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FAKTAAVSNITT:                                                                    

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. 
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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 
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• 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 

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. 

 

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.  
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SÖM N K A N H A E N ST OR I N VERKA N P Å V ÅR ARBETSM I NNE SF ÖRM Å GA .  

  


