan, om man däremot spelar det nästan varje dag så kan det möjligtvis ha en positiv 

inverkan. Musicerande och dans är andra aktiviteter som i hög grad kan involvera arbetsminnet. 

Korsord som många använder som metod för att gymnastisera hjärnan har faktiskt inte något större 

samband med arbetsminnet. Sudoku har däremot en tydligare koppling till arbetsminnet då det 

kräver problemlösning i flera steg.   

Att träna arbetsminnet genom systematisk intensiv träning är fortfarande ett relativt nytt fenomen 

och därför finns det ännu en viss ovisshet gällande varför träningen ger effekt. En teori är att 

nervcellerna som aktiveras under träningen är multimodala, d.v.s. att de inte är knutna enbart till ett 

sinne (en modal). Detta skulle således innebära att exempelvis visuell träning även skulle påverka 

auditiv förmåga. Detta är något som på senare år faktiskt har kunnat påvisas i studier där träning av 

enbart det visuella arbetsminnet även visat sig ge effekt på auditiva arbetsminnestest. En annan teori 

gällande arbetsminneträning är att positiva effekter på andra uppgifter än de övade endast kan 

uppstå om de aktiverar samma specifika hjärnområde som arbetsminnesträningen. Aktuella studier 

har visat stöd även för denna teori, exempelvis så aktiveras samma område när man ägnar sig åt 

problemlösning som när man arbetsminnestränar. Detta är troligen förklaringen till att forskare har 

sett förbättringar på problemlösningsförmåga efter arbetsminnesträning. När det gäller 

impulskontroll har forskare inte sett någon effekt till följd av arbetsminnesträning och det tros bero 

på det faktum att det inte aktiverar samma specifika hjärnområde.  

För att kognitiv träning skall ha effekt är det för det första nödvändigt att svårighetsgraden 

kontinuerligt anpassas efter användarens prestation. Detta för att träningen konstant ska äga rum på 

en nivå som är maximalt utmanande för användaren. För det andra är det nödvändigt att träningen 

sker regelbundet och under en tillräckligt lång tid. Vad som är tillräckligt lång tid för att få en stark 

effekt av träningen är svårt att definitivt avgöra. Det finns studier som har kunnat visa effekter på 

uppmärksamhetsförmåga efter så lite som fem dagars träning, men flertalet studier tyder på att en 

längre träningsperiod är nödvändig för att uppnå maximal effekt. Ungefär 20-25 dagars träning har i 

flera studier visat sig ge goda resultat.  

 
AKTIV ITETER SOM  I NVO LV ERAR ARBETS MIN NET  I  REL ATIVT  HÖ G UTSTR ÄCK NI N G .   
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VILKA HAR NYTTA AV ATT TRÄNA? 

 

UTFORSKADE OCH OUTFORSKADE GRUPPER 

Arbetsminnesträning är ett relativt nytt område och som följd har det enbart gjorts en begränsad 

mängd forskning på området. Hittills har positiva effekter visats för bland annat:  

 Barn med ADHD  

 Barn och vuxna från normalpopulationen 

 Barn med svagt arbetsminne 

 Vuxna som har drabbats av stroke  

Det finns dock en rad andra diagnosgrupper där svagt arbetsminne kan vara framträdande som t.ex. 

dyslexi, Downs syndrom och Aspergers syndrom. Det finns fortfarande ett stort behov av forskning 

på området och vi kommer säkert att veta mer om vilka som har nytta av att träna sitt arbetsminne 

inom en snar framtid.  

Nedan beskrivs och diskuteras generella kännetecken för personer med svagt arbetsminne samt för 

personer med ADHD (förkortning på engelska för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Det finns 

en stor överlappning mellan dessa två grupper, dock så behöver t.ex. ett barn med svagt arbetsminne 

inte nödvändigtvis uppfylla diagnosen ADHD, likväl som att ett barn med ADHD inte nödvändigtvis 

behöver ha ett svagt arbetsminne.  

 

BARN MED SVAGT ARBETSMINNE 

Det som är utmärkande för denna grupp barn är att arbetsminnes-kapaciteten är konstant låg. Alltså 

oavsett när arbetsminnesförmågan testas tycks den befinna sig på en låg nivå.   

Vanligtvis har dessa barn inga större svårigheter med aktiviteter som involverar socialt samspel, 

förutom när det kommer till gruppaktiviteter. Gruppaktiviteter ställer höga krav på vårt arbetsminne 

och det innebär för denna grupp barn att arbetsminnet ofta då blir överbelastat och att de således 

lätt blir mycket passiva och lätt distraherade. Problematiska situationer blir då exempelvis samling 

med hela klassen och grupplekar under rasten.  

 

GRUPP AKTIV ITETER K AN  O FTA ST ÄLLA H ÖG A KR A V P Å ARBETS MIN NET.    
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En annan svårighet för dessa barn är att komma ihåg och följa instruktioner. Ofta minns barnet 

inledningen av en instruktion och kommer igång bra med att genomföra en uppgift. När nästa steg i 

instruktionen ska inledas har barnet hunnit glömma vad som skulle göras härnäst vilket leder till att 

barnet antingen ger upp eller chansar. Det är också vanligt att samma steg i en process upprepas 

flera gånger, eller att vissa steg hoppas över. Detta gör att många tillfällen till inlärning missas då 

repetitionen av en aktivitet aldrig genomförs eftersom instruktionen glöms bort på vägen. Det som i 

synnerhet är svårt för dessa barn är alltså långa instruktioner i flera steg.   

Många aktiviteter kräver både lagring och bearbetning av information. Detta är svårt för barn med 

svagt arbetsminne då de lätt överbelastas. Ofta blir det dubbla problem då dels aktiviteten i sig kräver 

för mycket samtidigt som delar i aktiviteten som för de flesta barn är automatiserad kräver 

uppmärksamhetskrävande strategier. För att minnas och visualisera används olika knep som orsakar 

ytterligare belastning för arbetsminnet. Ett exempel på detta är att räkna på fingrarna när ett 

matematiskt problem ska lösas. Denna strategi kan underlätta lagringen av information, men gör att 

mycket av arbetsminnet används till fingerräkningen och när det är dags att gå vidare i processen och 

börja bearbeta informationen är uppgiften som skulle lösas redan glömd.  

Det är sällan dåligt minne som är det problem som beskrivs av lärare och föräldrar runt ett barn med 

svagt arbetsminne. Vanliga problem som beskrivs är att barnen är lättdistraherade, har låg självkänsla 

och kort uppmärksamhetsspann. Ofta beskrivs barnen som i sin egen värld, alltid dagdrömmande och 

att de har svårigheter med att koncentrera sig och med att lyssna. Vanligen har barnen en generellt 

dålig utveckling i skolan och ligger efter i flera ämnen. Forskning från England pekar på att ungefär 

fyra av fem barn med svagt arbetsminne ligger efter i läsning och/eller matematik. Barnen upplever 

ofta bristande kontroll över sin omgivning vilket leder till frustration och låg motivation. I vissa fall 

kan detta leda till utbrott som påminner om bristande impulskontroll hos barn med ADHD.    

Ytterligare en vanlig svårighet är en oförmåga att övervaka kvalitén på sitt arbete. Detta leder till att 

barnen ofta lämnar ifrån sig ofärdiga uppgifter eller uppgifter med många slarvfel. Detta tros dels 

hänga ihop med den svaga akademiska förmågan, men har också att göra med svårigheterna med att 

minnas instruktioner i detalj. En annan svårighet som spelar in här är en bristande kreativitet vid 

problemlösning. Barnen har svårt att föreställa sig nya strategier för att lösa ett problem. Detta 

kanske inte är så konstigt om barnen inte ens kan visualisera hur problemet som ska lösas ser ut.  

Det har vidare visat sig att denna grupp barn ofta tappar intresset för en uppgift de börjar med när 

de känner att fel börjar begås på vägen. Detta leder till att barnens tankar vandrar iväg vilket är en 

av de saker som av omgivningen upplevs som dagdrömmande. Det som händer är att minnet blir 

överbelastat och när problemet inte längre kan fokuseras så far tankarna iväg åt andra håll. Det är 

viktigt att komma ihåg att många av de saker som upplevs som ovilja och nonchalans beror på en 

nedsatt minneskapacitet. Barn med svagt arbetsminne upplevs som att de inte lever upp till sin fulla 

förmåga, men anledningen till detta är ofta svår för omgivningen att sätta fingret på. Många av 

problemen härstammar från det svaga arbetsminnet och det är många situationer där barnen 

upplevs som frånvarande men i själva verket kan det röra sig om en oförmåga att hålla en uppgift i 

minnet.  
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VUXNA MED SVAGT ARBETSMINNE 

Efter vad vi vet har forskare inte systematiskt undersökt hur låg arbetsminneskapacitet hos vuxna 

påverkar utförandet av vardagsaktiviteter på liknande sätt som man gjort hos barn. Däremot har 

mycket forskning gjorts på vuxna där man undersökt hur arbetsminneskapacitet påverkar förmågan 

att utföra olika typer av kognitiva uppgifter. Det som bland annat har kunnat visas är att vuxna med 

kortare fonologiskt spann har sämre ordförråd och språkinlärning än de med längre fonologiskt 

spann.  En annan aspekt som har identifierats är att vuxna med lägre arbetsminneskapacitet har 

svårare att hindra sig själva från att störas av irrelevant information. Den irrelevanta informationen 

kan komma utifrån, i form av t.ex. att någon pratar högt i telefon medan du försöker läsa tidningen. 

Det vanligaste är dock faktiskt att den irrelevanta information skapas av oss själva, alltså att vi kopplar 

ihop ny information till tidigare information som inte längre är relevant.  Vidare har det, som sagt, 

visat sig att vuxna med lägre arbetsminneskapacitet generellt presterar sämre på test som mäter 

flytande intelligens samt på standardiserade test som mäter akademisk förmåga. 

 

ADHD - BAKGRUND 

Det uppskattas att någonstans mellan tre och sex procent av alla barn i skolåldern har ADHD. Hos 

vuxna beräknar man att prevalensen är ungefär densamma, cirka fyra till fem procent. Även om 

mycket forskning har gjorts på området är de bakomliggande orsakerna ännu inte helt kända. Det 

verkar dock som att orsaken till att ADHD utvecklas har att göra med både arv och miljö. Kunskaper 

kring hur sambanden ser ut kommer till stor del från studier av tvillingar. Det har visat sig att de 

miljöfaktorer som påverkar tycks vara sådana som tvillingar inte delar som t.ex. 

graviditetskomplikationer. Mer allmänna miljöfaktorer som uppväxtmiljö har generellt visat sig ha en 

mindre påverkan på utvecklingen av ADHD hos en individ. 

ADHD har en starkt ärftlig komponent. Det finns ett antal gener som påverkar vissa av symptomen 

vid ADHD som är kända, men mycket forskning återstår för att helt förstå de bakomliggande 

genetiska orsakerna. De gener som är kända att ha att göra med ärftligheten av ADHD reglerar en del 

av hjärnans signalämnen. Brister och förändringar i dessa signalämnen påverkar barnets förmåga att 

reglera sitt beteende, vilket kan ge upphov till symptomen i form av bristande uppmärksamhet, 

rastlöshet och impulsivitet. En del av problematiken är också vanligtvis bristande exekutiva 

funktioner såsom planering, organisation och samordning. Hit hör också arbetsminnessvårigheter 

vilket generellt är en del av problematiken hos barn med ADHD.  

Studier pekar på att barn med ADHD har, utifrån Baddeleys modell, brister i olika komponenter av 

arbetsminnet. Exempelvis har man sett att barn med ADHD generellt uppvisar större brister gällande 

visuospatialt arbetsminne än auditivt arbetsminne. Vidare finns det indikationer på att 

arbetsminnessvårigheter kan se olika ut beroende på vilken subtyp av ADHD som individen har 

ATT TÄNKA PÅ! 

När man arbetar med barn med svagt arbetsminne är det viktigt att på olika sätt försöka anpassa 

miljön och undvika att arbetsminnet överbelastas i för stor utsträckning. Risken är annars att 

skolan upplevs som omöjlig och att det istället för lärandemöjligheter bara erbjuds erfarenheter 

av misslyckande.  
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(information om subtyper finns på nästa sida). Barn med ADHD av kombinerad typ uppvisar ofta 

bristande arbetsminnesförmåga på bred front medan de med i huvudsak uppmärksamhetsstörning 

främst uppvisar det på uppgifter som ställer krav på exekutiv och visuospatial arbetsminnesförmåga. 

Barn med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet behöver inte nödvändigtvis uppvisa några 

arbetsminnesbrister.     

 

FOR SKN IN G H AR V IS AT  ATT  ADH D H AR E N STAR KT  ÄRFTL IG  KO MPO NE NT.  

 BARN MED ADHD 

Även om de svårigheter som barn med ADHD har kan variera kraftigt så är oftast problem med 
uppmärksamhet och impulsivitet framträdande. ADHD kan ha en negativ effekt på förmågan att 
upprätthålla sociala kontakter och genomföra skoluppgifter. Beteenden kopplade till bristande 
uppmärksamhet kan vara: att man har svårt att lyssna till och följa vuxnas instruktioner, att man ofta 
tappar bort saker som behövs för den aktivitet man håller på med (penna, bok, leksak etc.), att man 
ofta gör slarvfel i skolarbetet eller andra aktiviteter eller att man försöker undvika aktiviteter som 
kräver mental uthållighet (som t.ex. läxor).  
Beteenden som hänger samman med bristande impulskontroll kan exempelvis vara: att man ofta 
lämnar sin plats i klassrummet när man förväntas sitta kvar, att man svarar innan frågor är 
färdigställda, har oerhört svårt att i sitta stilla utan att röra på händer och fötter eller att man har 
svårt att vänta på sin tur.  För de flesta barn med ADHD blir svårigheterna mer påtagliga i 
ostrukturerade situationer, i situationer där egen planering krävs och vid utförande av uppgifter som 
upplevs som enformiga och tråkiga. Ytterligare ett kännetecknande drag för dessa barn är att de ofta 
uppvisar en mycket ojämn aktivitetsnivå över tid, vilket innebär att barnets prestationsförmåga kan 
variera kraftigt dag för dag och/eller timme för timme.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATT TÄNKA PÅ! 

Barn med ADHD har ofta svårare än andra barn att få en känsla av ordning i tillvaron och mår 

således bra av att ha en tydlig struktur i vardagen, både i skolan och i hemmet. 
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FLICKOR MED ADHD 

Det är först under de senaste åren som det blivit allt större intresse för ADHD hos flickor. Utifrån 

befolkningsstudier så beräknas ADHD vara cirka 1,5 till 4 gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. 

Dock är det troligt att dessa siffror med åren kommer att ändras, ett tecken på detta är att andelen 

flickor som fick diagnosen mellan åren 1995-2005 ökade med 20-25%.  Svårigheterna som flickor har 

är ofta kopplade till uppmärksamhet och koncentration snarare än till hyperaktivitet vilket kan vara 

en faktor som leder till att flickor med ADHD inte alltid är lika enkla att identifiera.  Vidare så har 

flickor med ADHD mer sällan uppförandestörning och ett aggressivt beteende än vad pojkar har, 

vilket innebär att de inte skapar lika mycket problem för omgivningen. Funktionsnedsättningen för 

flickor är dock generellt sätt lika stor som för pojkar, trots det får flickor med ADHD i lägre omfattning 

tillgång till läkemedel och/eller beteendeterapi än pojkar. Detta är förhoppningsvis något som håller 

på att förändras till följd av en ökad uppmärksamhet och kunskap kring flickor med ADHD bland 

vårdgivare, skola och allmänhet.   

 

HUR FÅR MAN DIAGNOSEN? 

För att diagnosen ADHD ska ställas måste en rad symptom uppfyllas, vilka är beskrivna i den 

diagnostiska manualen DSM-IV som används av kliniker och forskare över hela världen. Symptomen 

är indelade i två kategorier dels uppmärksamhetsstörning, dels impulsivitet och hyperaktivitet.  Att 

uppvisa symptom på ADHD är inte tillräckligt för att en diagnos ska ställas. Symptomen måste ha 

debuterat före sju års ålder, de måste ha pågått kontinuerligt över en längre tid och orsaka en 

betydande funktionsnedsättning i minst två situationer som t.ex. hem och skola. 

Det finns ingen enskild metod som räcker för att fastställa en ADHD-diagnos. En utredning för att 
fastställa ADHD-diagnos bör därför bestå av flera komponenter. Intervjuer med föräldrar och lärare, 
skattningsskalor, tester som mäter barnets kognitiva funktioner och utvecklingsnivå är inslag som bör 
ingå. Ofta görs utredningen i samarbete mellan flera yrkeskategorier som t.ex. psykolog, läkare, 
logoped och sjukgymnast.  
 
 

SUBTYPER AV ADHD 

Det finns tre subtyper av ADHD:  

1. ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning, vilket innebär att minst 6 av de 9 kriterierna 

för uppmärksamhetsstörning som beskrivs i DSM-IV (se tabell 1) är uppfyllda, men färre än 6 

av de 9 kriterierna för hyperaktivitet/impulsivitet.  Ungefär 30 procent av barn med ADHD hör 

hemma i denna kategori.  

 

2. ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet, vilket innebär att minst 6 av de 9 

kriterierna som beskrivs i DSM-IV för hyperaktivitet/impulsivitet (se tabell 1) är uppfyllda, 

men färre än 6 av de 9 kriterierna för uppmärksamhetsstörning. Ca 10 procent av barn med 

ADHD finns inom denna subtyp.  
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3. ADHD av kombinerad typ är den tredje subtypen vilken innebär att barnet uppfyller minst 6 

diagnoskriterier från vardera av de två kategorierna uppmärksamhetsstörning och 

hyperaktivitet/ impulsivitet (se tabell 1). Ungefär 60 % av barn med ADHD hör hemma i denna 

subtyp. 

 
TABELL 1: DIAGNOSKRITERIER FÖR ADHD ENLIGT DSM-IV* 

OUPPMÄRKSAMHET 
 

HYPERAKTIVITET (A-F) IMPULSIVITET (G-I)   

a) är ofta ouppmärksam på detaljer 
eller gör slarvfel i skolarbete, 
 yrkesliv eller andra aktiviteter 

a) har ofta svårt att vara stilla med händer 
eller fötter eller kan inte sitta 
still 

b) har ofta svårt att bibehålla 
uppmärksamheten inför uppgifter 
eller lekar 
 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i 
andra situationer där personen 
förväntas sitta kvar på sin plats en längre 
stund 
 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt  
tilltal 

c) springer ofta omkring, klänger eller 
klättrar mer än vad som anses 
lämpligt för situationen (hos ungdomar och 
vuxna kan det vara begränsat 
till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

d) följer ofta inte givna instruktioner  
och misslyckas med att genomföra 
skolarbete, hemsysslor eller 
arbetsuppgifter (beror inte på trots 
eller på att personen inte förstår 
instruktionerna) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva 
fritidsaktiviteter lugnt och stilla 
 

e) har ofta svårt att organisera  
sina uppgifter och aktiviteter 

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på 
högvarv” 

f) undviker ofta, ogillar eller är  
ovillig att utföra uppgifter som  
kräver mental uthållighet  
(t.ex. skolarbete eller läxor) 

f) pratar ofta överdrivet mycket 
 

g) tappar ofta bort saker som är  
nödvändiga för olika aktiviteter  
(t.ex. leksaker, läxmaterial,  
pennor, böcker eller verktyg) 

g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan 
frågeställaren pratat färdigt             
 

h) är ofta lättdistraherad av yttre  
stimuli 

h) har ofta svårt att vänta på sin tur 

i) är ofta glömsk i det dagliga livet 
 

i) avbryter eller inkräktar ofta på andra 
(t.ex. kastar sig in i andras samtal 
eller lekar) 

*Från Mini-D IV, 2002, Översättning Jörgen Herlofson och Mats Landqvist. Publicerad med tillåtelse av Pilgrim Press. 
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VUXNA MED ADHD 

När diagnosen ADHD tillkom på 80-talet betraktades den som en utvecklingsrelaterad diagnos som 

barn växte ifrån med åldern. I dag ser man istället ADHD som en kronisk diagnos som ofta kan följa 

med en individ upp i vuxen ålder. Forskning idag pekar på att minst hälften av de som har ADHD-

symtom som barn fortsätter att ha det som vuxna även om de konkreta problemområdena förändras.    

Vuxna med ADHD har ofta nedsatt förmåga gällande planering och organisering, impulskontroll samt 

med att prioritera och hålla en jämn aktivitetsnivå. Vanligt förekommande praktiska svårigheter i det 

vardagliga livet kan utifrån detta bli att betala räkningar, sköta hemmet, passa tider samt att 

prioritera och organisera uppgifter på jobbet.  Dessa typer av svårigheter kan de flesta vuxna säkert 

känna igen sig i under perioder men för att man ska uppfylla diagnosen ADHD så ska svårigheterna 

ha förekommit i minst sex månader, funnits i barndomen samt innebära en tydlig 

funktionsnedsättning. Vidare så ska andra orsaker till svårigheterna kunna uteslutas.   

 

 

 

 

 

 

 

  

ATT TÄNKA PÅ! 

Viktigt att ha i åtanke är att många med ADHD även tycker att det finns positiva 

egenskaper som hänger samman med diagnosen såsom bl. a. innovativt 

tänkande, spontanitet, risktagande och nyfikenhet. 
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INTERVENTIONER FÖR BARN OCH VUXNA MED ARBETSMINNESSVÅRIGHETER 

För individer med sänkt arbetsminne kan en rad olika typer av insatser vara aktuella. För det första 

finns det interventioner som syftar till att minska belastningen på arbetsminnet, som exempelvis 

anpassad pedagogik, och för det andra finns interventioner som har som målsättning att stärka 

arbetsminnet, som t ex arbetsminnesträning. Dessa två typer av insatser kan ofta vara bra 

komplement till varandra och det är viktigt att ha i åtanke att vad som kan ha en positiv effekt för en 

viss person med arbetsminnessvårigheter inte nödvändigtvis behöver ha det för en annan. 

 

TABELL 2: EXEMPEL PÅ INTERVENTIONER FÖR ATT KOMPENSERA 

ARBETSMINNESSVÅRIGHETER 

INTERVENTION FÖR VEM? LÄSTIPS/ARTIKLAR 

Anpassad pedagogik  
  

Alla barn med 
arbetsminnesvårigheter  

Gathercole, S. E., Alloway, T. P. 
(2008). Working Memory and 
Learning. A Practical Guide for 
Teachers. London: SAGE 
Publications. 
 
www.york.ac.uk/res/wml/ 
 

Hjälpmedel  
(t.ex. kalender/filofax och 
veckoschema) 

Barn och vuxna  Hellström, Agneta. (2001). 
Vuxna med ADHD ur ett 
hjälpmedelsperspektiv. 
Hjälpmedelsinstitutet*. 
   

Föräldrautbildningsprogram 
(t.ex. COPE) 

Föräldrar som vill ha 
verktyg att förstå och 
hantera sitt barns 
beteende 

Cunningham, C. (2005).  A 
large group community based 
family systems approach to 
parent training. In Attention-
Deficit Hyperactivity Disorder. 
A Handbook for Diagnosis and 
Treatment. 2nd edition. Ed. 
Barkley, R. New York: The 
Guilford Press. 
 

Kognitiv beteendeterapi  
för ADHD symtom 
 

För vuxna med ADHD 
  

Safren, S. A, Perlman C. A, 
Sprich, S, Otto, M, W. (2005) 
Mastering your Adult ADHD – 
a Cognitive Behavioral 
Treatment Program. Oxford 
University Press** 
.  

* Finns att ladda ner från Hjälpmedelinstitutets hemsida – www.hi.se 

** Boken är riktad till leg. psykologer/leg terapeuter. 
 

 

 

 

http://www.hi.se/
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ANPASSAD PEDAGOGIK 

Susan Gathercole och Patricia Alloway redogör i sin bok “Working Memory and Learning” för en 

arbetsminnesintervention för barn i skolan som de har tagit fram i samarbete med Julian Elliott. Den 

övergripande målsättningen med interventionen är att undvika att barnets arbetsminne 

överbelastas. För att uppnå detta utgår metoden ifrån sju principer som ger stöd i struktur och som 

är indelade i två områden: stöd i miljön och från läraren, samt strategier för barnet.  

Den första principen handlar om att identifiera arbetsminnessvårigheter. Är det vanligt att barnet 

minns de första orden i en mening som ska skrivas, men sedan tappar bort sig? Har barnet svårt att 

minnas instruktioner i flera steg? Ger barnet lätt upp och försvinner in i egna tankar? 

Den andra principen är vikten av att vara uppmärksam på de tecken som beskrivs i den första 

principen. Ställ frågor till barnet som t.ex. ”Vad gör du nu?”, ”Vad skulle du skriva?”, ”Vem skulle du 

arbeta med?”. 

Den tredje principen är vikten av att utvärdera hur stor belastning på arbetsminnet en uppgift utgör. 

Är uppgiften i flera steg? Är innehållet i uppgiften meningsfullt och bekant för barnet? Obekant och 

icke meningsfullt material ställer större krav på arbetsminnet. Krävs både lagring av information och 

bearbetning? 

Den fjärde principen beskriver hur belastningen på arbetsminnet kan minskas. Målsättningen är att 

bibehålla de uppsatta lärandemålen, men att minska arbetsminnesbelastningen. Hellre korta 

meningar än långa inledningsvis, komplettera verbala instruktioner med att visa hur man gör, öka 

meningsfullheten och igenkänning hos barnet. 

Den femte principen är mycket viktig. Många barn med svagt arbetsminne får ofta skäll för att de 

inte minns vad de ska göra, eller för att inte lyssna. När ett barn har en låg arbetsminneskapacitet 

kommer det ofta hända att barnet glömmer bort vad som skulle göras. I detta läge är det för barnet 

en adekvat strategi att be om att få instruktionen upprepad. Uppmuntra detta beteende hos barnet! 

Det kan också vara en idé att medvetandegöra denna strategi hos barnet och eventuellt att använda 

ett annat barn i klassen som minnesguide.  

Den sjätte principen är att uppmuntra användningen av hjälpmedel. Det är inte tillräckligt att ha 

hjälpmedel tillgängliga utan det är också viktigt att underlätta användningen genom att ha 

hjälpmedel inom räckhåll, visa barnet var de finns och att hjälpa barnet att rikta uppmärksamheten 

mot det hjälpmedel som är lämpligt vid en viss uppgift. Exempel på hjälpmedel kan vara affischer 

som beskriver hur en mening konstrueras, multiplikationstabeller, pärlor och minneskort med 

matematiska regler och ljudhjälpmedel för att kunna spela in instruktioner.  

Den sista principen innefattar ett antal strategier som ett barn kan använda för att kompensera för 

sitt bristande arbetsminne. Några exempel på lämpliga strategier att lära ut: 

 Be om hjälp när viktig information har glömts bort (vem ska barnet be om hjälp?)  

 Upprepa viktig information för att hålla den aktiv i minnet 

 Använd långtidsminnet för att göra svårövergripligt material meningsfullt genom att hitta 

på förkortningar eller gruppera informationen till meningsfulla ”chunks” 

 Bryt ner en uppgift i mindre steg 
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Detta är en kort sammanfattning av innehållet i arbetsminnesinterventionen. I boken ”Working 

Memory and Learning” finns en utförligare beskrivning av principerna för denna intervention och en 

rad exempelfall som på ett pedagogiskt och tydligt sätt illustrerar hur barn med 

arbetsminnessvårigheter kan hjälpas i skolan.  

 

TABELL 3: EXEMPEL PÅ INTERVENTIONER SOM KAN STÄRKA ARBETSMINNET OCH/ELLER 

NÄRBESLÄKTADE FUNKTIONER 

INTERVENTION FÖR VEM? LÄSTIPS/ARTIKLAR 

 Medicin*  
(Metylfenidat, 
amfetamin och 
atomoxetin)  
  

Barn och vuxna med 
ADHD 

Sök på ADHD och behandling på 
följande sidor: 
 
www.sjalvhjalppavagen.se 
 
www.lakemedelsverket.se 

 

Arbetsminnesträning 
 

För barn och vuxna med 
arbetsminnessvårigheter   

Klingberg T, Fernell E, Olesen PJ, 
Johnson M, Gustafsson P, 
Dahlström K et al. 2005 
Computerized training of working 
memory in children with ADHD – a 
randomized, controlled trial. J Am 
Acad Child Adolesc Psychiatry 
44:177-186. 
 
Ivarsson, M., Strohmayer, S. 
(2010). Working memory training 
improves arithmetic skills and 
verbal working memory capacity 
in children with ADHD. Master’s 
thesis. Stockholm. Stockholm 
University.  
 

Icke-datoriserad träning 
av uppmärksamhet och 
minnesfunktioner (t ex 
SMART*) 

För barn med specifika 
uppmärksamhets- och 
minnessvårigheter  

van't Hooft, I., Andersson, K., 
Bergman, B., Sejersen, T., von 
Wendt, L., Bartfai, A. (2007) A 
randomized controlled trial on 
children with acquired brain 
injuries reveals sustained 
favorable effects of cognitive 
training. Neurorehabilitation, 22, 
109-116. 

*Har ej som primärt syfte att förbättra arbetsminnesförmåga. 

 

 

 

 

 

http://www.sjalvhjalppavagen.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
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Utöver det som är ovan nämnt finns det en rad andra faktorer som starkt påverkar ens 

koncentrations- och arbetsminnesförmåga, oavsett om man har diagnosen ADHD eller ej, som till 

exempel kost, sömn, motion och stress.  

 

 

 

SÖM N K AN H A E N ST OR I N VERKAN P Å V ÅR ARBETS M I NNE SFÖRM ÅGA.  
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FORSKNING OCH ERFARENHETER AV ARBETSMINNESTRÄNING 

Nedan presenteras en översikt av forskning om arbetsminnesträning samt erfarenheter av 

datorprogrammen Minneslek Junior och Minneslek Senior.  

 

FORSKNING OM ARBETSMINNESTRÄNING 

Forskningsresultat från de senaste åren pekar på att hjärnans plasticitet dvs. föränderlighet och 

anpassningsförmåga, samt effekterna av kognitiv träning är större än vad man förut har trott. Den 

tidigare dominerande synen hos de flesta forskare har varit att kognitiv träning enbart leder till 

förbättrad förmåga på den specifika uppgift man tränat och endast under den tid som man tränar 

den specifika uppgiften. Under de senaste åren har dock flera olika typer av träning som involverar 

arbetsminnet visat sig ha överföringseffekter, dvs. effekter på andra uppgifter än de tränade. Efter 

arbetsminnesträning har man exempelvis sett förbättringar gällande problemlösningsförmåga och 

matematisk förmåga. Gällande långtidseffekterna av arbetsminnesträning finns det fortfarande 

relativt lite forskning gjord, även om effekter funnits kvar upp till ett och halvt år efter avslutad 

träning. 

  

”RÄTT MOTSTÅND” 

I en randomiserad kontrollerad studie av Torkel Klingberg m.fl. från Karolinska institutet (2005) 

utforskades effekterna av arbetsminnesträning på barn 7-12 år med ADHD. Barn i både behandlings- 

och kontrollgrupp tränade ca 40 minuter om dagen, 5 dagar i veckan, i sammanlagt 5 veckor. I 

behandlingsgruppen anpassades arbetsminnesövningarnas svårighetsgrad automatiskt efter 

barnens prestation medan kontrollgruppen gjorde arbetsminnesövningarna med en konstant låg 

svårighetsgrad.   

Studien visade att behandlingsgruppen signifikant förbättrade sina resultat, i jämförelse med 

kontrollgruppen på test som mäter visuellt och verbalt arbetsminne, responsinhibering samt 

problemlösningsförmåga. Ett mycket intressant fynd i denna studie var att man tydligt kunde visa på 

vikten av att svårighetsgraden anpassas för att träningen ska ha effekt. Vi kan mycket förenklat göra 

en liknelse med träningen av våra muskler i kroppen. Om vi styrketränar i syfte att få större biceps 

och bli starkare i armarna räcker det inte med att vi använder en maskin som involverar biceps och 

att vi gör det regelbundet, det krävs även att vi använder rätt vikter och att vi successivt ökar 

motståndet/vikten om vi vill att musklerna ska kunna fortsätta att växa.      

 

 ”RÄTT VERKTYG” 

I en studie av Lisa Thorell m.fl. (2009) jämförde man inhibitionsträning (övningar för att minska 

impulsivitet), med arbetsminnesträning på förskolebarn som var 4-5 år. Inhibitionsträningen bestod 

flera typer av övningar. I två av övningarna var uppgiften att för en viss typ av stimuli (frukter) ge ett 

svar och att avhålla från att ge svar när andra stimuli som t.ex. djur presenterades. I ytterligare två 

övningar var uppgiften att så snabbt som möjligt avge ett svar när en frukt visades, men inte om en 
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stoppsignal visades direkt efter. I den sista övningen visades ett antal pilar i en rad och barnens 

uppgift var att trycka på den pil på tangentbordet som motsvarade riktningen på pilen som var 

presenterad i mitten. I både grupperna anpassades svårighetsgraden på övningarna efter barnen 

prestation och barnen tränade ungefär lika länge. Resultaten visade att arbetsminnesträning ledde 

till förbättring på arbetsminnestest (även verbala icke tränade) samt på uppmärksamhet. Ingen 

förbättring sågs dock till följd av inhibitionsträning. Om vi återgår till liknelsen med att vi styrketränar 

så visade denna studie på att det inte bara handlar om att träna över en viss tid och med rätt vikter 

utan att det även måste vara med maskiner som involverar rätt muskler om vi vill få effekt.  

 

”TILLRÄCKLIGT MED TID” 

I en studie från 2009, ledd av den schweiziska forskaren Susanne Jaeggi visades att 

arbetsminnesträning kan förbättra vuxnas prestationer på begåvningstest. I studien framgår det även 

att de deltagarnas förbättring på begåvningstest verkar vara dosberoende, dvs. att fler dagar (19 

dagar) av arbetsminnesträning gav större förbättring på begåvningstest än få (8 dagar). Om vi 

återvänder till liknelsen med att vi styrketränar ytterligare en gång så visade alltså denna studie att 

det inte bara handlar om att använda rätt maskin och rätt vikter utan även att man måste träna 

tillräckligt många gånger för att få så bra resultat som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

ERFARENHETER AV MINNESLEK 
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Som utvecklare av programmen i Minnesleksserien (Minneslek Junior, Minneslek Senior och 

Minneslek Flex) har vi som skrivit denna bok varit aktiva i de två största utvärderingar som hittills har 

gjorts av programmen och som här nedan kort presenteras.  

 

MINDRE GRUPP, BÄTTRE EFFEKT 

Under hösten 2007 och våren 2008 genomfördes en utvärdering av Minneslek Junior på 55 skolbarn 

som var 7-9 år. Barnen i studien blev slumpvis indelade i kontrollgrupp och träningsgrupp utifrån 

resultat på Ravens matriser, ett icke-verbalt begåvningstest. Barnen i träningsgruppen tränade med 

Minneslek i ca 5 veckor i grupper av varierad storlek (mellan 2 och 8 barn).  

Utvärderingen visade att träningsgruppen signifikant förbättrade sina resultat, i jämförelse med 

kontrollgruppen, på verbala och spatiala arbetsminnestest. Utvärderingen visade även att de barn 

som tränade i par förbättrades i större utsträckning än de som tränade i större grupper. 

Utvärderingen pekade alltså på att träning med Minneslek verkar fungera bättre ju färre barn som 

tränar samtidigt med en tränare, för den utforskade åldersgruppen. 

 

FÖRBÄTTRINGAR GÄLLANDE ARITMETIK  

Från hösten 2009 till våren 2010 genomfördes en utvärdering av Minneslek Senior på 21 barn 6-10 

år med diagnosen ADHD. Barnen i studien blev slumpvis indelade i kontrollgrupp och träningsgrupp. 

Alla barn tränade i minst 20 dagar med ett datorprogram (barnen i kontrollgruppen använde ett 

lästräningsprogram) i hemmet, med sina föräldrar som träningsledare. Före och efter påbörjad 

träning testades barnen på olika aspekter av arbetsminne. Barnen fick också göra en rad test som 

mätte skolfärdigheter såsom aritmetik och läsavkodning. Slutligen användes också 

skattningsformulär där föräldrarna till barnen fick bedöma förekomsten av ADHD-symptom hos sina 

barn.  

Barnen i träningsgruppen förbättrade signifikant sina resultat, i jämförelse med kontrollgruppen, på 

test som mätte verbalt arbetsminne och aritmetisk förmåga. Dessutom skattade föräldrarna en 

signifikant minskning av ADHD-symptom, både gällande uppmärksamhetssvårigheter och gällande 

hyperaktivitet/impulsivitet. Minskningen var dock inte signifikant större i träningsgruppen än i 

kontrollgruppen.   

Utvärderingen visade alltså sammantaget på att träning med Minneslek har positiva effekter på 

matematisk förmåga samt arbetsminnesförmåga hos barn med ADHD.    
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FALLSTUDIE MINNESLEK SENIOR 

I en oberoende fallstudie genomförd på lärarhögskolan i Malmö år 2009 undersökte en 

specialpedagog användbarheten av Minneslek Senior som ett pedagogiskt verktyg för tre elever 

med funktionshinder. Två elever märkte en förbättring i att komma ihåg olika praktiska 

handlingar. Både specialpedagogen och en av eleverna själv märkte vidare positiva förändringar 

när det gällde det matematiska tänkandet (2009).    
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DEL 2: ATT TRÄNA ARBETSMINNET 

För att genomföra en lyckad träning med Minneslek är noggranna förberedelser av avgörande 

betydelse. För att uppnå maximal effekt är det viktigt att hela träningsperioden genomförs och att 

den som tränar konstant försöker prestera sitt bästa. Under kapitlet träningsmaterial finns 

checklistor och scheman m.m. som du fritt får kopiera och använda och som är tänkt att vara ett stöd 

vid träning med Minneslek.  

Innan du börjar en träning är det en god idé att gå genom träningsmaterialet och se till att inga 

detaljer i planeringen har glömts bort. För att få en tydligare bild av hur träningsmaterialet praktiskt 

kan tillämpas kan du läsa fallbeskrivningarna i nästa kapitel.    

Vi rekommenderar att du som är vuxen och som själv ska träna tar stöd av någon som kan hjälpa till 

med förberedelser. Om detta inte är möjligt eller om du inte tycker det passar dig går det givetvis bra 

att träna på egen hand, dock ställer det då högre krav på planeringsförmåga, vilja och uthållighet.  

 

  HUR GÅR TRÄNINGEN TILL? 

Själva träningen består av ett antal datoriserade övningar. Svårighetsgraden på övningarna anpassas 

automatiskt efter individens prestation, så att kravet på arbetsminnet ständigt befinner sig på en 

optimal nivå.  Första gången någon tränar rekommenderar vi ett träningsprogram som innehåller 20 

eller 25 träningstillfällen. Varje träningstillfälle tar mellan 15-40 minuter beroende på valt program, 

ålder och individuella faktorer som t.ex. reaktionstid och hur många objekt individen klarar av att 

minnas. Under varje träningsvecka bör man genomföra 4-5 träningstillfällen så att den totala längden 

på träningsperioden blir 5-7 veckor.  Om den som tränar har upplevt en positiv effekt av träning och 

vill genomföra ytterligare en träningsperiod är det fullt möjligt. Vi rekommenderar dock att den andra 

träningsperioden påbörjas tidigast 3 månader efter att den första träningsperioden är avslutad. 

 

TRÄNARE 

Tränarens viktigaste funktion är att hjälpa den som tränar att upprätthålla motivationen under hela 

träningen genom kontinuerligt stöd och feedback. Den som tränar kommer med stor sannolikhet att 

någon gång under träningen uttrycka att det är jobbigt att träna och visa tecken på bristande 

motivation.  Det finns olika sätt att hjälpa den som tränar att ta sig genom sådana svackor och att 

träna fastän det är jobbigt, men det finns inte någon allmän metod som fungerar för alla. Varje individ 

motiveras av olika saker och det är viktigt att du litar till dina egna pedagogiska kunskaper och 

använder dig av dina erfarenheter av att jobba med just den som du minnestränar med. 

Målsättningen är att den som tränar hela tiden anstränger sig maximalt och fortsätter träningen 

under hela perioden. Det är bäst om en och samma person kan vara ansvarig för träningen under 

hela perioden för att skapa kontinuitet, men också för att tränaren då kommer att få en god förståelse 

för vad som underlättar träningen för individen.   
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SKILLNADER MELLAN TRÄNING MED BARN OCH VUXNA 

Rollen som tränare skiljer sig vanligtvis om du tränar ett barn eller en vuxen. När ett barn 
arbetsminnestränar är det oftast lämpligt att du som tränare fysiskt sitter bredvid barnet och aktivt 
stöttar. Barnet behöver ofta ha sin tränare närvarande för att orka behålla fokus och koncentration. 
Som tränare åt ett barn kan man i rummet berömma för uthållighet och för att hon eller han försöker 
sitt bästa. Vidare är det så att barnet ofta vänjer sig vid de positiva förstärkningar som finns i 
programmet efter ett tag och då kan positiva verbala förstärkningar från dig som tränare vara 
avgörande för fortsatt motivation. I vilken utsträckning du behöver vara aktiv varierar från barn till 
barn och det är viktigt att vara lyhörd till de behov som just det barn du tränar med har. Detsamma 
gäller som tränare till en vuxen, din roll som tränare kan variera kraftigt beroende på behoven hos 
den du tränar med. Vissa vuxna behöver ha tränaren bredvid sig för att kunna prestera sitt bästa 
medan andra klarar av att träna på egen hand. Oavsett hur stödet under själva träningen ser ut är 
det alltid bra att som tränare hjälpa till med förberedelser och utvärdering, samt kontinuerlig 
uppföljning för att stämma av hur träningen går.   
 

LOKAL  

Ibland finns det inte särskilt mycket att välja på när en lokal för minnesträning ska väljas. Som med 

allt annat får man vara realistisk och använda det bästa utifrån de förutsättningar som finns. Det 

kanske viktigaste att tänka på när man väljer ett rum att träna i är att det är tyst. Gärna ett avskilt 

rum dit ingen kommer oanmäld. Om det händer att någon rycker i dörren under träningen eller att 

det ofta knackar på dörren blir detta snabbt ett irritationsmoment och något som kommer göra att 

den som tränar tappar koncentrationen. En del av den tid som kunde ägnas åt träning kommer då att 

bli bortkastad. Ett bra tips är att sätta en lapp på dörren t.ex. ”Minnesträning pågår, stör ej!”. Vidare 

är det bra med ett så avskalat rum som möjligt. Ju färre visuella distraktorer desto lättare är det att 

fokusera. Om träning sker i hemmet kan det alltså vara en god idé att rensa och plocka i ordning i 

rummet innan träningen börjar. Om det är möjligt bör man av samma anledning alltid vara i samma 

rum. Detta skapar en trygg miljö där antalet nya intryck begränsas och fokus helt kan läggas på 

träningen.  

 

FÖR  ATT  L ÄTTARE  K UN N A KON CE NTRERA S I G P Å  TR ÄNI NGE N K AN DET  VA R A BR A ATT  TA  BORT  
DISTR AHERAN DE PRYLAR .   
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REGELBUNDENHET  

Regelbundenhet är ett ledord som bör genomsyra hela träningen. Helst ska träningen äga rum 

samma tid, i samma lokal, med samma tränare.  

Koncentrationsförmågan kan variera från dag till dag, men också beroende på vilken tidpunkt på 

dagen det är. Precis innan lunch när blodsockerhalten är låg, eller direkt efter lunch när 

matsmältningen är i full gång är tidpunkter då man helst bör undvika minnesträning om det är möjligt. 

Detsamma gäller på eftermiddagen när en skoldag/arbetsdag närmar sig sitt slut. Det som är bäst för 

de flesta är att träna på morgonen, t. ex om det gäller barn att träna en stund efter att man har börjat 

skolan. Det är dock viktigt att komma ihåg att alltid anpassa tiden efter vad som fungerar bäst för just 

den du ska träna med. Att alltid träna samma tid innebär att den som tränar ges liknande 

förutsättningar vid de olika träningstillfällena. Risken med oregelbunden träning är att den som 

tränar vissa dagar presterar när grundförmågan är på topp och andra när den är i botten vilket kan 

påverka hur det känns att träna. Om man på måndagen har tränat vid en tidpunkt då hjärnan hänger 

med och sedan sätter sig på tisdagen efter idrott och lunch är risken att träningen inte känns så rolig 

och att det är svårt att göra sitt bästa. Det är en stor fördel att träna när individen känner sig pigg och 

alert för att skapa en positiv atmosfär kring träningen.  

Tränaren har en viktig roll i en lyckad arbetsminnesträning och genom att alltid ha samma tränare är 

det lättare att hålla koll på utvecklingen hos den som tränar. Som tränare lär du dig vilken typ av 

feedback som fungerar bäst och när individen behöver mest stöd.  

 

MOTIVATION 

Motivation är centralt för att minnesträningen ska få en så god effekt som möjligt. Ett centralt syfte 

med denna bok är att ge dig som tränare relevant information om arbetsminnet. Vi hoppas att det 

kan bidra till att skapa en god motivation hos dig som tränare. Det är också viktigt att förmedla 

information till den som ska träna och till viktiga personer i omgivningen, så att träningen känns 

meningsfull. Om alla inblandade är motiverade kommer detta att bidra till en bättre atmosfär kring 

träningen och öka sannolikheten att träningen kommer att genomföras på ett bra sätt. 

 

PRAKTISKA TIPS  

På följande sidor ges praktiska tips på hur träningen med Minneslek kan underlättas. Först kommer 

ett avsnitt för dig som ska träna ett barn i skolan, sedan kommer ett avsnitt för dig som ska vara 

tränare åt en vuxen och slutligen kommer ett avsnitt för dig som ska träna på egen hand. 
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BARN 

En av de första sakerna man behöver ta ställning till när ett barn ska arbetsminnesträna är huruvida 
träningen ska ske i hemmet eller i skolan. Våra erfarenheter pekar på att det finns en rad fördelar 
med att förlägga träningen till skolan. Här är exempel på några:  
 

1. Det kan vara lättare att motivera ett barn att träna i skolan då barnet är van att i skolan göra 
saker som inte alltid är kul samt som kan vara krävande. 
  

2. Det är ofta lättare att skapa regelbundna tider för träningen, samt att hitta en träningstid som 
passar barnets aktivitetsnivå.  

 
3. Skolpersonal har i regel mycket goda erfarenheter och kunskaper om hur man kan motivera 

barn med olika typer av svårigheter.  
 

4. Träningen inte lika känslig för sjukdom eller andra potentiella hinder för träning då man i 
skolan lättare kan hitta en ersättare.  

 
5. Det är ofta svårt att i hemmet hitta en tidpunkt då det är helt tyst i huset, särskilt om barnet 

som ska träna har syskon. I hemmet finns även en rad andra distraktorer som TV-apparat, 
dammsugare, köksfläkt etc. som kan ha en negativ inverkan på träningen.  

 
6. Det finns slutligen också en risk att träningen leder till konflikter mellan förälder och barn när 

den inte fungerar optimalt.  
 

Vi rekommenderar således att träning sker i skolan om möjlighet finns. Det bör dock tilläggas att när 
förutsättningarna finns och du som förälder lyckas få till en god träningsmiljö i hemmet, kan träning 
hemma bli en positiv aktivitet som involverar både barn och förälder. Det är viktigt att som förälder 
vara medveten om att det är en omfattande insats som kommer att ställa stora krav på både ditt eget 
och ditt barns tålamod och att det kräver att du avsätter så mycket som en timme om dagen till 
träningen och att du har möjlighet att göra det utan konflikter och helst samma tid varje dag. Om du 
tränar i hemmet är det oftast bra om en vuxen utifrån, t.ex. från skola, står för handledning. Givetvis 
är det även vanligt att man som förälder själv håller i träningen, men det ställer högre krav. 
Oberoende var träningen genomförs och vem som håller i den rekommenderar vi att man använder 
de bilagor som finns under kapitlet ”träningsmaterial, barn” som stöd.   
 

BELÖNINGSSYSTEM   

I många fall när man arbetar med barn är uppmuntran och beröm tillräckligt för att upprätthålla 

motivation. Arbetsminnesträning upplevs ofta som mentalt krävande och att det till följd av detta 

kan uppstå problem med motivationen under någon del av träningen. En strategi för att motverka 

detta och som har visat sig effektivt är att inkludera ett belöningssystem. Det är viktigt att 

understryka att belöningarna inte ska bestå av några stora saker. Oftast är det lämpligt att låta 

barnets föräldrar hålla i belöningarna, även om träningen sker i skolan. Belöningarna måste vara 

rimliga samtidigt som de inte är alltför vardagliga. Det är viktigt att belöningarna har en 
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motivationshöjande effekt på barnet. Exempel på belöningar kan vara att hyra en film tillsammans, 

spela spel, få stanna uppe lite extra på fredagskvällen eller åka till simhallen tillsammans.  

 

Det är viktigt att understryka redan från början att belöningar delas ut efter varje fem-dagarsperiod 

av träning som slutförs. Att barnet har detta klart för sig från början gör att det inte behöver uppstå 

några konflikter och att föräldrarna aldrig hotar med att ta bort belöningarna. Det är också viktigt att 

belöningar alltid delas ut i tid och att överenskommelser hålls från båda sidor.  

Målsättningen med belöningsschemat är att komma fram till något som för föräldrarna eller skolan 

känns realistiskt och som för barnet fungerar motivationshöjande. Eftersom träningen blir jobbigare 

allteftersom och barnet ofta får svårare med motivationen ju längre träningen har gått är det en god 

idé att rangordna belöningarna som ni väljer. Den första kan vara något litet som att barnet får välja 

sin favoriträtt till middagen på fredagskvällen. Sista veckan väljs kanske att gå på bio tillsammans eller 

göra någonting annat som barnet tycker mycket om, men inte får möjlighet att göra så ofta. Se alltid 

till att belöningarna är ifyllda i loggboken innan träningen börjar så att det inte uppstår några 

missförstånd under träningen. För vägledning om hur man kan gå till väga för att välja ut lämpliga 

belöningar se bilaga 2. 

LOGGBOKEN  

Det är mycket att hålla reda på innan träningen kan börja. Loggboken fyller flera funktioner, men den 
viktigaste funktionen är att göra förberedelserna inför träningen så lätta som möjligt. Loggboken 
innehåller följande saker: 

 Information till barnet om arbetsminnet och arbetsminnesträning. 

 Belöningsschema där belöningar ska skrivas in före träningen börjar.  

 Översikt över varje veckas träning där barnet fyller i genomförda träningsdagar. 

 Överskådlig checklista som du som tränare går genom tillsammans med barnet innan 

träningen börjar. En utförligare checklista för dig som tränare finns även i denna bok (se bilaga 

1).  

Använd alltid en loggbok när du tränar en elev med Minneslek Flex så har du god kontroll över att 

inga detaljer missas i träningen. Loggboken finns att ladda ner på www.mv-nordic.se.  

http://www.mv-nordic.se/
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TRÄNINGSSCHEMA 

Träningsschemat ger dig som tränare överblick över när träningen ska äga rum och vem som ska vara 

tränare för dagen (se bilaga 3). I träningsschemat ska du innan själva träningen börjar fylla i följande:   

 Vilken lokal träningen ska äga rum i. 

 Vilka datum träningen är planerad att bli genomförd. 

 Vem som ska vara tränare för dagen. 

 

TRÄNA ELEV I SKOLAN  

Som tränare av elev i skolan bör du ha en förberedelse för vad som händer om du är sjuk. Se till att 

ha en ersättare som har god förståelse för träningen som kan hålla i träningen om något oförutsett 

inträffar. Det är också viktigt att övriga i ditt arbetslag är informerade om att träningen ska 

genomföras och stöttar dig i det så att du inte möter på onödigt motstånd under vägen. Ibland kanske 

den som tränar måste gå ifrån ordinarie undervisning/verksamhet vilket är ytterligare en anledning 

till att berörd personal bör informeras.  

Innan ett barn börjar minnesträna i skolan är det viktigt att ge barnet samt föräldrarna information 
om träningen.  Här nedan ges förslag på hur du kan informera om arbetsminnet och 
arbetsminnesträning till barnet som ska träna, samt till föräldern/föräldrarna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION TILL BARNET  

Arbetsminne är förmodligen ett nytt begrepp för det barn som ska träna. 
Eftersom det kan vara svårt att förklara för ett yngre barn vad arbetsminnet är 
och vad arbetsminnesträning innebär är det viktigt att ge barnet en så 
lättförståelig förklaring som möjligt. Använd gärna loggboken som stöd när du 
ska informera barnet om arbetsminnet och själva träningen.  

 

INFORMATION TILL FÖRÄLDERN/FÖRÄLDRARNA  

För de flesta föräldrar är arbetsminnet och arbetsminnesträning lika nytt som 

för deras barn. Informationen i loggboken kan användas även för att ge 

föräldrar en överblick över hur arbetsminnet fungerar. Det är dock vanligt att 

föräldrar vill veta mer om arbetsminnet samt om hur träningen praktiskt 

fungerar. Informationen i tränarboken kan då med fördel användas som stöd 

för att ge dem djupare kunskaper. Föräldrarna håller vanligen i belöningarna 

som är kopplade till träningen och ju mer motiverade föräldrarna är desto 

lättare kommer det att bli att genomföra minnesträningen på ett bra sätt. 
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VUXEN  

Innan man sätter igång att träna är det viktigt att gedigna förberedelser görs för att skapa 
förutsättningar för en så lyckad träning som möjligt. För det första ska man tydliggöra vilka resurser, 
möjligheter och önskemål som finns gällande träningen. En av de första sakerna att ta ställning till är 
om träningen ska ske i hemmet eller hos den verksamhet som står för träningen. 
 
Att träningen sker hos den verksamhet som tillhandahåller arbetsminnesträningen är i många fall 
positivt då struktur och regelbundenhet blir lättare att upprätthålla. Det kan dessutom i vissa fall vara 
nödvändigt för att den vuxne ska komma igång med träningssessionerna och upprätthålla motivation. 
Vidare kan den vuxne ha kognitiva svårigheter som innebär att du som tränare behöver sitta bredvid 
för att träningen ska kunna bli genomförd. Majoriteten av vuxna, anser vi dock, kan genomföra den 
dagliga träningen hemma och på egen hand, även om det ställer större krav.  Det är därför extra 
viktigt när träning sker i hemmet att du som tränare ger regelbundet stöd och hjälp med nödvändiga 
förberedelser. Vi rekommenderar att du som tränare tar hjälp av checklistan (bilaga 6) som stöd för 
att kontrollera att alla förberedelser genomförs. Viktigt är även att skriva ner allt som man 
bestämmer gällande träning på papper då den som tränar kan ha svårigheter med att komma ihåg 
den information som presenteras muntligt.   
 

INFORMATION TILL DEN SOM SKA TRÄNA  

För att öka motivationen hos den som ska träna anser vi att det är nödvändigt att före träningsstart 
tillhandahålla information om arbetsminnet och arbetsminnesträning. Bilaga 7 i slutet av boken är 
ett informationsblad som vi rekommenderar att du som tränare går igenom med den som ska träna 
arbetsminnet. Om den vuxne vill ha mer information går det mycket bra att låna ut eller kopiera 
kapitlen ”arbetsminne” och ”arbetsminnesträning” i denna bok.  Tänk på du att bör anpassa mängden 
information och hur du presenterar informationen utifrån den kognitiva förmågan hos den som ska 
träna. Om den som ska träna t.ex. har stora arbetsminnessvårigheter är det kanske lämpligt att 
presentera information i små avsnitt så att arbetsminnet inte överbelastas i onödan.  Vidare är det 
bra att låta den som ska träna ställa frågor så att eventuella oklarheter kan redas ut. Det kan även 
vara lämpligt att ställa frågor till den som ska träna för att se hur mycket utav informationen som har 
tagits in.   
 
 

FINNA LÖSNINGAR TILL EVENTUELLA HINDER 

Efter att ha valt träningsplats, informerat om hur träningen går till och hur den kan upplevas kan det 
vara bra att diskutera vad som skulle kunna vara eventuella hinder för att genomföra träningen.  Här 
nedan ges några exempel på vad som kan vara hinder för en vuxen som tränar i hemmet:   
 

 Jag kommer att glömma att börja träna vid rätt tid  

 Jag kommer inte att orka genomföra hela träningen 

 Jag kommer inte att ha energi att träna på måndagar 

 Jag kommer inte kunna hitta en tid på dygnet när det både är tyst hemma och då jag kan orka 
träna 

  
För att hantera dessa typer av eventuella hinder för träning föreslår vi att du kan använda bilaga 9.  
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TRÄNINGS- OCH BELÖNINGSSCHEMA 

När man har hittat lösningar kring eventuella hinder är det dags att fylla i ett träningsschema och 
eventuellt skriva ner saker man kommit på som man behöver göra eller tänka på för att få träningen 
att fungera så optimalt som möjligt (bilaga 10).  
 
För att få träningen att bli genomförd kan det vara användbart att lägga till ett belöningsschema. Att 

arbetsminneträna är krävande och för att upprätthålla motivationen under hela träningsperioden 

kan det således vara en bra idé att skapa ett belöningsschema.  

 

UPPFÖLJNING AV TRÄNING I HEMMET  

För att stötta den som tränar hemma är det lämpligt att följa upp hur träningen går minst en gång i 

veckan.  Under bilaga 11 – ”Uppföljning av träning” presenteras vad du bör checka av samt frågor 

som du kan ställa till den som tränar. Uppföljning kan göras antingen i ett möte eller via ett 

telefonsamtal beroende på vad du som tränare anser lämpligt i situationen. För att kunna skapa 

struktur är det lämpligt att bestämma tid och plats för uppföljningar redan innan själva 

minnesträningen börjar och skriva in dem i träningsschemat (bilaga 10).   

 

UTVÄRDERING  

Hur kan man veta att träningen har gjort nytta? För att få svar på detta kan en utvärdering vara till 

hjälp. En utvärdering kan ha flera syften. Ett syfte kan vara att gå igenom hur själva träningen har 

varit. Har det funnits några hinder för att träna? Är det något som den som tränat har upplevt som 

särskilt positivt eller negativt med själva träningen? Ett annat syfte är att följa upp om träningen har 

haft några effekter. Har individens beteende hemma eller i klassrummet/på arbetet förändrats?  

Upplever individen själv några skillnader i sin vardag?  För stöd och struktur vid utvärdering 

rekommenderar vi att du använder bilaga 4 om det är ett barn som tränar och bilaga 11 om det är en 

vuxen.   

UTVÄRDERING – PÅBÖRJAS INNAN TRÄNING!       

Innan du som tränare låter själva träningen med Minneslek Flex starta, rekommenderar vi att du 

tänker igenom vilka mått du vill ha med i utvärderingen. Detta är nödvändigt eftersom vissa 

utvärderingsmetoder kräver att man jämför värden före och efter träning. Till exempel, om du som 

tränare är intresserad av att se om föräldrarna och klassläraren upplever skillnader gällande 

koncentration hos ett barn som tränat blir det lättare att säga något om du har samlat uppgifter på 

hur de uppfattade barnets koncentrationsförmåga innan träningen började.  Alltså om du är 

intresserad av att se om förändringar har skett gällande koncentration kan det vara lämpligt att dela 

ut identiska formulär till bedömare både före och efter träning för att ha bättre möjlighet att dra 

slutsatser om eventuell träningseffekt.  

På följande sidor presenteras först de utvärderingsverktyg som finns att tillgå på www.mv-nordic-se  

och i programmet Minneslek FLEXONLINE.   

http://www.mv-nordic-se/
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FRÅGEFORMULÄR PÅ WWW.MV-NORDIC.SE   

Frågeformulär är ett mycket användbart verktyg för är att utvärdera beteendeförändringar hos den 

som tränat. Det är viktigt att valt formulär fylls i utav bedömarna vid mer än ett tillfälle för att du ska 

kunna få en tydligare bild av träningens effekter. Det bästa upplägget är att göra en skattning innan 

träningen börjar, en skattning direkt efter träning och ytterligare en skattning några månader efter 

träningen.  

FIGUR 7: UTVÄRDERING MED 3 SKATTNINGSTILLFÄLLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofta är det bra att ha med fler än en bedömare för att få en bättre uppfattning om träningens effekt. 

Till exempel om en vuxen tränar, kan det vara bra att låta partner, arbetskamrat samt den vuxne själv 

skatta. Att ha flera bedömare leder till att du kan få en uppfattning om beteendeförändring i olika 

miljöer samt att få olika bedömares syn på eventuella förändringar. På www.mv-nordic.se finns ett 

antal frågeformulär för utvärdering. Du kan ladda ner och skriva ut dessa samt använda 

scoringformulär för att göra en sammanställning av resultat ifrån ifyllda formulär. Frågeformulären 

berör områden där effekter av arbetsminnesträning tidigare har kunnat påvisas (arbetsminne, 

uppmärksamhet och hyperaktivitet). Observera att formulären på www.mv-nordic.se inte är 

standardiserade och har alltså inte som syfte att kartlägga om svårigheter föreligger. Klicka här för 

att komma till formulären. För en lista på vanligt förekommande standardiserade skattningsformulär 

som berör uppmärksamhet, impulsivitet och arbetsminne se bilaga 13.  

 

 

 

 

 

1  3  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  (tid, veckor) 

Träning Utvärdering 

tillfälle 3 

Utvärdering 

tillfälle 1 

Utvärdering 

tillfälle 2 

http://www.mv-nordic.se/
http://www.mv-nordic.se/
http://www.mv-nordic.se/
https://www.mv-nordic.com/se/produkter/minneslek-flex
https://www.mv-nordic.com/se/produkter/minneslek-flex
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RESULTAT I MINNESLEK FLEXONLINE 

Det är viktigt att tänka på att resultaten i Minneslek Flex bör ses som en av flera informationskällor 

för att utvärdera träningen. Resultaten i träningsprogrammet visar huruvida den som tränar har lärt 

sig att komma ihåg fler föremål och om detta sker oftare ju längre träningen pågår. För att få en 

generell uppfattning om hur träningen har gått rekommenderar vi att du jämför resultaten från de 

första träningsdagarna med resultaten från de sista träningsdagarna. För att läsa mer om resultaten 

i Minneslek FLEXONLINE kan du hämta ”Max antal & träningspoäng” från www.mv-nordic.se. Utifrån 

utvärderingar genomförda på Minneslek så anses en genomsnittlig ökning med ungefär 1 i ”max” visa 

på en positiv förändring på detta mått. En ökning med 2 eller mer pekar på en mycket stor förändring. 

NEUROPSYKOLOGISKA TEST   

Träningen kan också utvärderas med hjälp av neuropsykologiska test som mäter 

arbetsminnesförmåga och/eller andra närliggande kognitiva förmågor. Vanligast är att 

neuropsykologisk testning görs i forskning, men inte i vardagen. De flesta test som mäter 

neuropsykologiska funktioner kräver att en legitimerad psykolog administrerar dem och således är 

det långt ifrån alla som arbetsminnestränar som kan tänkas erbjudas denna typ av inslag i 

utvärderingen.  Neuropsykologiska test anser vi dock, i de flesta fall, inte är nödvändiga för att kunna 

utvärdera träningen om skattningar av relevanta beteenden genomförs systematiskt med formulär. 

I bilaga 14 finns det exempel på hur olika faktorer kan utvärderas med hjälp av neuropsykologiska 

test (främst riktat till dig som är leg. psykolog).   

 

KVALITATIV INTERVJU   

När träningen är avslutad är det lämpligt att du träffar den som tränat för att även gå igenom hur 

den upplevt träningen.  Detta kan, för det första, ge dig information om den som tränat upplevt 

förbättringar på andra områden än de som belysts med ovan nämnda utvärderingsverktyg. För det 

andra kan det vara bra att ge den som tränat möjlighet att få beskriva hur den har upplevt träningen. 

Dels för att bekräfta den som tränats insats och ge möjlighet att diskutera eventuella svårigheter men 

även för att det kan ge dig som tränar information om hur du eventuellt skulle kunna utvecklas som 

tränare. I bilaga 4 och 12 finns tips på frågor att ställa till barn respektive vuxna.  

 

AVSLUTANDE KOMMENTARER   

Slutligen är din subjektiva uppfattning som pedagog/förälder också viktig att komma ihåg. Tanken 

med alla systematiska utvärderingar är att i mesta möjliga mån kunna få en objektiv bild av eventuella 

förändringar. Baksidan är att det är begränsande och ställer man inte rätt frågor eller missar att 

observera ett visst beteende kan faktiska förändringar till följd av träningen missas. Kontakten mellan 

träningsledare och den som tränar är därför mycket viktig för att det ska finnas utrymme för ett bra 

samtal om träningen efter att den är slutförd. 

 

http://www.mv-nordic.se/
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FALLBESKRIVNINGAR 

För att få en uppfattning om hur det kan gå till att arbetsminnesträna kommer här två exempel på 

hur träning kan gå till. I fallbeskrivningarna finns exempel på hur en del av bilagorna kan se ut när de 

är ifyllda. Bilagor för kopiering finns i slutet av boken.  

FALLBESKRIVNING 1: JAKOB 7 ÅR 

Jakob går i första klass och har sedan en längre tid tillbaka haft svårigheter med att koncentrera sig i 

skolan. I en utredning av skolpsykologen framgår det att arbetsminnet är en särskilt svag punkt för 

Jakob. I klassrummet visar det sig t.ex. genom att Jakob har svårt att förstå instruktioner och ofta blir 

sittande vid sin bänk när en uppgift ska påbörjas. I början av första klass frågade han ofta vad han 

skulle göra, men numera sitter han oftast bara kvar eftersom han ofta upplevde läraren som irriterad 

över att han inte förstått vad han skulle göra. Istället upplevs det nu som att Jakob ofta sitter och 

dagdrömmer och är inne i sin egen värld och verkar ointresserad av skolarbetet. Ibland räcker han 

upp handen när läraren frågar om något, men oftast minns han inte vad han skulle säga när han får 

ordet. Jakob glömmer ibland att ta av sig ytterskorna när han kommer in från rasten och leker oftast 

med en kamrat åt gången på rasten. Han deltar sällan frivilligt i gruppaktiviteter på rasterna.  

Lärarna har en gång i månaden handledning med Tor som är specialpedagog för att få hjälp med att 

stötta Jakob i skolarbetet. Tor föreslår att Jakob ska få prova arbetsminnesträning på skoltid. Om 

ungefär en vecka är det sportlov och det beslutas att Jakob ska sätta igång med träningen direkt efter 

lovet och träna i 5 veckor. Jakobs föräldrar kontaktas och får information om träningen och på vilket 

sätt Tor tror att det kan vara till hjälp för Jakob. Det beslutas att det är Tor som ska hålla i träningen 

och att träningen ska äga rum kl 9 varje morgon i ett rum som vanligen används av specialpedagogen 

för samtal med föräldrar och för stödinsatser för barn på skolan. Under en träningsvecka kommer 

specialpedagogen att vara bortrest och då kommer istället Linda som jobbar som extra resurs i Jakobs 

klass att hålla i träningen. Linda kommer också att vara tillgänglig som vikarie om specialpedagogen 

skulle bli sjuk. Föräldrarna är positiva till insatsen och tar på sig ansvaret för Jakobs belöningar som 

kommer att delas ut i hemmet. Som ett led i att utvärdera insatsen kommer Jakobs pappa, 

klassläraren och specialpedagogen att fylla i en skattningsskala för uppmärksamhetssvårigheter som 

finns på www.mv-nordic.se, före träning, efter träning och tre månader efter avslutad träning.  

Innan det slutligen beslutas att Jakob ska arbetsminnesträna har Tor ett samtal med Jakob där han 

beskriver hur träningen kommer att gå till och på vilket sätt det kan hjälpa Jakob. Jakob tycker att det 

låter spännande och vill gärna prova träningen. Innan träningen påbörjas kopierar Tor bilagorna 1-4 

och fyller i alla aktuella uppgifter för att försäkra sig om att arbetsminnesträningen ska flyta på så bra 

som möjligt (se kommande sidor). Träningen flyter på som planerat och Jakob kämpar för att göra 

sitt bästa. Under slutet av träningen har Jakob ibland problem med motivationen, men får mycket 

stöd både från Tor och från sina föräldrar. Jakob säger själv att han upplever att det är lättare att 

koncentrera sig på vad läraren säger och att han inte lika ofta upplever svårigheter med att följa 

lärarens instruktioner. Resultaten från utvärdering och träningsprogram pekar i samma riktning och 

träningen anses sammantaget ha varit lyckad.   

http://www.mv-nordic.se/
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BILAGA 1 – CHECKLISTA 

 

ANSVARIG TRÄNARE: Tor 

BARNETS NAMN: Jacob 

 

PERSONAL* KLART DATUM KOMMENTARER 

Utse extratränare                 

(i händelse av att ansvarig 

tränare får förhinder). 

5/2 Linda, ska hålla i träningen 

en vecka och vara reserv 

om Tor är sjuk.  

Informera övriga i 

arbetslaget om att träningen 

går i första hand. 

6/2 Kollegorna verkade positiva. 

LOKAL KLART DATUM KOMMENTARER 

Välja träningslokal. 5/2 Rummet vid biblioteket. 

Förbereda omgivningen på 

att ni behöver vara ostörda 

(sätt gärna en skylt på 

dörren, se bilaga 4). 

5/2 Har tryckt ut skylt.  

Ta bort potentiellt 

distraherande föremål i 

rummet.  

5/2 Tog bort böcker på bordet 

och ställde i hyllan.  

FÖRÄLDRARNA* KLART DATUM KOMMENTARER 

Ge föräldrarna information 

om träningen och ta in 

samtycke. 

3/2 Föräldrarna positiva och 

intresserade. 

Informera föräldrarna om 

vikten av regelbundenhet i 

träningen. 

3/2 Föräldrarna ska försöka 

komma ihåg att berömma 

Jacob för att han kämpar. 

Informera föräldrar om hur 

belöningssystemet går till 

om de är ansvariga för att 

dela ut belöningar. 

3/2 Föräldrarna håller i 

belöningen, Loggboken 

följer med hem så att de 

kan se att träningen är 

gjord. 

*Ej aktuellt om du som förälder själv håller i träningen. 
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BARNET KLART DATUM KOMMENTARER 

Informera barnet om hur 

man tränar och varför. 

4/2  

Prata med barnet om vikten 

av att göra sitt bästa vid 

träning. 

4/2  

Berätta för barnet om 

belöningssystemet och 

regler för belöningar.  

4/2  

TRÄNINGSPROGRAMMET KLART DATUM KOMMENTARER 

Provköra programmet på 

datorn som ska användas. 

5/2  

Skapa en profil tillsammans 

med barnet.* 

5/2  

Skriv in i träningsschemat 

när träningen ska äga rum 

(bilaga 3). 

5/2  

BELÖNINGAR KLART DATUM KOMMENTARER 

Bestämma vem som ska 

hålla i utdelning av 

belöningar. 

3/2 Föräldrarna ska hålla 

utdelning 

Välj ut belöningar                          

(se bilaga 2) och skriv in 

dem i Loggboken.  

3/2 Genomfördes tillsammans 

med föräldrarna 

UTVÄRDERINGEN KLART DATUM KOMMENTARER 

Bestäm hur utvärdering ska 

göras samt boka in tider för 

utvärdering (använd gärna 

bilaga 4).**  

4/2 Pappa, klasslärare och 

specialpedagogen ska fylla i 

formulär om 

uppmärksamhetssvårigheter 

*Läs i manualen som finns i träningsprogrammet för information om att skapa profil.  

** Läs avsnitt utvärdering i boken för mer information. 
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BILAGA 2 - SKAPA ETT BELÖNINGSSCHEMA 

 

1. Skriva ner alla belöningar som ni kan komma på nedan. 
 

2. Ta bort de som inte är realistiska. 

3. Låt barnet välja ut fem stycken. 

4. Rangordna de fem utvalda. 
 

5.  Skriv in valda belöningar i loggboken. 
 

 
Förslag på belöningar 

Utvalda 
(markera 
med X, 5 st.) 

Rangordning (1-5) 
1 = Mest betydelsefull 

 5 = Minst betydelsefull 
 

Få välja film på fredag kväll 

 

X 3 

 

Spela fotboll med mamma och pappa 

 

X 4 

 

Gå på bio 

 

X 2 

 

Få TV-spel 

 

  

 

Äta mjukglass från kiosken 

 

X 5 

 

Att Oskar får sova över 

 

X 

 

1 

 

Äta på McDonalds 
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BILAGA 3 - TRÄNINGSSCHEMA 

 

ANSVARIG TRÄNARE: Tor 

ELEVENS NAMN: Jakob 

SKRIV IN DATUM & TID DÅ TRÄNING ÄR PLANERAD ATT BLI GENOMFÖRD. ANVÄND GÄRNA 

BLYERTSPENNA SÅ KAN DU SUDDA OCH ÄNDRA OM EN TRÄNING EJ ÄGER RUM NÄR DET 

VAR PLANERAT.  

 

Vecka 1 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

1 11/2 09:00 Tor  

2 12/2 09:00 Tor  

3 13/2 09:00 Tor  

4 14/2 15:30 Tor Går ej på morgonen (gympa) 

5 15/2 09:00 Tor  

 

Vecka 2 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

6 18/2 09:00 Tor  

7 19/2 09:00 Tor  

8 20/2 09:00 Tor  

9 21/2 15:30 Tor Går ej på morgonen (gympa) 

10 22/2 09:00 Tor  
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Vecka 3 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

11 25/2 09:00 Linda  

12 26/2 09:00 Linda  

13 27/2 09:00 Linda  

14 28/2 15:30 Linda Går ej på morgonen (gympa) 

15 1/3 09:00 Linda  

 

Vecka 4 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

16 4/3 09:00 Tor  

17 5/3 15:00 Tor Klassutflykt 

18 6/3 09:00 Tor  

19 7/3 15:30 Tor Går ej på morgonen (gympa) 

20 8/3 09:00 Tor  

 

Vecka 5 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

21 11/3 09:00 Tor  

22 12/3 09:00 Tor  

23 13/3 09:00 Tor  

24 14/3 15:30 Tor Går ej på morgonen (gympa) 

25 15/3 09:00 Tor  
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BILAGA 4 - UTVÄRDERING 

 

ANSVARIG TRÄNARE: Tor 

ELEVENS NAMN: Jakob 

 

DEL 1: UTVÄRDERA EFFEKTERNA AV TRÄNINGEN  

1. Bestäm vad utvärderingen har i syfte att undersöka, dvs. vilka eventuella 
faktorer som du är intresserad av att mäta. Exempel på faktorer kan vara 
”koncentration” eller ”matematisk förmåga”.  

2. Därefter rekommenderar vi att du väljer vilket verktyg du ska använda för att 
utvärdera varje faktor. Under avsnittet utvärdering i boken finns en lista med förslag 
på hur olika faktorer kan utvärderas.    

3. Sedan ska du bestämma vilka personer som ska medverka för att utvärdera varje 
faktor. För att utvärdera faktorn ”koncentration” kan det t.ex. vara aktuellt att både 
klasslärare och föräldrar fyller i frågeformulär.   

4. Bestäm sedan när utvärderingen ska äga rum för tillfälle 1 (före träning), tillfälle 2 
(efter träning) och tillfälle 3* (uppföljning).  

  

Faktor 

 

Verktyg 

 

Medverkande 

Tid (tillfälle)  

Kommentar 1 2 3* 

Uppmärksamhet 

 

Frågeformulär 

”Ouppmärksamhet     

, elev”   

1.Pappan, 

2.Klassläraren 

3.Special-

pedagogen 

5/3 

till 

7/3         

  Skriva ut 

formulär till 

samtliga.  

 

 

      

 

 

      

 

 

      

* Ett tredje utvärderingstillfälle är ej obligatoriskt 
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DEL 2: UTVÄRDERA HUR BARNET HAR UPPLEVT TRÄNINGEN   

 

Här nedan kommer frågor som du kan ställa för att utvärdera upplevelsen av 
träningen.  Vidare kan du även lägga till egna frågor.   

Frågor Svar Egna reflektioner 

Vad har du upplevt 
som bra med 
träningen? 

Tycker jag har 

lättare att lyssna på 

min lärare.  

 

Vad har upplevt som 
dåligt/mindre bra 
med träningen? 

Träning var jobbig 

den sista veckan. 

 

Fanns det något som 
hindra dig från att 
göra ditt bästa?  

 Valde att ej ta med 

frågan.  

Hur tyckte du det var 
att få belöningar? 

Det var kul men 

svårt att vänta. 

 

Har du upplevt någon 
förändring i skolan 
efter träning?  

 Valt att fråga 

klasslärare istället. 

Har du upplevt någon 
förändring hemma 
efter träning? 

 Valt att fråga 

föräldrar istället. 

Egna frågor Svar Egna reflektioner 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

OBS! Vilka frågor du ställer bör du anpassa efter barnets ålder. 
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FALLBESKRIVNING 2: MARIA 38 ÅR 

Maria har större delen av sitt liv haft problem med både bristande uppmärksamhet och dålig 

impulskontroll. För tio år sedan fick Maria en dotter tillsammans med maken Henrik. På senare år har 

hennes problem fått en allt större negativ effekt på såväl hemmalivet som yrkeslivet. Maria glömmer 

ofta bort att fylla i papper som dottern har tagit hem från skolan och kommer för sent till eller 

glömmer helt bort att gå på föräldramöten på skolan. På jobbet har Maria svårt att organisera sin 

tillvaro och gör ofta saker i sista stund eller glömmer bort saker hon har lovat att göra.  

För en tid sen sökte sig Maria till vuxenpsykiatrin och har sedan en tid tillbaka kontakt med Lisa som 

är legitimerad psykolog inom öppenvården. Lisa har inte ställt någon diagnos men har med hjälp av 

neuropsykologiska tester kommit fram till att Maria har stora problem med uppgifter som belastar 

arbetsminnet. Lisa föreslår dels att Maria på olika sätt ska använda sig av hjälpmedel som avlastar 

arbetsminnet, men föreslår också att Maria ska prova på arbetsminnesträning. Maria ställer sig 

positiv till träningen och de kommer överens om att genomföra en träningsperiod.  

Träningen kommer att äga rum i hemmet med veckovis kontakt med Lisa. Eftersom Maria och Lisa 

ses för samtal varannan vecka kommer en del av uppföljningen under träningen att ske i form av 

telefon samtal och ett par gånger kommer de också kunna ägna en del av sina samtal åt att diskutera 

hur arbetet med träningen fortskrider.  

Maria och Lisa använder sig av checklistan för att planera träningen och arbetar också med ett 

belöningsschema och problemlöser kring eventuella hinder för träningen. Som utvärdering beslutar 

de att använda sig av de frågeformulär som finns på www.mv-nordic.se som ställer frågor kring 

uppmärksamhet och impulskontroll. Både Maria och hennes man ska svara på frågorna både före 

och efter träning.  

Träningen flyter på smidigt och Maria upplever redan under träningsperioden positiva förändringar 

av sitt beteende. De utvärderande frågorna bekräftar att både Maria och hennes man upplever 

positiva förändringar i Marias uppmärksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mv-nordic.se/
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BILAGA 6 - CHECKLISTA 

 

NAMN: Maria 

ANSVARIG TRÄNARE: Lisa 

 

FÖRBEREDELSER GENOMFÖRT 

DATUM 

KOMMENTARER 

Informera den som ska träna 

om arbetsminnet och 

arbetsminnesträning   

(bilaga 7). 

1/9 Maria fick kopia på text om 

arbetsminnet och 

arbetsminnesträning som 

kan läsa tills nästa möte  

Bestäm träningslokal. 1/9 Hemma hos Maria 

Välj träningsprogram. 1/9 Standard 

Skriva in i träningsschemat 

(bilaga 10) när träning ska 

äga rum. 

8/9  

Välj ut belöningar                 

(bilaga 8) och skriv in dem i 

träningsschemat            

(bilaga 10). 

8/9  

Bestäm tider och plats för 

uppföljning och skriv in det i 

träningsschemat (bilaga 10). 

8/9 Uppföljning via telefon och 

i samband med 

samtalskontakt 

Bestäm hur utvärdering ska 

göras samt vilka mått som 

ska användas, se avsnitt 

utvärdering för mer 

information.  

1/9 Frågeformulären, 

”uppmärksamhet” och 

”impulsivitet” från www.mv-

nordic.se Maria och hennes 

man ska fylla i  

Boka in samtliga tider för 

utvärdering.  

8/9 Två utvärderingstillfällen 

 

 

 

 

 

http://www.mv-nordic.se/
http://www.mv-nordic.se/
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BILAGA 8 - SKAPA ETT BELÖNINGSSCHEMA 

 

1. Skriva ner alla belöningar som ni kan komma på nedan. 
 

2. Ta bort de som inte är realistiska. 

3. Välja ut fem stycken. 

4. Rangordna de fem utvalda. 
 

5.  Skriv in valda belöningar i träningsschemat (bilaga 10). 
 

 
Förslag på belöningar 

Utvalda 
(markera 5 
st. med x) 

Rangordning (1-5) 
1 = Mest betydelsefull 
5 = Minst betydelsefull 

 

Gå ut och äta frukost på en vardag 

 

X 3 

 

Köpa ”Se &  Hör” 

 

X 2 

 

Äta mjukglass från kiosken 

 

X 1 

 

Gå på bio med väninna  

 

X 
 

4 
 

 

Gå på etnografiska museet med min man   

 

X 5 
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BILAGA 9 - HITTA LÖSNINGAR KRING HINDER FÖR TRÄNING 

 

1. Först av allt gäller det att definiera vad som skulle kunna vara ett eventuellt hinder. Försök 
vara så konkret och specifik som möjligt.  Vikigt är att bara arbeta med ett hinder i taget. Om 
det finns flera hinder rekommenderar vi att ni använder ett separat schema för varje enskilt 
hinder.   

2. Sedan ska ni tillsammans fritt försöka komma på så många tänkbara lösningarna som möjligt, utan 
att reflektera kring för- och nackdelar för varje enskild lösning. Ju fler lösningar man kommer på desto 
större möjlighet har man att hitta användbara lösningar. Samtliga förslag ska skrivas in i schemat.   

3. Därefter ska ni tillsammans diskutera och skriva in för- och nackdelar för varje lösning.  Tänk på att 
det är bra att vara så realistisk som möjligt när man beskriver för- och nackdelar. Det är t ex. viktigt 
att även ta med om vissa lösningar skulle innebära känslomässiga hinder, t ex. upplevas mycket 
krävande eller tråkiga.   

4. När detta är gjort är det dags för den som ska träna att skatta på en skala hur troligt det är att varje 
lösning ska fungera/hjälpa (1 = inte alls troligt, 10 = mycket troligt).  

5.  Välj ut den lösning eller de lösningar som skattades som mest troliga och lägg till den/de i 
checklistan. Ibland kan det vara bra att kombinera olika lösningar, men dock är det oftast mest 
effektivt att ni försöker använda en så enkel och tydlig lösning som möjligt.  

Potentiellt hinder för träning: 

Glömma att börja träna i tid 

Förslag på lösning  Fördelar Nackdelar Skattning (1-10) 

Sätta alarm på klockan i 

mobil, 15 min före 

träning 

Ett enkelt sätt att bli 

påmind 

Måste ha på mig 

mobilen, har den 

ibland på vibrator  

6 

Be min man ringa hem 

innan jag ska börja 

träna  

Hör alltid telefonen Jobbigt för min man, 

han kan glömma  

3 

Sätta alarm i mitt 

armbandsur, 15 min före 

träning 

Har alltid min klocka 

på mig  

Måste lära mig ställa 

in (be min dotter om 

hjälp)  

8 
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BILAGA 10 - TRÄNINGSSCHEMA 

 

NAMN: Maria 

ANSVARIG TRÄNARE: Lisa 

1. SKRIV IN DE DATUM & TIDER DÅ TRÄNING ÄR PLANERAD ATT BLI GENOMFÖRD. ANVÄND GÄRNA 

BLYERTSPENNA SÅ KAN DU SUDDA OCH ÄNDRA OM EN TRÄNING EJ ÄGER RUM NÄR DET VAR 

PLANERAT.  

2. SKRIV IN BELÖNINGAR, OM AKTUELLT, FRÅN BILAGA 8.  

3. SKRIV IN TID FÖR UPPFÖLJNING. 

 

Vecka 1 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

1 21/9 16:00 -  

2 22/9 16:00 -  

3 23/9 16:00 -  

4 24/9 16:00 -  

5 25/9 16:00 -  

Belöning vecka 1 

Äta mjukglass från kiosken 

 

Uppföljning   

Tid Plats Kommentarer 

25/9 

15:40 

Hemma, telefon   
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Vecka 2 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

6 28/9 16:00 -  

7 29/9 16:00 -  

8 30/9 09:00 - Amnesty på eftermiddagen 

9 1/10 16:00 -  

10 2/10 16:00 -  

Belöning vecka 2 

Köpa ”se och hör” 

 

Uppföljning   

Tid Plats Kommentarer 

2/10 

14:00 

På Lisas mottagning 

i samband med 

samtal. 

 

 

Vecka 3 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

11 5/10 16:00 -  

12 6/10 16:00 -  

13 7/10 16:00 -  

14 8/10 16:00 -  

15 9/10 16:00 -  

Belöning vecka 3 

Gå ut och äta frukost på en vardag 

 

Uppföljning   

Tid Plats Kommentarer 

8/10 

15:40 

Hemma, telefon  OBS! Torsdag istället för 

fredag 
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Vecka 4 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

16 12/10 16:00 -  

17 13/10 16:00 -  

18 14/10 16:00 -  

19 15/10 16:00 -  

20 16/10 16:00 -  

Belöning vecka 4 

Gå på bio med väninna 

 

Uppföljning   

Tid Plats Kommentarer 

16/10 

14:00 

På Lisas mottagning 

i samband med 

samtal.   

 

 

Vecka 5 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

21 19/10 16:00 -  

22 20/10 09:00 - Tandläkaren kl. 16:00 

23 21/10 16:00 -  

24 22/10 16:00 -  

25 23/10 16:00 -  

Belöning vecka 5 

Gå på etnografiska museet med min man   

 

Uppföljning   

Tid Plats Kommentarer 

23/10 

15:40 

Hemma, telefon  Kolla tid för utvärdering 
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BILAGA 12 - UTVÄRDERING 

 

NAMN: Maria 

ANSVARIG TRÄNARE: Lisa 

  

DEL 1: UTVÄRDERA EFFEKTERNA AV TRÄNINGEN  

1. Bestäm vad utvärderingen har som syfte att undersöka, dvs. vilka eventuella 
faktorer som du är intresserade av att mäta. Exempel på faktorer kan vara 
”koncentration” eller ”matematisk förmåga”.  

2. Därefter rekommenderar vi att du väljer vilket verktyg du ska använda för att 
utvärdera varje faktor. Under avsnittet utvärdering i boken finns en lista med förslag 
hur olika faktorer kan utvärderas.    

3. Sedan ska du bestämma vilka personer som ska medverka för att utvärdera varje 
faktor. För att utvärdera faktorn ”koncentration” kan det t.ex. vara aktuellt att både 
partner och den som tränar själv fyller i frågeformulär.   

4. Bestäm sedan när utvärderingen ska äga rum för tillfälle 1 (före träning), tillfälle 2 
(efter träning) och tillfälle 3* (uppföljning).  

  

Faktor 

 

Verktyg 

 

Medverkande 

Tid (tillfälle)  

Kommentar 1 2 3* 

Uppmärksamhet 

och impulsivitet 

 

Frågeformulären 

”Ouppmärksamhet” 

och ”impulsivitet”   

1.Maria 

2.Henrik, 

hennes man 

1/9 

till 

8/9         

27/10 

till 

3/11 

 Skriva ut 

formulär för 

Maria att ta  

hem 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

* Ett tredje utvärderingstillfälle är ej obligatoriskt. 
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BILAGA 1 - CHECKLISTA 

 

ANSVARIG TRÄNARE:__________________________________________________ 

BARNETS NAMN:______________________________________________________ 

 

PERSONAL* KLART DATUM KOMMENTARER 

Utse extratränare                 

(i händelse av att ansvarig 

tränare får förhinder). 

  

Informera övriga i 

arbetslaget om att träningen 

går i första hand. 

  

LOKAL KLART DATUM KOMMENTARER 

Välja träningslokal.   

Förbereda omgivningen på 

att ni behöver vara ostörda 

(sätt gärna en skylt på 

dörren, se bilaga 4). 

  

Ta bort potentiellt 

distraherande föremål i 

rummet.  

  

FÖRÄLDRARNA* KLART DATUM KOMMENTARER 

Ge föräldrarna information 

om träningen och ta in 

samtycke. 

  

Informera föräldrarna om 

vikten av regelbundenhet i 

träningen. 

  

Informera föräldrar om hur 

belöningssystemet går till 

om de är ansvariga för att 

dela ut belöningar. 

  

*Ej aktuellt om du som förälder själv håller i träningen. 
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BARNET KLART DATUM KOMMENTARER 

Informera barnet om hur 

man tränar och varför. 

Använd gärna loggboken.  

  

Prata med barnet om vikten 

av att göra sitt bästa vid 

träning. 

  

Berätta för barnet om 

belöningssystemet och 

regler för belöningar.  

  

TRÄNINGSPROGRAMMET* KLART DATUM KOMMENTARER 

Provköra programmet på 

den dator/läsplatta som ska 

användas. 

  

Skapa en profil tillsammans 

med barnet. 

  

Skriv in i träningsschemat 

när träningen ska äga rum 

(bilaga 3). 

  

BELÖNINGAR KLART DATUM KOMMENTARER 

Bestämma vem som ska 

hålla i utdelning av 

belöningar. 

  

Välj ut belöningar                          

(se bilaga 2 ) och skriv in 

dem i Loggboken.  

  

UTVÄRDERINGEN** KLART DATUM KOMMENTARER 

Bestäm hur utvärdering ska 

göras samt boka in tider för 

utvärdering (använd gärna 

bilaga 4).  

  

*Läs i manualen som finns i träningsprogrammet för information om att skapa profil.  

** Läs avsnitt utvärdering i boken för mer information. 
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BILAGA 2 - SKAPA ETT BELÖNINGSSCHEMA 

 

1. Skriva ner alla belöningar som ni kan komma på nedan. 
 

2. Ta bort de som inte är realistiska. 

3. Låt barnet välja ut fem stycken. 

4. Rangordna de fem utvalda. 
 

5.  Skriv in valda belöningar i loggboken. 
 

 
Förslag på belöningar 

Utvalda 
(markera 
med X, 5 st.) 

Rangordning (1-5) 
1 = Mest betydelsefull 

 5 = Minst betydelsefull 
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BILAGA 3 - TRÄNINGSSCHEMA 

 

ANSVARIG TRÄNARE:__________________________________________________ 

ELEVENS NAMN:______________________________________________________ 

SKRIV IN DATUM & TID DÅ TRÄNING ÄR PLANERAD ATT BLI GENOMFÖRD. ANVÄND GÄRNA 

BLYERTSPENNA SÅ KAN DU SUDDA OCH ÄNDRA OM EN TRÄNING EJ ÄGER RUM NÄR DET 

VAR PLANERAT.  

Vecka 1 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Vecka 2 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

6     

7     

8     

9     

10     

 

Vecka 3 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

11     

12     

13     

14     

15     
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Vecka 4 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

16     

17     

18     

19     

20     

 

Vecka 5 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

21     

22     

23     

24     

25     
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BILAGA 4 - UTVÄRDERING 

 

ANSVARIG TRÄNARE:__________________________________________________ 

ELEVENS NAMN:______________________________________________________ 

 

DEL 1: UTVÄRDERA EFFEKTERNA AV TRÄNINGEN  

1. Bestäm vad utvärderingen har för syfte att undersöka, dvs. vilka eventuella 
faktorer som du är intresserad av att mäta. Exempel på faktorer kan vara 
”koncentration” eller ”matematisk förmåga”.  

2. Därefter rekommenderar vi att du väljer vilket verktyg du ska använda för att 
utvärdera varje faktor. Under avsnittet utvärdering i boken finns en lista med förslag 
hur olika faktorer kan utvärderas.    

3. Sedan ska du bestämma vilka personer som ska medverka för att utvärdera varje 
faktor. För att utvärdera faktorn ”koncentration” kan det t.ex. vara aktuellt att både 
klasslärare och föräldrar fyller i frågeformulär.   

4. Bestäm sedan när utvärderingen ska äga rum för tillfälle 1 (före träning), tillfälle 2 
(efter träning) och tillfälle 3* (uppföljning).  

  

Faktor 

 

Verktyg 

 

Medverkande 

Tid (tillfälle)  

Kommentar 1 2 3* 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

* Ett tredje utvärderingstillfälle är ej obligatoriskt. 
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DEL 2: UTVÄRDERA HUR BARNET HAR UPPLEVT TRÄNINGEN   

Här nedan kommer frågor som du kan ställa för att utvärdera upplevelsen av 
träningen.  Vidare kan du även lägga till egna frågor.   

Frågor Svar Egna reflektioner 

Vad har du upplevt 
som bra med 
träningen? 

  

Vad har du upplevt 
som dåligt/mindre 
bra med träningen? 

  

Fanns det något som 
hindrade dig från att 
göra ditt bästa?  

  

Hur tyckte du det var 
att få belöningar? 

  

Har du upplevt någon 
förändring i skolan 
efter träning?  

  

Har du upplevt någon 
förändring hemma 
efter träning? 

  

Egna frågor Svar Egna reflektioner 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

OBS! Vilka frågor du ställer bör anpassas efter barnets ålder. 
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BILAGA 5 - ATT FÄSTA PÅ DÖRREN VID ARBETSMINNESTRÄNING  

 
 

ARBETSMINNESTRÄNING 
PÅGÅR! 

 
 
 

STÖR EJ 
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BILAGA 6 - CHECKLISTA 

 

NAMN:_____________________________________________________________ 

ANSVARIG TRÄNARE:__________________________________________________ 

 

FÖRBEREDELSER GENOMFÖRT 

DATUM 

KOMMENTARER 

Informera den som ska träna 

om arbetsminnet och 

arbetsminnesträning   

(bilaga 7). 

  

Bestäm träningslokal.   

Välj träningsprogram.   

Skriva in i träningsschemat 

(bilaga 10) när träning ska 

äga rum. 

  

Välj ut belöningar                 

(bilaga 8) och skriv in dem i 

träningsschemat            

(bilaga 10). 

  

Bestäm tider och plats för 

uppföljning och skriv in det i 

träningsschemat (bilaga 10). 

  

Bestäm hur utvärdering ska 

göras samt vilka mått som 

ska användas, se avsnitt 

utvärdering för mer 

information.  

  

Boka in samtliga tider för 

utvärdering.  
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BILAGA 7 - INFORMATION TILL DEN SOM SKA TRÄNA  

 

ARBETSMINNET  

Arbetsminnet är en grundläggande kognitiv funktion som är nödvändig för att vi ska kunna 

genomföra en rad mentala aktiviteter, såsom att läsa, räkna och lösa problem. Med hjälp av 

arbetsminnet kan vi hålla och använda en begränsad mängd information under en kort tid. Det 

handlar alltså om vår förmåga att, i stunden, hålla kvar saker i huvudet. Till exempel använder vi 

arbetsminnet när vi ska komma ihåg ett telefonnummer eller när vi ska följa en instruktion. Med ett 

bra arbetsminne kan vi lättare koncentrera oss och hantera distraktioner. Utvärderingar genomförda 

på Minneslek pekar på att träning kan leda till bl.a. bättre arbetsminneskapacitet och matematisk 

förmåga.  

 

ARBETSMINNESTRÄNING  

Träningen består av ett antal datoriserade övningar som du ska genomföra vid varje träningstillfälle. 

Svårighetsgraden på övningarna anpassas automatiskt efter din prestation, så att kravet på 

arbetsminnet ständigt befinner sig på en optimal nivå.  Första gången du tränar rekommenderar vi 

ett träningsprogram som innehåller antingen 20 eller 25 träningstillfällen. Varje träningstillfälle 

brukar ta mellan 25-40 minuter beroende på valt program. Under varje träningsvecka bör du 

genomföra 4-5 träningstillfällen så att den totala längden på träningsperioden blir 5-7 veckor.  

Själva träningen upplevs av de flesta som stimulerande men samtidigt även som mycket krävande. 

För att kunna upprätthålla motivationen under hela perioden kan det då vara till hjälp att använda 

ett belöningssystem. Din tränare hjälper dig med detta om du vill samt med alla andra förberedelser 

för att få träningen att fungera så bra som möjligt. Under själva träningsperioden kommer du även 

att ha regelbunden kontakt med din tränare som kommer hjälpa dig med att bibehålla struktur och 

fokus.  

Innan du börjar träna kan det hända att din tränare föreslår att du ska fylla i skattningsformulär 

och/eller göra psykologiska test. Detta är för att ni sedan, när träningen är slutförd, lättare ska kunna 

utvärdera vilka effekter träningen har haft just för dig. För att arbetsminnesträningen ska kunna få 

så god effekt som möjligt är det viktigt att du alltid försöker prestera ditt bästa. Om du upptäcker 

saker som hindrar dig i din träning så ska du så snabbt som möjligt ta upp det med din tränare så att 

ni kan hitta lösningar.    

Lycka till med träningen! 
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BILAGA 8 - SKAPA ETT BELÖNINGSSCHEMA 

 

1. Skriva ner alla belöningar som ni kan komma på nedan. 
 

2. Ta bort de som inte är realistiska. 

3. Välja ut fem stycken. 

4. Rangordna de fem utvalda. 
 

5.  Skriv in valda belöningar i träningsschemat (bilaga 10). 
 

 
Förslag på belöningar 

Utvalda 
(markera 5 
st. med x) 

Rangordning (1-5) 
1 = Mest betydelsefull 
5 = Minst betydelsefull 
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BILAGA 9 - HITTA LÖSNINGAR KRING HINDER FÖR TRÄNING 

 

1. Först av allt gäller det att definiera vad som skulle kunna vara ett eventuellt hinder. Försök 
vara så konkret och specifik som möjligt.  Viktigt är att bara arbeta med ett hinder i taget. Om 
det finns flera hinder rekommenderar vi att ni använder ett separat schema för varje enskilt 
hinder.   

2. Sedan ska ni tillsammans fritt försöka komma på så många tänkbara lösningar som möjligt, utan att 
reflektera kring för- och nackdelar med varje enskild lösning. Ju fler lösningar man kommer på desto 
större möjlighet har man att hitta användbara lösningar. Samtliga förslag ska skrivas in i schemat.   

3. Därefter ska ni tillsammans diskutera och skriva in för- och nackdelar för varje lösning.  Tänk på att 
det är bra att vara så realistisk som möjligt när man beskriver för- och nackdelar. Det är t ex. viktigt 
att även ta med om vissa lösningar skulle innebära känslomässiga hinder, t.ex. upplevas som mycket 
krävande eller tråkiga.   

4. När detta är gjort är det dags för den som ska träna att skatta på en skala hur troligt det är att varje 
lösning ska fungera/hjälpa (1 = inte alls troligt, 10 = mycket troligt).  

5.  Välj ut den lösning eller de lösningar som skattades som mest troliga och lägg till den/de i 
checklistan. Ibland kan det vara bra att kombinera olika lösningar, men dock är det oftast mest 
effektivt att ni försöker använda en så enkel och tydlig lösning som möjligt.  

Potentiellt hinder för träning: 

 

Förslag på lösning  Fördelar Nackdelar Skattning (1-10) 
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BILAGA 10 – TRÄNINGSSCHEMA 

 

NAMN:______________________________________________________________ 

ANSVARIG TRÄNARE:__________________________________________________ 

1. SKRIV IN DE DATUM & TIDER DÅ TRÄNING ÄR PLANERAD ATT BLI GENOMFÖRD. ANVÄND GÄRNA 

BLYERTSPENNA SÅ KAN DU SUDDA OCH ÄNDRA OM EN TRÄNING EJ ÄGER RUM NÄR DET VAR 

PLANERAT.  

2. SKRIV IN BELÖNINGAR, OM AKTUELLT, FRÅN BILAGA 8.  

3. SKRIV IN TID FÖR UPPFÖLJNING. 

  

Vecka 1 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

1     

2     

3     

4     

5     

Belöning vecka 1 

 

 

Uppföljning   

Tid Plats Kommentarer 
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Vecka 2 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

6     

7     

8     

9     

10     

Belöning vecka 2 

 

 

Uppföljning   

Tid Plats Kommentarer 

 

 

  

 

Vecka 3 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

11     

12     

13     

14     

15     

Belöning vecka 3 

 

 

Uppföljning   

Tid Plats Kommentarer 
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Vecka 4 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

16     

17     

18     

19     

20     

Belöning vecka 4 

 

 

Uppföljning   

Tid Plats Kommentarer 

 

 

  

 

Vecka 5 

Dag Datum Tid Ansvarig tränare Kommentarer 

21     

22     

23     

24     

25     

Belöning vecka 5 

 

 

Uppföljning   

Tid Plats Kommentarer 
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BILAGA 11 - UPPFÖLJNING AV TRÄNING 

 

Rekommendationer vid varje uppföljning 

1. Stäm av hur träningen upplevs. Om den som tränar upplever träningen som 

krävande berätta att det är mycket vanligt. Om resultaten i träningen inte blir 

bättre för tillfället berätta att det är normalt och att det bara gäller att fortsätta 

kämpa. 

2. Fråga om det uppkommit hinder för att träningen ska genomföras (använd i så 

fall gärna bilaga 9 för att tillsammans hitta lösningar). 

3. Beröm den som tränar för sin uthållighet och att den försöker sitt bästa, lägg ej 

för mycket vikt på resultatet i träningsprogrammet. 

4. Påminn om tiden för nästa uppföljning. 

 

Exempel på frågor vid uppföljning 

Frågor Svar Kommentarer 

Har du kunnat träna alla dagar?  

 

 

Hur har du tyckt att träningen har 

varit? 

 

 

 

Har det funnits några hinder som 

gjort att du inte har kunnat träna? 

 

 

 

Har du funnits några faktorer som 

du tycker har påverkat själva 

träning negativt? (t.ex. ljud) 

  

Har du upplevt några förändringar 

i vardagen till följd av träningen?   

(t.ex. tröttare, piggare eller mer 

fokuserad)   

  

Finns det något som du skulle vilja 

fråga om som vi inte tagit upp? 
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BILAGA 12 - UTVÄRDERING 

 

NAMN:______________________________________________________ 

ANSVARIG TRÄNARE:__________________________________________________ 

 

DEL 1: UTVÄRDERA EFFEKTERNA AV TRÄNINGEN  

1. Bestäm vad utvärderingen har för syfte att undersöka, dvs. vilka eventuella 
faktorer som du är intresserad av att mäta. Exempel på faktorer kan vara 
”koncentration” eller ”matematisk förmåga”.  

2. Därefter rekommenderar vi att du väljer vilket verktyg du ska använda för att 
utvärdera varje faktor. Under avsnittet utvärdering i boken finns en lista med förslag 
hur olika faktorer kan utvärderas.    

3. Sedan ska du bestämma vilka personer som ska medverka för att utvärdera varje 
faktor. För att utvärdera faktorn ”koncentration” kan det t.ex. vara aktuellt att både 
partner och den som tränar själv fyller i frågeformulär.   

4. Bestäm sedan när utvärderingen ska äga rum för tillfälle 1 (före träning), tillfälle 2 
(efter träning) och tillfälle 3* (uppföljning).  

  

Faktor 

 

Verktyg 

 

Medverkande 

Tid (tillfälle)  

Kommentar 1 2 3* 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

* Ett tredje utvärderingstillfälle är ej obligatoriskt. 
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DEL 2: UTVÄRDERA UPPLEVELSEN AV TRÄNINGEN  

  

Här nedan kommer frågor som du kan ställa för att utvärdera upplevelsen av 
träningen.  Vidare kan du även lägga till egna frågor.   

Frågor Svar Egna reflektioner 

Vad har du upplevt 
som bra med 
träningen? 

  

Vad har upplevt som 
dåligt/mindre bra 
med träningen? 

  

Fanns det något som 
hindrade dig från att 
prestera ditt bästa?  

  

Har du upplevt någon 
förändring i arbetet 
efter träning?  

  

Har du upplevt någon 
förändring hemma 
efter träning? 

  

Egna frågor Svar Egna reflektioner 
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BILAGA 13 – FRÅGEFORMULÄR & NEUROPSYKOLOGISKA TEST 

 

Här nedan presenteras exempel på hur olika faktorer kan utvärderas med hjälp av standardiserade 

frågeformulär och neuropsykologiska test. Detta är tänkt som ett stöd för dig som är leg. psykolog 

och planerar att genomföra en utvärdering. Observera dock att detta är exempel och inte en 

heltäckande beskrivning.   

 

FORMULÄR  OMRÅDE ÅLDER INFORMATION 

SNAP-IV, 
Beteendeskattningsformulär 
för barn (svensk 
översättning) 

Ouppmärksamhet och 
impulsivitet (ADHD 
symtom)  

5 – 11 www.kcp.se/vara_kvalitetsr
egister/busa 
 

“Behavior Rating Inventory 
of Executive Function” 
(BRIEF) 

Exekutiva funktioner 5 – 18 www.hogrefe.se 

ASRS,  Vuxen-ADHD 
Självrapportskala  

ADHD symtom 18 –
uppåt 

www.kcp.se/vara_kvalitetsr
egister/busa 

Brown ADD skalor för barn 
resp. vuxna    

ADHD symtom 3-12 
resp. 
12-
uppåt 

www.pearsonassessment.se 
 

TEST OMRÅDE ÅLDER INFORMATION 

”Conners' Continuous 
Performance Test”  

Uppmärksamhet och 
exekutiva funktioner   

6 - 
uppåt 

www.hogrefe.se 

Deltest:  sifferrepetition och 
bokstavs-siffer-serier från 
”Wechslers Intelligence 
Scale for Children” - fjärde 
upplagan   

Arbetsminne 6 - 16  www.pearsonassessment.se 
 

Deltest: blockmönster, 
bokstavs-siffer-serier och 
sifferrepetition från 
”Wechslers  Adult 
Intelligence Scale” - tredje 
upplagan   

Arbetsminne 16 -
uppåt 

www.pearsonassessment.se 
 

Ravens färgade matriser Problemlösnings-
förmåga  
(icke verbal) 

4 - 11 www.pearsonassessment.se 

 

 

http://www.kcp.se/vara_kvalitetsregister/busa
http://www.kcp.se/vara_kvalitetsregister/busa
http://www.hogrefe.se/
http://www.kcp.se/vara_kvalitetsregister/busa
http://www.kcp.se/vara_kvalitetsregister/busa
http://www.pearsonassessment.se/
http://www.hogrefe.se/
http://www.pearsonassessment.se/
http://www.pearsonassessment.se/
http://www.pearsonassessment.se/

