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FAKTAAVSNITT: TRÄNA ARBETSMINNET, VEM HAR NYTTA AV ATT TRÄNA? 

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.  

 
AKTIVITETER SOM  I NVOLV 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 AV P Å ARBETS MIN NET.    



20 
 

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 

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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arbetsminnessvårigheter kan se olika ut beroende på vilken subtyp av ADHD som individen har 
(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 Ä RFTL 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. 


