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Sammanfattning  

Är det möjligt att utveckla elevernas förmågor inom matematik genom datoriserad 

arbetsminnesträning? Arbetsminnet är av stor betydelse vid nyinlärning och av betydelse i 

kommunikation. Dagens skola ställer stora krav på ett väl fungerande arbetsminne då eleverna 

ständigt ställs inför nya inlärningssituationer. Den egna problemlösningsförmågan blir en 

avgörande faktor för hur den enskilda eleven klarar sig. Problemlösningsförmågan är 

beroende av exekutiva förmågor som i sin tur är beroende av ett välutvecklat arbetsminne. Det 

är viktigt när man läser och i arbete med räkneoperationen där olika sifferfakta ska hållas i 

minnet medan man genomför uträkningar 

 Personer med Aspergers syndrom har ett annorlunda sätt att tänka och bearbeta 

information. Ofta föreligger svårigheter med exekutiva funktioner vilka är nödvändiga när vi 

planerar vad vi ska göra eller när vi bestämmer oss för att sätta igång att göra något. Dessa 

funktioner används också när vi ställs inför nya problem eller svårigheter. Det är av 

specialpedagogisk relevans att få kännedom om ifall det genom arbetsminnesträning går att 

förbättra elevernas resultat i matematik vilket också berör området problemlösning.  

 Syftet med denna studie är att undersöka om datorstödd arbetsminnesträning har några 

mätbara effekter på elevers färdigheter inom området matematik. Elever med Aspergers 

syndrom genomförde inledningsvis tester inom området matematik. Därefter tränade en grupp 

elever sitt arbetsminne med hjälp av ett datorprogram medan en annan grupp elever fungerade 

som kontrollgrupp. Slutligen genomfördes de matematiska testerna igen för att få en bild av 

om den datorstödda arbetsminnesträningen gett någon effekt.   

 Studien visar på en rad svårigheter i ett datoriserat arbetsminnesprogram just med 

avseende på Aspergers syndrom. Det finns även ett klart samband mellan 

arbetsminneskapacitet och färdigheter respektive talserier i matematik. Resultaten visar att 

arbetsminnesträning kan förbättra elevernas färdigheter i matematik men de pekar också på 

särskilt viktiga aspekter vad gäller träning av arbetsminnet. Bl.a. är tiden en viktig faktor. 

Många av eleverna har upplevt en stress över att inte ha fått tillräckligt med tid avsatt för 

träningen vid varje enskilt träningstillfälle. Resultaten tyder på att den som har goda 

färdigheter före arbetsminnesträningen inte påverkas i samma utsträckning som den som har 

svårigheter inom området. Eleverna har även haft uppenbara svårigheter med att följa de 

mekaniska instruktionerna i form av att trycka på startknappen mellan varje övningstillfälle i 

varje modul. Den har skapat frustration, stress och verbala uttryck av olika karaktär. 

 

Nyckelord: arbetsminne, arbetsminnesträning, färdigheter, matematik, Aspergers syndrom  
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1. INLEDNING 

Alla har vi någon gång varit med om att gå för att hämta något i exempelvis ett annat rum 

eller på en särskild plats och väl där glömt vad det var vi skulle hämta. Säkert har också 

många av oss struntat i att skriva inköpslistan eftersom vi är säkra på att komma ihåg vad vi 

ska handla men sedan glömt det när vi kommit till affären. Vi har haft en instruktion i huvudet 

men plötsligt har vi glömt vad som stod i den. Det är resultatet av överflödet av information i 

hjärnan som gör att vi plötsligt inte kommer ihåg. Hjärnan har en inbyggd begränsning i sin 

kapacitet att hantera mängden information (Klingberg, 2007). 

 Att välja att göra flera saker samtidigt är den enkla lösningen att ta till om man vill 

hinna mer saker på kortare tid, tror man. Men att göra flera saker samtidigt är något av det 

mest krävande vi kan utsätta oss för i vardagen. När vi ska göra två saker samtidigt behöver vi 

hålla två instruktioner i huvudet. Det är dubbelt så mycket information som om vi skulle göra 

en sak i taget. Om vi sedan blir distraherade blir följden att vi ideligen tappar informationen 

och helt enkelt gömmer bort vad det var vi skulle göra. Det är då vi blir stående mitt i rummet 

och undrar vad vi gör där. Det är också vid sådana tillfällen vi kommer på oss själva med att 

fundera över var vi har parkerat bilen. Ju mer information vi ska hålla i huvudet samtidigt 

desto svårare blir det att komma ihåg den. Vad är det som gör att vi kommer ihåg vad vi ska 

koncentrera oss på? Enligt Klingberg (2007) ges denna möjlighet av det så kallade 

arbetsminnet. 

 George A Miller publicerade redan 1956 en artikel med titeln ”Det magiska talet sju, 

plus/minus två – eller några gränser för vår förmåga att processa information”(min 

översättning). Hans forskning, som berör arbetsminnets lagringskapacitet, visade redan på 50- 

talet att det finns en gräns för hur mycket information vi kan klara att ha i huvudet samtidigt. 

Hur fungerar egentligen hjärnan i det flöde av information som samhället kräver att vi ska ha 

förmågan att hantera? I sin artikel skrev Miller att det finns en naturlig gräns för vår förmåga 

att bearbeta information. Han menade att arbetsminnets naturliga gräns är omkring sju 

beståndsdelar. Torkel Klingberg (2007) menar dock att hur många beståndsdelar som kan 

hållas i arbetsminnet samtidigt beror på hur informationen ser ut. Han menar att om det finns 

möjlighet att koppla samman meningsfulla beståndsdelar så kan man hantera fler än just sju. 

Att göra sådana sammankopplingar kallas ”chunking” och gör det enklare för hjärnan att 

hantera informationen. Möjligheter att repetera exempelvis en sifferkombination gör det också 

enklare att minnas denna än om den möjligheten inte finns. 
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Klingberg (2007) anser att arbetsminnet spelar en viktig roll i all kommunikation och att det 

är en absolut förutsättning i precis all nyinlärning. Forskning inom området verifierar att de 

ständiga distraktionerna vi har omkring oss gör det svårt för oss att ha koncentration på det vi 

ska. Floden av information uttryckligen sköljer över oss och ställer krav på det vi förväntas 

kunna ta in och lära oss men också på det vi förväntas kunna stänga ute. Arbetsminnet är en 

ofrånkomlig pusselbit för vårt tänkande. Det hjälper oss att hålla igång mer än en tanke i taget 

och har en avgörande betydelse för förmågan att lösa mer komplexa tankeuppgifter som till 

exempel att läsa eller lösa matematiska problem. Låg arbetsminneskapacitet medför ofta 

svårigheter när barn ska lära sig att läsa, skriva och räkna och barnen kan ofta uppfattas som 

lite glömska. Förr trodde man inte att det gick att träna upp arbetsminnet men idag pekar 

forskningen i stället på att det är möjligt. 

 Skolans miljö ställer höga krav på arbetsminne eftersom eleverna ständigt ställs inför 

nya inlärningssituationer. Här blir den egna problemlösningsförmågan avgörande för hur 

eleven klarar sig i det dagliga skolarbetet. Det gäller såväl allmän problemlösning som 

matematisk problemlösning. Problemlösningsförmågan anses vara beroende av välutvecklade 

s.k. exekutiva förmågor, vilka i sin tur är beroende av arbetsminneskapaciteten (Martinussen, 

R. Hayden, J. Hogg-Johnson, S. & Tannock, R 2005). De exekutiva funktionerna handlar om 

förmågan att planera, sätta igång, fullfölja och eventuellt ändra tänkta planer. Det är 

funktioner som används när en person ställs inför nya problem eller svårigheter som ska lösas 

(Dahlgren, 2004). Personer med Aspergers syndrom har ofta svårigheter med de exekutiva 

funktionerna vilket jag har för avsikt att gå närmare in på längre fram i studien. 

 Föreliggande studie handlar om arbetsminnet och arbetsminnesträning i relation till 

färdigheter inom ämnet matematik. Studiens syfte är att undersöka om datoriserad 

arbetsminnesträning kan ha någon följdverkan inom området matematik bland ungdomar med 

Aspergers syndrom. Fortsättningsvis i arbetet presenteras relevant forskning under rubriken 

”Bakgrund – tidigare forskning inom ramen för vad som är aktuellt för studiens inriktning”. 

Detta kapitel har delats in i två underrubriker där arbetsminnet är den första och 

arbetsminnesträning den andra. 

 Jag har valt att presentera den grupp som ingått i studien under en egen rubrik direkt 

efter bakgrunden. Rubriken Aspergers syndrom innehåller information om diagnosen och vad 

den kan innebära i en lärandesituation. En presentation av studiegruppen är relevant för att 

senare förstå innehållet i resterande del av denna studie.  
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Syfte och problemformulering presenteras under rubriken med samma namn och under 

rubriken ”Metod” beskrivs hur studien är genomförd och vilka metoder som använts. Här 

framgår också hur bearbetning av data och analys av densamma har gått till liksom hur urvalet 

skett. Under denna rubrik presenteras också resonemang om studiens validitet och reabilitet, 

tillsammans med vilka forskningsetiska överväganden som gjorts under hela studien. 

 Slutligen diskuteras, under rubriken ”Diskussion och reflektion”, studiens innehåll, 

inriktning och genomförande, tillsammans med tankar om fortsatt framtida forskning. 

 

 

 

2. BAKGRUND - TIDIGARE FORSKNING  

Det finns mycket forskning inom området matematik och lärande likväl som forskning om 

arbetsminnet. Under denna rubrik och följande underrubriker presenteras relevant forskning 

inom det område studien placerar sig på forskningsfältet. En undersökningsgrupp som 

förekommer frekvent i många studier är personer med diagnosen ADHD. Min ambition har 

dock varit att finna tidigare forskning om arbetsminnesträning, matematik och Aspergers 

syndrom vilket har visat sig vara ett område som så vitt jag känner till alltjämt är outforskat. 

 Den tidigare forskning som denna studie bygger på har valts ut på flera sätt. Dels genom 

eftersökningar på Örebro universitetsbibliotek, Erik (ett digitalt forskningsarkiv) och Libris 

(den gemensamma katalogen för svenska universitetsbibliotek). Och dels genom att söka i de 

referenser som tillhandahålls i tidigare forskning. I sökarbetet har fokus legat på arbetsminne, 

arbetsminnesträning, matematik och lärande, aritmetik, och Aspergers syndrom.  

 Tidigare betecknades arbetsminne som korttidsminne och man tänkte sig att detta hade 

två olika funktioner. Först och främst handlade det om att lagra information för endast ett par 

sekunder för att sedan föra över detta till långtidsminnet. I långtidsminnet skulle den längre 

lagringen ske. Nu för tiden används i huvudsak begreppet arbetsminne vilket innefattar 

funktioner för korttidslagring och högre kognitiva funktioner som exempelvis 

problemlösning. 

 

  

2.1  Arbetsminnet 

Arbetsminnet kan beskrivas som förmågan att hålla information aktuell under en kort stund, 

vilket är nödvändigt för många komplexa kognitiva uppgifter såsom läsförståelse, 

problemlösning och uppmärksamhetsförmåga (Klingberg, 2009). Arbetsminnet är också en 

nödvändig komponent för vårt tänkande. Det hjälper oss att hålla igång mer än en tanke i taget 
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och är avgörande för förmågan att lösa mer komplexa tankeuppgifter. Arbetsminnet är 

framför allt aktivt när vi befinner oss i medvetna och planerade aktiviteter där vi gör mer än 

en sak i taget. Det är också av stor betydelse i all nyinlärning och har en avgörande betydelse i 

social kommunikation. Dessutom är arbetsminnet speciellt aktivt i samtal där flera personer 

medverkar och när vi analyserar och reflekterar.  

 Vi använder vårt arbetsminne när vi arbetar med problemlösning, läser, tar instruktioner 

i flera led och kommunicerar med andra. Att ha förmåga att hålla information i minnet är 

viktigt när man läser en text på ett mer aktivt sätt men också i räkneoperationen där t ex olika 

sifferfakta ska hållas i minnet medan man genomför uträkningarna. Detta innebär en förmåga 

att kunna plocka i och ur aktuell information ur det minne vi använder när vi löser komplexa 

uppgifter i vardagen. Det går att mäta arbetsminneskapaciteten exempelvis genom att testa hur 

många siffror man kan återge efter att ha hört dem en gång, det auditiva arbetsminnet, eller 

hur många saker man kan komma ihåg genom att ha sett dem en gång, det visuo-spatiala 

arbetsminnet. 

 Dagens skola ställer stora krav på ett väl fungerande arbetsminne då eleverna ständigt 

ställs inför nya inlärningssituationer. Den egna problemlösningsförmågan blir då en 

avgörande faktor för hur den enskilda eleven klarar sig. Problemlösningsförmågan är 

beroende av exekutiva förmågor som i sin tur är beroende av ett välutvecklat arbetsminne. 

Studier i pedagogik pekar på att nedsatt arbetsminne resulterar i sämre skolprestationer. 

Nedsatt arbetsminne leder ofta till både koncentrations- och inlärningssvårigheter 

(Martinussen, Hayden, Hogg-Johnson & Tannock 2005).   

 Arbetsminnet är en central funktion för koncentrationsförmågan. Elever med 

arbetsminnesproblem glömmer ofta vad de ska göra härnäst och uppfattas ibland som lite 

frånvarande, tankspridda och glömska. Detta i sin tur resulterar ofta i svårigheter att utföra 

aktiviteter enligt en skriven eller verbal instruktion. När man har ett nedsatt arbetsminne så 

upplevs det ofta som att man har svårigheten att koncentrera sig. Man kan exempelvis ha 

problem att koncentrera sig på det man läser, man kan också glömma vad det var man skulle 

göra medan man går från ett rum till ett annat (Klingberg, 2009).  

 

Tecken på ett sämre arbetsminne kan vara: 

 Har svårt att komma ihåg saker i vardagssituationer, t ex var man lagt plånboken,     

       nycklar, mobil eller skolböcker  

 Svårigheter med planering och organisationsförmåga, allt ifrån att laga mat till att 

studera 
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 Svårigheter att upprätthålla koncentration vid uthållighetskrävande uppgifter 

 Svårigheter att självständigt påbörja och avsluta ett arbete 

 Blir lättare distraherad och kan inte stänga ute saker som pågår runtomkring 

 Svårigheter att följa instruktioner och komma ihåg vad som ska göras i nästa steg 

 Svårigheter att komma ihåg vad man läst i skrift som tidningar och böcker  

 Svårigheter att komma ihåg vad som sagts, t ex instruktioner eller hålla ” röda 

tråden” i ett samtal eller berättelse 

 Tappar lättare den röda tråden i ett samtal eller i en berättelse 

(Klingberg 2007 s.97-98) 

 

I beskrivningar av uppmärksamhetsproblem anser Badderley (2000) att det oftast ingår brister 

i arbetsminnet. Om man får svårigheter att komma ihåg medan man arbetar med en uppgift så 

påverkar detta i högsta grad naturligtvis även uppmärksamheten. Arbetsminnet är i sig så 

centralt att det påverkar inte bara personligheten utan även en individs begåvning. Vi kan vid 

arbetsminnessvårigheter få problem med att föra ett samtal med en annan människa eftersom 

arbetsminnets volym eventuellt inte räcker till för att komma ihåg vad den andre säger i en 

längre sekvens. Det kan då lätt leda till att vi tappar den röda tråden i samtalet. Brister i 

arbetsminnet leder till påtagliga svårigheter med framför allt sammansatta kognitiva processer 

och visar sig också direkt på begåvningstest i form av en allmän sänkning av nivå på 

begåvningen. Man presterar helt enkelt sämre med brister i arbetsminnet. Varken 

uppmärksamhet eller arbetsminne kan ses som åtskiljda från språk och perception. Om det 

råder en tidig språkstörning så påverkar detta även utvecklandet av arbetsminnet, sekundärt. 

Man kan ha avsevärda problem med både uppmärksamhet och arbetsminne utan att egentligen 

ha minnesproblem d.v.s. problem med långtidsminnet. Kvaliteten vid inlagringen påverkar 

dock det som kommer att lagras in. Problem med uppmärksamhet kan sekundärt leda till 

problem med minneslagringen då denna ges hjälp av att vi stannar upp och gärna reflekterar 

över det som skall lagras in i långtidsminnet. Om vi istället blir ouppmärksamma och låter oss 

översköljas av nya intryck och impulser i nuet så försämras kvaliteten i betydande 

utsträckning i själva inlagringen (Baddeley 2000).  

 Arbetsminnet är enligt Baddeley ett tillfälligt lagringssystem som stöttar vår 

tankekapacitet och även har betydelse för språkbearbetning. Brister inom arbetsminnet skulle 

kunna leda till att den språkliga bearbetningen störs. Denna process är extra tydlig i själva 

läsandet. Får individen problem med att snabbt känna igen orden i en text belastas 

arbetsminnet påtagligt och därmed försämras indirekt även den språkliga förståelsen. 
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Arbetsminnet består av en central exekutiv funktion där planering och styrning av arbetet 

sker. I den centrala delen regleras den medvetna uppmärksamheten – vad man ska rikta sin 

uppmärksamhet mot - samt framplockning av fakta ur långtidsminnet. Den centrala 

funktionen har två hjälpsystem, ett auditivt och ett visuellt, som håller viktig information i 

minnet medan man löser olika delar av uppgifterna (Baddeley, 2007). All information till 

hjärnan passerar via våra sinnen det sensoriskt-perceptuella systemet som bland annat 

ansvarar för den inledande bearbetningen av de auditiva eller de visuella signalerna. 

Informationen flödar sedan genom arbetsminnessystemet och vidare in i långtidsminnet. Den 

exekutiva funktionen samordnar, kontrollerar, planerar och transporterar information mellan 

arbetsminnet och andra delar av det kognitiva systemet av hjärnans informationsbehandling. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

 

Den centralexekutiva funktionen antas samordna information från de olika hjälpsystemen, den 

fonologiska slingan
1
 och det visuo-spatiala skissblocket

2
. Den centralexekutiva enheten har en 

begränsad kapacitet, vilket innebär att när den blir överbelastad så kan inte uppgifter 

processas på en maximal nivå. Endast att hålla information i minnet kräver inte särskilt höga 

krav på enheten utan det är när två uppgifter ska utföras samtidigt som enheten arbetar på 

optimal nivå och därför ibland inte kan hantera all information på ett korrekt sätt (Baddeley, 

2007). 

 Baddeley (2003) skriver att den fonologiska slingan sannolikt är den mest utforskade 

enheten av alla i arbetsminnet. Den fungerar som en temporär depå för auditiv information. 

                                                 
1
 Den fonologiska loopen har som uppgift att under en mycket begränsad tid hålla kvar ljudbärande information 

(Baddeley 2003). 

2
 Det visuo-spatiala skissblocket har som uppgift att hålla kvar visuell information under kort tid (Baddeley 

2003). 
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Några olika fenomen påverkar prestationen i den fonologiska loopen, till exempel fonologisk 

likhet. Exempelvis är ord eller bokstäver som har ett liknande uttal besvärligare att komma 

ihåg korrekt. Även ordlängden har betydelse och korta ord är betydligt enklare än långa. Den 

fonologiska loopen är specialiserad på att bearbeta det verbala materialet.  

 Det visuo-spatiala skissblocket är ett hjälpsystem som är specialiserat på att bearbeta 

samt lagra visuell och spatial information samt verbalt material som har omkodats till bilder. 

Denna beståndsdel i arbetsminnet har enligt Baddeley troligtvis inte någon större avgörande 

betydelse för språket. Däremot spelar det visuo- spatiala skissblocket en viss roll vid läsning 

vad gäller den visuella uppfattningen av bland annat en sidas konstruktion och stil. Vid 

uppgifter av visuell karaktär kan man se en ökning av aktiviteten i den högra hjärnhalvan. 

Systemet är dimensionerat för ett ensamt komplext mönster och klarar inte flera mönster 

samtidigt. Exempelvis kan man hålla en kartbild i huvudet men inte flera kartor samtidigt 

(Baddeley, 2003).  

 Den episodiska bufferten samordnar information i olika delar av hjärnan, från sensorisk 

input, från arbetsminnets andra delar och från långtidsminnet. Detta gör att vi kan hämta 

information, reflektera över den och därtill även manipulera och reformera information vilken 

kommer från flera olika ställen samtidigt för att skapa en förståelig helhet. Bufferten fungerar 

som ett gränssnitt mellan olika system i hjärnan och för med sig en betydande 

lagringskapacitet. Enligt Baddeley kan vi se den episodiska bufferten antingen som en helt ny 

komponent eller som en uppdelning av den centrala exekutiva funktionen.  

 Arbetsminnets hjälpsystem tycks ha olika betydelse beroende på om vi läser eller om vi 

räknar. Forskare har funnit tydliga samband mellan dyslektiska svårigheter och problem med 

den fonologiska loopen på samma sätt som det verkar finnas ett samband mellan 

räknesvårigheter och problem med den visuo-spatiala skissblocket. Det verkar också finnas 

samband mellan ett bra arbetsminne och att vara en god läsare eller en god räknare. 

Arbetsminnet ger oss en förmåga att hålla flera mentala processer i minnet samtidigt. 

Eftersom det både håller, bearbetar och konsulterar våra tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Arbetsminnet fyller därför en mycket viktig funktion vid all nyinlärning både hos barn och 

vuxna (Derwinger, 2003). 

 För att minnas saker och/eller händelser skapas en minneskarta i hjärnan och en bild 

lagras av vad vi har sett och var vi sett något. Tal kan minnas med stöd av en inre mental 

linjal eller tallinje. En koppling forskare funnit mellan arbetsminnet och taluppfattning är 

antalet fyra som är en viktig kapacitetsgräns. Enligt Klingberg (2011) kan en vuxen klara upp 

till sju enheter men när det gäller arbetsminnesuppgifter där man inte får repetera 
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informationen är kapacitetsgränsen fortfarande fyra enheter. Enheterna kan vara exempelvis 

siffror, bokstäver eller ord. När antalet överstiger fyra ökar reaktionstiden och vi behöver då 

räkna varje föremål ett i taget. Enligt Franzen (1998) har vi normalt fungerade arbetsminne 

när vi kan lagra sju enheter plus minus två. 

 Det går att genomföra mätningar av arbetsminnets kapacitet. Det kan göras exempelvis 

genom att undersöka hur många siffror vi kan återge efter att ha hört dem en gång (auditiva 

arbetsminnet) eller hur många saker vi kan komma ihåg genom att ha sett dem en gång 

(visuo-spatiala arbetsminnet). Många forskare menar att arbetsminnets kapacitet ökar från 

barndom till vuxen ålder. Mellan åldrarna 6 – 13 år sker den mest anmärkningsvärda 

ökningen av en individs kognitiva förmåga. Efter 13 års ålder avtar ökningen snabbt. 

Arbetsminnet har betydelse för individens generella kognitiva utveckling. Barn i de tidiga 

skolåren kan minnas bättre än förskolebarn men ändå är det den vuxna individen som minns 

allra bäst (Klingberg, 2010).  

 Arbetsminnets kapacitet har traditionellt setts som något fullständigt statiskt som inte 

går att förändra. Det har dock bedrivits forskning om hur arbetsminnet skulle kunna förbättras 

genom träning (se t.ex. Klingberg, 2009). Arbetsminne och koncentrationsförmåga är enligt 

Klingberg (2011) två funktioner som till stor del löper samman. Det gäller endast att komma 

ihåg vad vi ska koncentrera oss på. 

 Klingberg forskar om barns mentala utveckling och i den studie som publicerades 2011 

ger han en populärvetenskaplig översikt av forskningsläget.  Han har genom sin forskning 

kommit fram till att man kan förbättra sitt arbetsminne. Hjärnan har en stor formbarhet och 

troligen finns det möjlighet att förbättra minnet genom hela livet. Forskarna börjar också 

kunna koppla vissa gener till inlärningssvårigheter, även om sambanden enligt Klingberg är 

mycket komplexa. Klingberg redogör för hur hjärnans minne är uppbyggt, och kopplar den 

kunskapen till exempelvis dyslexi, dyskalkyli och andra inlärningssvårigheter. Problemet är 

enligt Klingberg ofta arbetsminnet, det vill säga hur mycket information barnet kan hantera på 

en och samma gång. Han plockar ut tre potentiella möjligheter att hjälpa barn med att 

förbättra sitt arbetsminne. 

 

1. Att avlasta barnets arbetsminne, genom tydliga instruktioner och ostörd miljö. 

2. Att testa arbetsminnet tidigt för att sätta in stöd (även om barns utveckling 

varierar). 

3. Att förbättra arbetsminnet genom träning. 
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  2.2   Datorstödd arbetsminnesträning 

Träning ger färdighet och orsaken bakom detta är enligt Klingberg (2007) hjärnans 

formbarhet. Klingberg menar att arbetsminnesträning är till allra störst nytta för dem som har 

svårigheter med arbetsminnet. Det är också när vi studerar en grupp individer som har 

svårigheter med arbetsminnet som vi har störst chans att se om det sker några förbättringar. 

 Forskningsresultat från de senaste åren pekar, enligt Andersson (2010), på att hjärnans 

föränderlighet och anpassningsförmåga samt att effekterna av kognitiv träning är större än vad 

man tidigare 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, 

effekter på andra uppgifter än de direkt tränade. Efter arbetsminnesträning har man 

exempelvis sett förbättringar gällande problemlösningsförmåga och matematisk förmåga. 

Gällande långtidseffekterna av arbetsminnesträning finns det fortfarande relativt lite 

genomförd forskning, även om effekter funnits kvar upp till ett och halvt år efter avslutad 

träning. 

 De flesta studier om datoriserad arbetsminnesträning har gjorts på barn med en ADHD- 

diagnos eftersom arbetsminnesproblem anses vara ofta förekommande inom denna grupp. 

Svagt arbetsminne antas också vara orsaken till just dessa barns impulsivitet likväl som deras 

oförmåga till uppmärksamhet (Klingberg, 2002). I de studier som finns publicerade varierar 

träningsmängden betydligt, från exempelvis en timma per vecka i totalt arton veckor till att 

vara 40 minuter per dag fem dagar per vecka. I de flesta studier tränar deltagaren mellan tre 

och sju dagar i veckan och tiden varierar mellan 30 och 40 minuter (Klingberg et al 2005). 

Genomgående i de studier som genomförts är att många barn avbryter sitt deltagande i 

arbetsminnesträningen innan den slutförts. 

 I en annan studie, av Klingberg, Forssberg och Westerberg (2002), deltog barn och 

ungdomar mellan sju och femton år med ADHD. De tränade sitt arbetsminne med datorstödd 

arbetsminnesträning och förbättrade sitt arbetsminne jämfört med en kontrollgrupp. Det 

skedde en förbättring både vad gäller uppgifter som tränades i programmet men också 

exempelvis visuospatialt arbetsminne och komplext resonerande vilket inte tränades på 

uttryckligt i datorprogrammet.  

  2005 genomförde författarna tillsammans med flera andra forskare ytterligare en studie 

baserad på den ovan beskrivna (Klingberg m fl 2005). I denna studie deltog barn mellan sju 

och tolv år. Samtliga av de deltagande barnen hade diagnostiserats med ADHD. Barnen 
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använde ett datoriserat arbetsminnesträningsprogram varje dag i totalt 25 dagar cirka 40 

minuter per dag. Hälften av barnen tränade med en konstant svårighetsgrad genom hela 

träningsperioden, kontrollgruppen. Den andra hälften av barnen använde ett program med 

självjusterande svårighetsgrad. Den sistnämnda gruppen förbättrades signifikant i jämförelse 

med kontrollgruppen. Förbättringarna rörde audiotivt arbetsminne, komplext resonerande och 

responsinhibering. Föräldrarna till de deltagande barnen ansåg dessutom att barnens ADHD- 

symptom föll till en betydligt lägre frekvens (Klingberg 2005). Utifrån denna studie drog 

Klingberg och hans forskarkollegor slutsatsen att det går att förbättra sitt arbetsminne genom 

träning. Resultat från denna studie visar tydligt vikten av att svårighetsgraden dessutom 

anpassas för att träningen ska vara effektiv. 

 I en studie av Semrud-Clikeman m fl (1999) undersöktes effekterna av 

uppmärksamhetsträning på barn med ADHD. Träningen pågick i en timme per vecka i totalt 

18 veckor. Resultaten av studien visade att barnen som var placerade i en träningsgrupp 

förbättrades signifikant på ett visuellt samt ett auditivt uppmärksamhetstest, i jämförelse med 

barn som var placerade i en kontrollgrupp. 

 Arbetsminnesträning har på samma sätt visat sig kunna förbättra vuxnas prestationer på 

begåvningstest. I en studie presenterad Jaeggi m.fl. (2008) framkommer att de deltagandes 

förbättring på begåvningstest verkar vara beroende av träningsmängd, dvs. att fler dagar av 

arbetsminnesträning gav större förbättring på begåvningstest än få träningsdagar. Den 

träningsmängd som jämfördes i Jaeggis stúdie var åtta alternativt 19 träningsdagar. 

 I en studie av Loosli, Buschkuel, Perrig och Jaeggi (2011) undersöktes effekterna av 

arbetsminnesträning på läsfärdigheter hos normalutvecklande barn. Samtliga barn som deltog 

i studien var mellan 9 och 11 år gamla. Barnen delades i studien in i en träningsgrupp som 

genomförde den datorstödda arbetsminnesträningen och en kontrollgrupp som inte 

genomförde någon träning. Innan träningen påbörjades testades alla deltagande barn i fråga 

om deras läsfärdigheter. Dessa tester genomfördes också efter att träningsperioden avslutades. 

Resultaten från studien visade att de deltagare som genomförde arbetsminnesträningen 

förbättrade sina resultat på framförallt läsning av ord och läsning av sammanhängande text i 

jämförelse med barnen i kontrollgruppen.  

 I en annan studie av arbetsminnesträning (Holmes, Gathercole och Dunning 2009) 

ingick totalt 22 barn med företrädesvis svagt arbetsminne. Genom denna studie drog forskarna 

slutsatsen att datorstödd arbetsminnesträning förbättrade barnens arbetsminne. 

Förbättringarna bland de deltagande barnen var så pass stora att de efter den datoriserade 

arbetsminnesträningen presterade på samma nivåer som andra barn i samma ålder. Förutom 
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ett förbättrat arbetsminne drog forskarna slutsatsen att det fanns förbättringar också inom 

matematikområdet gällande grundläggande aritmetik och huvudräkning. 

 

 

 

3. ASPERGER SYNDROM   

Aspergers syndrom som diagnos kommer att försvinna år 2013 och då i stället ingå som en av 

diagnoserna i samlingsnamnet Autismspektrumtillstånd. Då det i dag fortfarande går under 

benämningen Aspergers syndrom har jag valt att hålla mig till just det i denna studie.  

 I detta avsnitt ges en kort beskrivning av diagnosen Aspergers syndrom. Detta menar jag är 

nödvändigt för att ge en god grund till och förståelse för varför det är relevant att genomföra en 

studie om Aspergers syndrom, arbetsminne och matematik.  

 

Autismspektrumtillstånd eller genomgripande störningar i utvecklingen är det formella 

begreppet för fem diagnoser som finns inom autismspektrumet i diagnosmanualen DSM-IV-

TR.  

 Autistiskt syndrom 

 Aspergers syndrom 

 Genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation (UNS) 

 Desintegrativ störning 

 Retts syndrom 

 

De första tre diagnoserna har till stora delar sin grund i samma diagnoskriterier. De två 

återstående diagnoserna, desintegrativ störning och Retts syndrom, har egna diagnoskriterier 

men har likheter med autistiskt syndrom och är av den anledningen placerade under samma 

rubrik.  

 Autismspektrumtillstånd är följaktligen ett samlingsbegrepp där olika diagnoser ingår, 

bland dem Aspergers syndrom. Ofta föredrar man att använda detta samlingsnamn för att 

understryka att autism kan yttra sig på många olika sätt och med olika svårighetsgrad hos 

olika personer. Om vi skulle tänka oss att se autismspektrum som en skala skulle Aspergers 

syndrom befinna sig någonstans i mitten av en sådan. Lorna Wing (1981) anser att det inte 

finns någon exakt gräns mellan autism och Aspergers syndrom utan beskriver autismspektrum 

som ett träd där stammen är autism och en av trädets alla grenar är Aspergers syndrom. Det 

grenarna har gemensamt är enligt Wing svårigheter inom tre områden – ”Wings triad” (Ehlers 

& Gillberg, 2003).  
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Figur 2. Wings triad 

Personer med genomgripande störning i utvecklingen har diagnoser med gemensamma drag, 

men är trots de gemensamma dragen mycket olika sinsemellan. Två personer med Aspergers 

syndrom kan trots att de har samma diagnos ha helt olika symtombild. De skulle också kunna 

ha samma symtombild men ändå bete sig helt olika på grund av att varje symtom kan variera i 

intensitet och att symptomens konsekvenser för den enskilda individen i det vardagliga livet 

är olika. I grunden finns individens personlighet, vilken är unik för varje människa, och de 

kognitiva förmågorna som kan variera från svår utvecklingsstörning (mental retardation) till 

en mycket hög intelligensnivå. Enligt Gillberg och Ehlers (2004) vet man idag inte exakt hur 

många som har en genomgripande störning i utvecklingen, men det är rimligt att anta att det 

är mellan sex och tio barn av tusen, det vill säga 0,6-1% av den totala befolkningen. 

 Tony Attwood (2008) beskriver personer med diagnosen Aspergers syndrom som 

personer med ett annorlunda sätt att tänka och uppfatta omvärlden. De senaste åren har 

forskningen fokuserat mycket på hur personer med Aspergers syndrom och autism hanterar 

intryck från omvärlden. De intryck vi får från världen omkring oss sorteras och bearbetas i 

hjärnan för att sedan användas till att förstå det sammanhang vi befinner oss i. Det kallas 

kognition och inkluderar tänkande, lärande, minne och fantasi (Attwood, 2000). 

 Skolan, liksom den undervisning skolan bedriver, spelar en stor roll för barns utveckling 

och lärande. För att ge elever med Aspergers syndrom det stöd de behöver krävs det att skolan 

har god kunskap, flexibilitet och en god organisation. För att skolan ska kunna bli bra och 

fungera för en elev med Aspergers syndrom är det viktigt att kunskap om diagnosen 

kombineras med förståelse för den enskilda eleven. Det är framförallt inom fem områden som 

personer med Aspergers syndrom kan ha svårigheter: 

 ”Theory of mind” 

 Central koherens 

 Exekutiva funktioner 

 

 

Begränsad förmåga till 

ömsesidig 

kommunikation 

 

Begränsad förmåga till 

social interaktion 

 

Begränsad föreställningsförmåga 

vilket påverkar fantasi, beteende  

och intressen  
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 Minne 

 Begåvning 

Christopher Gillberg och Stephan Ehlers (2003) menar att inte alla personer med Aspergers 

syndrom har svårigheter inom samtliga områden, och att svårigheterna varierar mycket från 

individ till individ. ”Theory of mind” handlar om förmågan att förstå att varje människa har 

sina egna tankar och känslor och att dessa tankar och känslor påverkar hur denna människa 

beter sig. Att ha ”Theory of mind” innebär att man har insikt om att man själv kan ha andra 

tankar och känslor än andra människor, trots att man befinner sig i samma situation. Många 

personer med Aspergers syndrom har en begränsad ”Theory of mind”. Det medför att en stor 

del av andra människors beteenden och sätt att reagera blir svåra att förstå. Det medför också 

att det blir svårt att veta vilken information andra människor behöver få för att de ska ha 

möjlighet att förstå vad det är man vill eller känner (Ehlers, S. & Gillberg, C. 2003). Det är 

också med god ”Theory of mind” vi förstår skämt, ironi och metaforer, ser till helheten och 

söker efter bakomliggande orsaker till händelser (Attwood, 2008).   

 Gillberg och Ehlers (2003) anser att man för att förstå världen omkring sig behöver ha 

en förmåga att föra samman små detaljer till en helhet, central koherens. Många personer med 

Aspergers syndrom kan ha svårigheter med det. Det innebär att omvärlden ofta uppfattas som 

fragmentarisk, bestående av en massa detaljer som man har svårigheter att foga samman till 

en begriplig helhet. En annan följd är att man kan få svårigheter att använda sig av 

sammanhanget för att förstå detaljer, till exempel vad ett ord med flera betydelser har för 

innebörd i en viss text eller vad en kommentar eller gest kan betyda i en speciell situation.

 Uta Frith (2000) anser att det hos personer med ett normalt kognitivt system finns en 

inbyggd vilja att skapa sammanhang, alltså koherens. Oberoende av en stor mängd stimuli 

prioriterar de allra flesta mening och förståelse, de eftersträvar sammanhang. Hos personer 

som har en svag central koherens hackas händelser sönder och blir isolerade från varandra 

utan att ses i ett sammanhang. Personer med Aspergers syndrom är ofta bra på att se detaljer 

eller delar, men har svårt att sätta ihop dessa delar till en sammanhängande helhet. En person 

med Aspergers syndrom ser flera hundra träd medan en annan person ser samma träd och i 

tanken sätter ihop dem till en skog. Personen med Asperger syndrom sätter inte ihop träden 

till en skog, utan ser delarna var för sig, menar Frith. Personer med Aspergers syndrom har 

också ofta svårigheter att förstå att samma ord kan ha olika betydelse beroende på i vilket 

sammanhang de förekommer. En uppmaning som exempelvis ”Kan du stänga dörren?” kan 
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uppfattas som om man frågar om personen har förmågan att stänga dörren. Alltså inte som en 

uppmaning om att stänga dörren just nu (Dahlgren, 2004). 

  Exekutiva funktioner är förmågor som är nödvändiga för att kontrollera, utvärdera och 

förändra det egna beteendet i olika situationer. Vi använder de exekutiva funktionerna när vi 

planerar vad vi ska göra, när vi bestämmer oss för att sätta igång att göra något och när vi 

behöver ändra våra planer då något oväntat inträffar. Dessa funktioner används också när vi 

ställs inför nya problem eller svårigheter som ska lösas. Om en person har brister i de 

exekutiva funktionerna finns svårigheter att omsätta kunskaperna i nya situationer. Det kan 

även vara svårt att hejda en impuls trots att vetskapen finns att exempelvis inte slåss eller 

rapa. Svårigheter inom detta område innebär också att förmågan att anpassa sig till olika 

situationer och svårigheter att förändra sitt beteende till nya situationer inte finns (Frith, 2000, 

Dahlgren, 2004). 

 Personer med Aspergers syndrom har ofta svårigheter med de exekutiva funktionerna. 

Det innebär att man till exempel kan fastna i ett och samma beteende eller att man har svårt 

att komma igång med saker och ting. Man kan också ha svårt att stoppa ett beteende trots att 

man är fullt medveten om att man borde.  

 Enligt Gillberg (1999) är följande exekutiva funktioner de vi använder mest: 

• förmågan att planera  

• förmågan att hejda oönskade handlingar  

• förmågan att anpassa sig  

• förmågan till uppmärksamhet  

 

Ju högre upp vi kommer i skolan och i vår utbildning desto större blir kraven på att eleverna 

själva ska kunna planera, påbörja, genomföra och avsluta sitt arbete. Gillberg (1999) anser att 

elever med Aspergers syndrom behöver särskilda instruktioner för att kunna genomföra dessa 

uppgifter. Gillbergs forskning visar också att eleverna uppvisar sämre resultat under tidspress. 

Därför menar Gillberg att det är särskilt viktigt att pedagoger är införstådda med elevernas 

behov av anpassad planering, ökad tidsåtgång och tydliga tidsramar. Personer med Aspergers 

syndrom är normalbegåvade eller ibland högt begåvade personer men det är tämligen vanligt 

med en ojämn begåvning. Man kan till exempel ha svårigheter att lösa enkla uppgifter som rör 

vardagliga sysslor, samtidigt som man kan svara på komplicerade kunskapsfrågor på mycket 

hög nivå. 
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Dahlgren (2007) menar att det finns oerhört lite forskning om minnet hos personer med 

Aspergers syndrom. Den forskning som finns visar att personer med Aspergers syndrom har 

svårt att komma ihåg saker som man varit med om och att dra nytta av dessa erfarenheter i 

andra liknande situationer. Relativt ny forskning antyder att personer med Aspergers syndrom 

utnyttjar fakta- och språkminnet (det semantiska minnet) även för saker som de flesta andra 

sparar i andra mer automatiserade minnen. Dahlgren skriver att minnet inte verkar vara 

organiserat så att man kan få tillgång till det snabbt och enkelt. Ett exempel kan vara minnet 

för hur man går tillväga när man ska ta på sig sina kläder. Det semantiska minnet är ett aktivt 

och medvetet minne. Det innebär att det tar längre tid att genomföra sådant man lagrat där 

eftersom man måste plocka fram det på ett medvetet sätt istället för att det går av sig själv. 

Hos vissa personer med Aspergers syndrom verkar minnet fungera på ett annorlunda sätt i 

jämförelse med personer med normal utveckling. 

  De flesta studier som finns om minnet gjordes innan det fanns några internationellt 

accepterade diagnoskriterier för Aspergers syndrom. Därför kan man inte vara säker på att de 

personer som medverkade i studien verkligen hade Aspergers syndrom. Det gör att det är 

svårt att dra några generella slutsatser utifrån dessa studier
3
 .  

 

 

 

4. MATEMATIKEN 

I detta avsnitt redovisas de områden inom matematiken som denna studie haft som syfte att 

belysa närmare. I tidigare forskning, riktad mot elever med diagnosen ADHD har man funnit 

att datoriserad arbetsminnesträning haft positiva effekter inom området aritmetik.  

 Vår uppfattning om tal och inlärning när det gäller tal börjar tidigt, långt innan vi börjar 

i skolan. Grunden för matematiken är aritmetiken som innefattar såväl huvudräkning som 

skriftliga uträkningar. Detta från grundläggande enheter som 2+5=7 till mer avancerade 

uppgifter. Alistair McIntosh (2009) menar att kunskaper om de fyra räknesätten, addition, 

subtraktion, multiplikation och division är grundläggande för att utveckla sina kunskaper och 

förmågor inom matematiken.  

                                                 
3
 

www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/annorlunda_tankande/minnet/minnet_hos_barn_med

_autism/index.html 2012-02-29 

 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/annorlunda_tankande/minnet/minnet_hos_barn_med_autism/index.html
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/annorlunda_tankande/minnet/minnet_hos_barn_med_autism/index.html
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Talförståelse är mer än att komma ihåg talfakta. Det kräver dessutom förståelse för att 2+5 

och 5+2 är samma matematiska problem. Brian Butterworth (1999) anser att kunskaper om tal 

är en förutsättning för elevens fortsatta lärande i matematik på en mer avancerad nivå och 

grundläggande för taluppfattning är att kunna avgöra vilket av två tal som är störst av två. En 

elevs taluppfattning beror på elevens övergripande förståelse för antal tillsammans med 

förmågan att förstå flexibla sätt att göra matematiska beräkningar.  

 Ett enkelt sätt att mäta elevers färdigheter inom området aritmetik är enligt Butterworth 

(1999) att mäta svarstiden. Han påtalar skillnaden i att lösa en uppgift genom att räkna på 

fingrarna eller om svaret kommer direkt eller är automatiserat. Föreställningen om tal kan 

vara kopplat till visuella bilder och med stöd av förmågan att visualisera siffrorna kan man få 

hjälp att minnas dem. Har man svårigheter att visualisera talen kan det bli omöjligt att hantera 

tal. Förmågan att visualisera siffror och tal kan enligt Klingberg (2011) vara en koppling 

mellan matematik och arbetsminne. Att lära sig nya begrepp inom matematiken liksom att 

hålla alla termer och begrepp i minnet kräver ett väl fungerande arbetsminne. 

 Sammanfattningsvis har arbetsminnet enligt flera forskare en avgörande betydelse för 

utförandet av matematiska operationer. Flera studier Flera studier pekar på att kapaciteten hos 

arbetsminnet kan ökas genom träning. Dessa studier har dock inte genomförts på barn/elever 

med Aspergers syndrom. Det är således relevant att studera om arbetsminnesträning för barn 

med detta syndrom kan ha några effekter på genomförandet av matematiska operationer. 

 

 

 

  5. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om datoriserad 

arbetsminnesträning kan ha någon följdverkan inom området matematik. Till skillnad mot 

tidigare kända studier, där huvuddelen riktar sig mot barn och ungdomar med ADHD, riktar 

sig denna studie alltså till ungdomar med Aspergers syndrom. Denna grupp är, enligt min 

mening, en tidigare outforskad grupp med avseende på arbetsminnesträning och dess effekter 

på matematiska operationer. Som framkommit tidigare har personer med Aspergers syndrom 

ett annorlunda sätt att tänka och bearbeta information. Av den anledningen kan studier 

genomförda tillsammans med exempelvis ADHD inte med självklarhet appliceras på min 

urvalsgrupp. Personer med Aspergers syndrom har ofta brister i de exekutiva funktionerna 

vilket betyder att det ofta föreligger svårigheter att omsätta sina kunskaper i nya situationer. 

(Frith, 2000, Dahlgren, 2004). Ju högre upp vi kommer i skolan och i vår utbildning desto 

större blir kraven på att eleverna själva ska kunna planera, påbörja, genomföra och avsluta sitt 
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arbete, vilket också betyder ökade krav på våra exekutiva funktioner. Den forskning som finns 

visar att personer med Aspergers syndrom har svårt att komma ihåg saker som man varit med 

om och att dra nytta av dessa erfarenheter i andra liknande situationer. Dahlgren skriver att 

minnet inte verkar vara organiserat så att man kan få tillgång till det snabbt och enkelt. Hos 

vissa personer med Aspergers syndrom verkar minnet fungera på ett annorlunda sätt i 

jämförelse med personer med normal utveckling. 

 

Studiens övergripande frågeställningar är 

1. Vilka mätbara effekter har arbetsminnesträning på elevers färdigheter inom 

området matematik? 

2. Har datorstödd arbetsminnesträning någon effekt på arbetsminnet. 

 

Ur ovanstående frågeställning växte flera sekundära frågeställningar fram vilka är viktiga för 

studiens och resultatens användbarhet. Det jag har för avsikt att studera är eventuella samband 

mellan arbetsminnesträning och elevers färdigheter i matematik. 

 

3. Har mängden av datorstödd arbetsminnesträning någon betydelse?  

 

Ett svar på frågan om mängden datorstödd arbetsminnesträning har någon betydelse skulle 

kunna ge svar på om det är möjligt att effektivisera träningen. Detta skulle vara användbar 

information för alla som arbetar med arbetsminnesträning likväl som för den som ska 

genomföra en träningsperiod. En arbetsminnesträningsperiod kräver stora insatser från 

samtliga inblandade både vad gäller tid och motivation. Träningen tar tid i anspråk både för 

den som tränar och för den som handleder träningsperioden. Av den som tränar arbetsminnet 

krävs också stora insatser i form av energi och motivation. 

 

4. Vilka faktorer är avgörande för att elever med Aspergers syndrom ska genomföra 

hela arbetsminnesträningsperioden?  

 

Enligt tidigare studier är det vanligt med avhopp från den datorstödda arbetsminnesträningen 

varför det är av intresse att få svar på vilka faktorer som är avgörande för att eleverna ska 

genomföra hela arbetsminnesträningsperioden. Ett svar på denna fråga skulle eventuellt 

möjliggöra att fler slutför träningen.  

 

5. Finns det några särskilda svårigheter i arbetsminnesträningsprogrammet för elever 

med Aspergers syndrom? 
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Denna fråga är av intresse för alla som arbetar med arbetsminnesträning tillsammans med 

dessa elever. Det skulle också ge programutvecklare och andra möjligheter att arbeta fram 

eller anpassa program utifrån dessa personers speciella förutsättningar och behov. 

 

 

 

 6. METOD 

I detta avsnitt redovisas genomförandet av studien. Här beskrivs hur det empiriska materialet 

samlats in, bearbetats och analyserats. Här redogörs också för hur urvalet till studien gjorts 

och hur kraven på de forskningsetiska principerna uppfyllts samt diskuteras studiens validitet 

och reliabilitet. De flesta studier indelas i grupper utifrån vad man redan känner till om ett 

forskningsområde. Enligt Patel och Davidsson (2011) är den explorativa studien en studie 

inom ett område där man saknar kunskap eller där den består i stora kunskapsluckor och 

därför vill ha in så mycket ny kunskap som möjligt inom ett problemområde. Man försöker 

belysa ett problem så allsidigt som möjligt för att den kunskap man inhämtat sedan ska kunna 

ligga till grund för vidare studier inom området. Författarna skriver vidare att man vid en 

explorativ studie ofta använder sig av flera tekniker för insamlandet av empiriskt material.  

 En hypotesprövande studie är en studie där man redan har omfattande kunskap och en 

teori om hur ett förhållande eller samband ser ut. En hypotes uttrycker alltså ett samband. 

Patel menar att dessa oftast används som separata undersökningar men att det i vissa studier 

förekommer att man använder flera. Jag har valt att klassificera studien som explorativ och 

hypotesprövande då den uppfyller samtliga kriterier utifrån Patel och Davidssons beskrivning 

för respektive begrepp. Jag antar att datorstödd arbetsminnesträning har effekt också hos min 

utvalda elevgrupp vilket jag alltså vill pröva. Den är explorativ i allra högsta grad då 

undersökningsgruppen enligt vad jag känner till är en tidigare ej undersökt målgrupp inom 

arbetsminnesträningssammanhang. Undersökningsgruppen har utifrån diagnosen Aspergers 

syndrom ett annorlunda sätt att tänka och uppfatta omvärlden. De har också ett annorlunda 

sätt att bearbeta information. Det finns ingen tidigare forskning att tillgå.  

 Slutligen är studien också hypotesprövande i den bemärkelsen att det finns en hypotes 

om ett samband mellan datorstödd arbetsminnesträning och färdigheter i matematik vilken jag 

har för avsikt att pröva.  

 Jarl Backman (2008) menar att man traditionellt sett skiljer mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden gestaltas av mätningar, kvantifiering med hjälp av 

statistik och utmynnar ofta i numeriska observationer. Exempel på kvantitativa metoder är 
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test, experiment, prov och enkäter. Den kvalitativa metoden å andra sidan kännetecknas av att 

inte använda sig av siffror och tal. Kvalitativa studier har för avsikt att öppna upp för nya 

diskussioner och ge nya kunskaper om ett fenomen. Bengt Starrin (red, 1994) hävdar att 

kvalitativ respektive kvantitativ forskning betyder olika saker för olika forskare. Att försöka 

få ordning och reda i begreppen menar han är en resultatlös uppgift som skapar oordning 

snarare än ordning. Patel och Davidsson (2011) menar att kvalitativ respektive kvantitativ 

metod allt om oftast framställs som om de vore oförenliga vilket enligt dem inte är fallet i det 

praktiska forskningsarbetet. 

 Den metodansats som använts i denna studie är enligt min mening vare sig enbart 

kvalitativ eller enbart kvantitativ. Ambitionen har varit att undersöka om det finns några 

samband mellan flera företeelser, i detta fall datorstödd arbetsminnesträning och färdigheter i 

matematik samt om arbetsminnesträningens mängd är av betydelse. Med mängd avses antalet 

genomförda träningstillfällen i detta fall. Metoderna som använts i detta avseende med 

inledande matematiktester och resultatet från mätningar av arbetsminnet utifrån den 

datorstödda arbetsminnesträningen kan räknas som kvantitativa metoder medan de deltagande 

observationer och halvstrukturerade intervjuer som genomförts är mer av kvalitativ karaktär. 

 Studien kan därför, enl. min mening, beskrivas som en experimentell multimetodstudie 

med inslag av både kvalitativ och kvantitativ metod. Att studien är experimentell betyder att 

man som forskare aktivt ingriper för att testa en hypotes, till exempel för att pröva om en 

behandling ger bättre effekt än annan behandling. En experimentell studie innebär alltid en 

jämförelse mellan minst två alternativ. Experimentgruppen får behandlingen som ska prövas 

medan kontrollgruppen får en annan typ av behandling eller ingen behandling alls. Sedan 

mäts förändringarna hos de individer som ingår i experimentgruppen. I denna studie har 

experimentgruppen genomfört datorstödd arbetsminnesträning tillsammans med 

matematiktester före och efter genomförd träningsperiod. Detta att jämföra med 

kontrollgruppen som endast genomfört matematiktesterna med en viss tid däremellan vilket 

jag återkommer till längre fram. Att studien är en multimetodstudie innebär att ett flertal 

datainsamlingsinstrument har använts. Datainsamlingsmetoderna redovisas senare under 

rubrikerna Experimentet, Deltagande observation och Intervjuer. 

 

 

     6.1  Urval av elever 

Urvalet av elever till denna studie har gjorts utifrån ett strategiskt urval, vilket betyder att jag 

har gjort ett medvetet och specifikt val utifrån variabler som är av betydelse för studiens 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/ordlista#experimentgrupp
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/ordlista#kontrollgrupp
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Expgrp 1 

Expgrp 2 

Kontrgrp 

Matematiktester 
FÖRMÄTNING 

Ja 

Ja 

Ja 

Vecka 1 Vecka 6 

TRÄNING OCH MÄTNING AV ARBETSMINNE 

Kort (Expgrp 1) resp. lång (Expgrp 2) träningsperiod 

15 tillfällen; 9 deltagare 

25 tillfällen; 10 deltagare 

Inga träningstillfällen; 10 deltagare 

Matematiktester 
EFTERMÄTNING 1 EFTERMÄTNING 2 

Matematiktester 

Ja 

Nej Ja 

Nej 

Ja 

inriktning. Den variabel som varit styrande i denna studie är diagnosen Aspergers syndrom. 

Valet av specifika miljöer, det vill säga skolor med min undersökningsgrupp har gett tillträde 

till elever med diagnosen Aspergers syndrom. Urvalsprocessen genomfördes i flera steg för 

att förankra studiens syfte hos rektorer, lärare och deltagare i studien. Detta var en viktig del i 

planeringen för att få tillträde till de specifika miljöer där studien har genomförts. 

 Steg ett i planeringen var att kontakta rektorerna vid berörda skolor för godkännande av 

genomförandet och få åtkomst till de elever som ryms inom det kriterium som varit gällande 

för att elevens deltagande, det vill säga att eleven har diagnostiserats med diagnosen 

Aspergers syndrom. Rektorerna ställde sig positiva till elevernas deltagande i studien och 

deltog också när lärarna informerades vid ett senare tillfälle. Steg två inleddes med möten 

tillsammans med lärargrupperna för information om studiens innehåll, syfte och 

genomförande. Vid dessa tillfällen presenterades en tidsplan för förberedelser genom 

matematiktester, installation av datoriserat arbetsminnesträningsprogram, introduktion av 

programmen för deltagande elever samt genomförandet av nivåskapande arbetsminnestest 

(inbyggt i programmet) vilket nämnts tidigare i denna studie. Samtliga tillfrågade lärare 

ställde sig positiva till deltagande vilket har varit en förutsättning för att genomföra studien. 

Studien har genomförts i form av skolprojekt där den datorstödda arbetsminnesträningen skett 

under skoltid. Projektet har därmed varit en del av undervisningen och pågått under 

vårterminen 2012. Den grupp som fungerat som kontrollgrupp i studien ligger utanför detta 

skolprojekt. Samtliga elever i studien har diagnosen Aspergers syndrom vilket var ett 

kriterium för deras medverkan. Ungdomarna är mellan 16 och 20 år gamla och har ingen 

tidigare erfarenhet av strukturerad datorstödd arbetsminnesträning. Figuren nedan (fig.3) visar 

antalet deltagare och antal arbetsminnesträningstillfällen för de grupper som deltagit i studien. 

Den visar också utsträckningen i tid för genomförandet av den datorstödda 

arbetsminnesträningen. 

 

 

 

Figur3 
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 6.2  Forskningsetiska överväganden 

Forskning där omyndiga personer deltar är ur etiskt perspektiv bekymmersamt. Det kan vara 

svårare att få ett riktig informerat samtycke från barn och unga, då deras förmåga att bedöma 

eventuella risker och överblicka eventuella konsekvenser är begränsad eller ibland obefintlig. 

Samtidigt medför ett avståndstagande från forskning med barn och unga att de kan utsättas för 

andra risker. De allra flesta studier medför att enskilda individer på något sätt lämnar ut 

information till forskaren. Vare sig man som forskare hämtar ut informationen om individerna 

ur exempelvis officiella register eller om individerna själva lämnar ut informationen måste 

hänsyn tas till individernas integritet (Patel & Davidsson 2011).  

 I denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet (2007) på följande sätt. Deltagande elever har informerats genom ett 

skriftligt informationsbrev där de fått möjlighet att delta eller avstå från att medverka i 

studien. Elevernas vårdnadshavare har informerats skriftligt om elevens deltagande 

tillsammans med information om var de ska vända sig om de har frågor eller på något sätt 

motsätter sig elevens deltagande.  

 Informationskravet är uppfyllt genom att vårdnadshavare och deltagande elever 

skriftligt informerats om uppgiftens syfte, deras uppgift i undersökningen och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. 

Samtyckeskravet är uppfyllt genom att deltagande elever har gett skriftligt samtycke till att 

delta i undersökningen. De forskningsetiska principerna kräver samtycke från deltagare och 

deras vårdnadshavare om ”de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt 

känslig karaktär” (Vetenskapsrådet, 2007, s.9). Deltagarna informerades därutöver om att 

deltagandet är frivilligt.  

 Konfidentialitetskravet är uppfyllt genom avidentifiering av alla deltagares identitet, 

varje deltagare har kodats med en bokstav och tillhörande siffra i resultatet.  

 Nyttjandekravet är uppfyllt genom att samtliga resultat används endast i denna studie 

och ingen annanstans (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

 

 

 6.3  Experimentet 

Studien är experimentell på så vis att deltagarna utsatts för ett planerat experiment i form av 

datorstödd arbetsminnesträning. Syftet med en experimentell studie är att pröva om en 

behandling ger några effekter. I denna studie är syftet att undersöka om datorstödd 
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arbetsminnesträning har någon effekt på elevernas förmågor inom vissa matematiska 

färdigheter. En experimentell studie innehåller alltid en jämförelse mellan minst två alternativ 

och i denna studie har jag, som framgår av figur 3 ovan, valt att använda mig av två 

experimentgrupper och en kontrollgrupp för att få svar på följande forskningsfrågor: 

  

 Vilka mätbara effekter har arbetsminnesträning på elevers färdigheter inom 

området matematik  

 

 Har mängden, det vill säga antalet genomförda träningstillfällen med datorstödd   

               arbetsminnesträning någon inverkan på deltagarnas resultat 

 

Två experimentgrupper och en kontrollgupp har deltagit i studien. Experimentgrupperna har 

genomfört både matematiktester och datorstödd arbetsminnesträning och betecknas 

experimentgrupp 1 resp. experimentgrupp 2 framöver. 

 Experimentgruppen bestod inledningsvis av 23 elever. Fyra av dessa har avbrutit 

arbetsminnesträningen inom olika tidsgränser innan de kommit upp i totalt 15 tillfällen 

alternativt inte genomfört träningen alls. En grupp elever har genomfört den datorstödda 

arbetsminnesträningen under färre än 25 tillfällen men valt att avbryta träningen vid tillfälle 

15, denna grupp elever betecknas som experimentgrupp 1. Då eleverna tackat ja till att delta i 

studien har jag valt att ta med deras resultat i studien som en av två experimentgrupper för att 

genom detta belysa frågan om mängden arbetsminnesträning har någon betydelse. 

Experimentgrupp 2 består av de elever som genomfört hela den planerade 

arbetsminnesträningsperioden, alltså totalt 25 träningstillfällen under sammanlagt sex veckor. 

Kontrollgruppen består av tio elever vilka har genomfört matematiktester vid två tillfällen 

med fem till sex veckors mellanrum. Kontrollgruppen har följaktligen inte fått någon 

behandling alls, det vill säga ingen datorstödd arbetsminnesträning. Kontrollgruppen har 

endast genomfört matematiktesterna vilket jag återkommer till längre fram. 

 

Experimentgrupp 1 

1. Matematiktest: Färdigheter i matematik samt Talserier 

2. Datorstödd arbetsminnesträning 15 tillfällen under fyra veckor 

3. Matematiktest: Färdigheter i matematik samt Talserier 

 

Experimentgrupp 2 

1. Matematiktest: Färdigheter i matematik samt Talserier 

2. Datorstödd arbetsminnesträning vid 25 tillfällen under sex veckor 

3. Matematiktest: Färdigheter i matematik samt Talserier 
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Kontrollgrupp  

1. Matematiktest: Färdigheter i matematik samt Talserier vid inledningen av studien 

2. Matematiktest: Färdigheter i matematik samt Talserier fem till sex veckor efter genomförandet av de 

första testerna 

 

 

 

6.3.1 Matematiktester 

Elevernas matematiska färdigheter mättes med hjälp av Adlers Färdigheter i matematik 

version D samt Talserier i matematik. Version D är avsett att användas för skolår 7, 8 och 9 

samt elever som ej nått målen för grundskolans matematik. Talserier är normerat från åk 4 

och upp till och med gymnasiet.  

 Färdighetstestet ger ett snabbt mått på grundläggande förmåga till räknande (aritmetik) i 

matematik. Testet tar endast 5 minuter att genomföra och består av ett blad med sammanlagt 

50 enkla räkneuppgifter. Det har normerats på drygt 3500 elever och använder stanineskalan 

1-9 som är lättöverskådlig och enkel att administrera. Talserier i matematik mäter logisk 

förmåga - förmåga att se mönster med tal och siffror. Testet varar i endast tio minuter och 

består av ett blad med sammanlagt 25 uppgifter i talföljder. Det har normerats på drygt 5 700 

elever och använder även den stanineskalan 1-9. 

De elever som deltagit i den datorstödda arbetsminnesträningen genomförde 

matematiktesterna före den datorstödda arbetsminnesträningsperiodens start samt inom 

maximalt fem dagar efter att de avslutat träningen. Detta gällde oavsett om eleverna 

genomfört 15 eller 25 träningstillfällen. Kontrollgruppen, det vill säga de elever som endast 

genomfört matematiktesterna, har gjort det vid två tillfällen med en tidsperiod om fem till sex 

veckor mellan dessa tillfällen. Samtliga elever som deltagit i studien ryms inom ramen för den 

målgrupp för vilka matematiktesterna är avsedda. 

 
 

  6.3.2  Datorstödd arbetsminnesträning – innehåll och genomförande 

I den datorstödda arbetsminnesträningen använde samtliga deltagande elever Minneslek Flex 

Senior (Läramera  Program AB; Leripa AB; Kognitiva Kompaniet AB 2010). Minneslek Flex 

Senior är ett träningsprogram som syftar till att förbättra arbetsminnet hos barn och vuxna 

med koncentrationssvårigheter. Minneslek Flex Senior innehåller övningar som har som mål 

att träna skilda aspekter av arbetsminnet. En del av övningarna ställer högre krav på spatialt 

arbetsminne medan andra kräver mer auditivt arbetsminne.  
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Minneslek Flex Senior omfattar tio olika moduler, med fyra olika övningar per modul för att 

träna arbetsminnet. Totalt förekommer följaktligen 40 olika övningar i programmet. Det finns 

möjlighet att komma igång med programmet efter bara ett fåtal steg där förvalda inställningar 

används, men det finns också möjlighet att göra en rad inställningar och val för den som vill 

anpassa programmet efter särskilda behov. I denna studie har dock ett av de förvalda 

programmen använts, Standardprogram A. I den inbyggda redovisningen av elevernas resultat 

visas modul 1-4 samt modul 6-9.  

 Vid första träningstillfället valde eleverna spelpjäs i sin favoritfärg samt genomförde ett 

nivåtest som finns inbyggt i programmet. Nivåtestet omfattar två deltest vilka syftar till att 

bedöma lämplig ingångsnivå i träningen därefter anpassas svårighetsgraden automatiskt efter 

elevens resultat. Den ena delen i nivåtestet är visuospatial, den andra verbal och en 

sammanvägning av resultaten från båda testen görs när nivåförslag genereras. Den 

visuospatiala delen av nivåtestet består av prickar som blinkar i slumpvis ordning. Uppgiften 

består i att klicka på prickarna i samma ordning som de blinkar. Antalet prickar utökas 

successivt och när man misslyckas med två försök är testet avslutat. Den verbala delen av 

nivåtestet består i att ett antal siffror läses upp i slumpvis ordning varefter siffrorna sedan 

visas på skärmen. Uppgiften är att klicka på siffrorna i sammanordning som de blev upplästa 

innan de visades på skärmen. Antalet siffror utökas successivt och även i denna del gäller att 

när man misslyckas med två försök är testet avslutat 

 Programmet är uppbyggt i form av en spelplan där elevens valda spelpjäs finns och det 

är bara att klicka på spelpjäsen för att starta programmet. När dagens övningar är genomförda 

belönas eleven genom att få spela ett belöningsspel. Det är olika spel varje dag och om eleven 

presterar goda resultat hamnar de på en "high-score"-lista. Syftet med listan är att eleverna 

kan tävla mot sina egna resultat i själva belöningssystemet. 

 

 

 Arbetsminnesträning – övningarna  

Studien bygger på sammantaget åtta moduler vilka är avsedda att träna arbetsminnet. Varje 

modul tränar och mäter elevernas arbetsminneskapacitet vilket redovisas genom ett 

värde/poäng. Detta sker per automatik i programmet. Programmet är självjusterande och 

svårare övningar ger högre poäng. Modul 5 och 10 redovisas inte med anledningen att de inte 

ingått inte i det förvalda standardprogram som valts för studiens genomförande. 
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Övning 1 var en visuospatial övning med åtta fast placerade 

föremål placerade i två rader med fyra föremål i respektive 

rad. Föremålen aktiverades i slumpvis ordning och eleverna 

skulle sedan klicka på föremålen i samma ordning som de 

aktiverades. Om eleven klickade på rätt objekt försvann 

det, vilket gjorde att det allteftersom eleven klickade på korrekta föremål fanns färre alternativ 

att välja på. Om eleven klarade åtta objekt i samma ordning som de presenterades ändrade 

övningen riktning och eleven skulle istället klicka på föremålen i omvänd ordning.  

Övning 2 var även den en visuospatial övning men nu 

med roterande föremål vilket ställer högre krav på 

koncentrationsförmågan. För att utmana koncentrationen 

ytterligare roterade de åtta föremålen ett kvarts varv efter 

att lamporna hade blinkat. Lamporna tändes i slumpvis 

ordning och eleven skulle klicka på lamporna i samma ordning som de tändes. Om eleven 

klarade åtta objekt i samma ordning som de presenterades ändrades övningens riktning och 

eleven skulle istället klicka på objekten i omvänd ordning.  

Övning 3 var en visuoaudiotiv övning med åtta fast 

placerade föremål som krävde att eleven kände till färgerna 

då föremålen presenterades verbalt. Föremålen rörde på sig 

och lät i slumpvis ordning.  Elevens uppgift var att klicka 

på dem i samma ordning som de presenterades 

 Övning 4 var en visuoaudiotiv övning med fast 

placerade föremål som krävde att eleven kände till siffrorna 

1-9. När övningen inleddes var föremålen osynliga. 

Föremålen presenterades verbalt och blev först efter det 

synliga. Elevens uppgift var att klicka på föremålen i 

samma ordning som de presenterades verbalt. Eleven 

skulle klicka på föremålen i omvänd ordning om en högre svårighetsgrad nåddes dvs. om 

eleven lyckades med ett antal försök med 8 föremål presenterade.  

Övning 6 var en visuospatial övning med fast placerade 

föremål som bytte plats och ytterligare tillkommande 

föremål. Övningen innehöll nio föremål placerade upptill i 

bild. Föremålen visades i slumpvis ordning och när 
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föremålen hade markerats flyttades de till bildens nedre del och ett ytterligare föremål tillkom. 

Eleven skulle klicka på föremålen i samma ordning som de markerades på bilden. När eleven 

klickade på rätt föremål flyttades det tillbaka till sin utgångsposition upptill i bild. Om eleven 

klarade av att minnas åtta objekt i samma ordning som de markerades vände övningen och 

eleven skulle istället klicka på föremålen i omvänd ordning.  

Övning 7 var en visuospatial övning med åtta fast 

placerade föremål i två rader. Föremålen presenterades både 

verbalt och visuellt. Elevens uppgift var att klicka på 

föremålen i samma ordning som de markerades på 

bildskärmen. Om eleven lyckades med ett antal försök med 

åtta föremål presenterade vände övningen och eleven skulle 

istället klicka på föremålen i omvänd ordning. 

Övning 8 var en Visuoauditiv övning med tio fast 

placerade föremål i två kategorier med fem föremål i 

vardera. Föremålen presenterades verbalt, vartannat 

presenterat föremål var från den första kategorin (bokstäver) 

och vartannat föremål som presenterades var från den andra 

kategorin (siffror). Elevens uppgift var att sortera föremålen 

i de två kategorierna och först klicka på alla föremål som presenterades i den ena kategorin i 

rätt ordning, sedan de som presenterades i den andra kategorin.  

Övning 9 var en Visuospatial övning med totalt 16 fast 

placerade föremål. Denna övning skiljer sig från de övriga i 

Minneslek Flex då föremålen markerades i grupper om par. 

När övningen började bestod dessa par uteslutande av 

intilliggande föremål. Föremålen markerades två och två 

och målet med övningen är att utöka antalet par man kan 

minnas. Om eleven klarade att återge sex par med intilliggande föremål bestod paren 

fortsättningsvis av tre par där föremålen var antingen intilliggande eller med andra objekt 

emellan.  

 

  

     6.4  Observationer  

I vår vardag är det främsta redskapet vi har för att få fram fakta och upplysningar om saker att 

observera det vi har omkring oss. Vi genomför våra vardagsobservationer mer eller mindre 
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per automatik utifrån våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Likväl är observation 

därutöver en vetenskaplig metod för att samla empiriskt material (Patel m fl 2011). 

 Observation som vetenskaplig metod är passande när vi önskar samla information om 

beteenden som exempelvis verbala yttranden, fysiska handlingar, känslouttryck och annat av 

likartad karaktär. Till skillnad mot en intervju är man som forskare inte beroende av att 

intervjupersonen ska minnas en viss händelse eller känsla. Istället studerar vi vid en 

observation beteenden direkt när de inträffar. Patel m fl poängterar dock vikten av att notera 

att det finns beteenden som inte är direkt observerbara och av den anledningen är lätta att 

missa. En nackdel med observation som insamlingsmetod är att den är både kostsam och 

tidsödande varför den många gånger utesluts som ett alternativ. Som forskare behöver man 

också ta med i beräkningen att det kan inträffa saker som gör att vi tvingas upphöra med 

observationen. 

 Trots att observationen är en tidsödande insamlingsmetod ansåg jag den vara en av de 

bästa teknikerna för att samla in information i just denna studie. Den var snarare en 

förutsättning för att komma nära deltagarna och få information om beteenden som exempelvis 

verbala yttranden, fysiska handlingar, känslouttryck och likartat under genomförandet av den 

datorstödda arbetsminnesträningen. Syftet med observationen var att se och höra om det finns 

faktorer inbyggda i programmet som är till fördel eller nackdel för deltagarna utifrån deras 

eget sätt att se på det de upplever. Jag har observerat varje elev i undersökningsgrupp 1 och 2 

vid två till fem tillfällen under hela arbetsminnesträningsperioden. Observation är, enligt min 

mening, tillsammans med intervjuerna, en passande metod för att belysa följande 

frågeställningar: 

 Vilka faktorer är avgörande för att eleverna ska genomföra hela 

arbetsminnesträningsperioden?  

 

 Finns det några särskilda svårigheter i arbetsminnesträningsprogrammet med 

avseende på Asperger syndrom? 

 

 

 6.5  Intervjuer 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? (Kvale 1997, 

s.9) 

 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att få tillgång till information som är 

relevant för några av studiens frågeställningar. Det är möjligheten att få ta del av den enskilda 
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undersökningspersonens sätt att se på en företeelse som är det som är viktiga och inte hur 

många som ser det på samma sätt eller på olika sätt. Anne Ryen (2004) menar att det är just 

detta som är intervjuns styrka i en kvalitativ studie. Antalet intervjupersoner inte är det viktiga 

utan istället den information man får in genom intervjuerna. Kvale (1997) beskriver den 

kvalitativa forskningsintervjun som karaktären av ett vardagligt samtal och säger att om vi inte 

förde samtal skulle det inte heller finnas någon delad kunskap. 

 Valet att genomföra intervjuer som en del av insamling av det empiriska materialet i 

denna studie gjordes för att få tillgång till deltagarnas egna uppfattningar om i vilken 

utsträckning den datorstödda arbetsminnesträningen påverkat dem gällande studiens 

problemformulering. Men också för att komma åt deras upplevelser av träningsprogrammet 

som inte visat sig under observationerna. Just detta är ju, som framkommit tidigare, en av 

Patels farhågor med observationer. Enligt Kvale syftar denna typ av intervju till att erhålla 

otolkade beskrivningar utifrån den intervjuade personens upplevelse av ett fenomen. 

Intervjuerna har skett i anslutning till avslutandet av den datorstödda arbetsminnesträningen 

och har varit av halvstrukturerad karaktär. I praktiken har det inneburit att intervjuerna bestått 

av öppna frågor där frågeområdet varit bestämt men frågorna varierat beroende på hur 

intervjupersonerna har svarat.  

Syftet med intervjuerna var att få svar på följande frågeställningar: 

 Vilka faktorer är avgörande för att eleverna ska genomföra hela 

arbetsminnesträningsperioden?  

 

 Finns det några särskilda svårigheter i arbetsminnesträningsprogrammet med 

avseende på Asperger syndrom? 

 

Det som också är relevant i förhållande till studiens syfte och undersökningsgruppens 

upplevelser är: 

 Upplever eleven några skillnader i färdigheter i matematik i förhållande till före 

arbetsminnesträningen?  

 

 

 6.6  Bearbetning och analys 

Analysarbetet har under denna studie genomförts i flera steg. Inledningsvis genomfördes de 

matematiska testerna tillsammans med eleverna. Testerna analyserades i direkt anslutning till 

genomförandet, det vill säga direkt efter varje elevs testtillfälle. Eleverna har avidentifierats 
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och har tilldelats en kod bestående av bokstaven A tillsammans med en siffra. Siffran 

representerar elevens namn för att uppfylla konfidentialitetskravet och skydda deltagarnas 

identitet.  

 Steg två i analysarbetet påbörjades i och med första observationen vid den datorstödda 

arbetsminnesträningen. I anslutning till observationerna antecknades data jag bedömde vara 

relevanta för forskningsfrågorna. Bearbetning och analys av data från observationerna har 

skett under hela studien. Under varje observationstillfälle noterades stödord som hjälp för 

minnet för att direkt efter varje observationstillfälle sedan skriva ut dessa stödord till 

sammanfattning av det jag sett. Innan observationerna genomfördes resonerade jag kring hur 

jag skulle kunna dokumentera det jag såg. En möjlighet hade varit att filma för att i efterhand 

kunna titta tillbaka. Jag bedömde att de svårigheter som en filmning skulle medföra inte skulle 

väga upp fördelarna. Vissa av eleverna skulle inte uppträda naturligt i en filmad situation och 

några skulle säga nej. Av den erfarenhet jag har med arbetet med denna elevgrupp vet jag 

sedan tidigare att det kan vara svårt både med foto och med film.  

 Intervjuerna analyserades i samband med genomförandet, det vill säga i direkt 

anslutning till att de avslutat ett träningspass. Intervjusvaren från eleverna analyserades för att 

utifrån mina tolkningar kunna ställa nya frågor. De analyser som pågått under intervjuerna har 

i vissa fall varit omfattande på grund av den diagnos som ligger till grund för 

undersökningsgruppens deltagande i studien. Personer med Aspergers syndrom kan ha ett 

stort och varierande ordförråd men kan ändå ha mycket svårt att kommunicera på ett 

ändamålsenligt sätt. Ofta har man svårt att förstå att ett ord kan ha flera betydelser och att 

betydelsen beror på i vilket sammanhang ordet används eller med vilket tonfall det uttalas. 

Det är vanligt att man tolkar det som sägs eller skrivs bokstavligt (Attwood, T 2008). Med 

anledning av eventuella språkliga svårigheter och annorlunda tolkningar har det varit viktigt 

att formulera frågorna på ett sätt som är förståeligt för var och en av dem som deltagit i 

studien. Mina formuleringar har varit avgörande för att få svar på det jag vill ha svar på. Efter 

att ha skrivit ner intervjuerna har genomläsning av materialet varit ett pågående analysarbete 

under hela arbetets gång. Svaren från intervjuerna har indelats i följande kategorier: 

 

1. Upplevda positiva effekter av den datorstödda arbetsminnesträningen 

2. Upplevda negativa effekter av den datorstödda arbetsminnesträningen 

3. Positiva uppfattningar om Minneslek Flex Senior 

4. Negativa uppfattningar om Minneslek Flex Senior 
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Slutligen analyserades de avslutande matematiska tester som genomförts efter avslutad 

datorstödd arbetsminnesträning och de av kontrollgruppen genomförda testerna. Dessa 

ställdes nu i relation till inledande matematiktester. I praktiken innebär det att de inledande 

testerna jämfördes med de avslutande testerna. Genom att göra en beräkning av differensen 

mellan dessa erhölls ett mått på deltagarnas utveckling inom Färdigheter och Talserier. 

  

 

 6.7  Validitet och reliabilitet 

Kvale (1997) menar att validitet och reliabilitet tillsammans med generaliserbarhet har 

kommit att bli något av vetenskapens allra heligaste och respektfullt dyrkade begrepp. 

Validitet innebär att man har undersökt det som man från början hade för avsikt att undersöka 

och ingenting annat. Det handlar i det praktiska genomförandet om att använda rätt metod till 

rätt tillfälle. Inom forskningen handlar validitet om att kunna ange i vilken situation och för 

vilket urval resultaten är giltiga. Reliabiliteten åsyftar att den kunskap vi når genom forskning 

är framtagen på ett tillförlitligt sätt. 

 I denna studie har flera datainsamlingsmetoder använts för att belysa det 

forskningsområde som ligger till grund för studien. Studien innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa inslag där det empiriska materialet samlats in genom observationer, tester, 

intervjuer och data från den datorstödda arbetsminnesträningen. Genom detta multimetodval 

tillsammans med användandet av kontrollgruppen anser jag att studien har god validitet. När 

det gäller reliabiliteten i denna studie kan den diskuteras då detta kan vara ett bekymmer i 

kvalitativa studier. Eftersom reliabilitet i grund och botten handlar om att en studies resultat 

vid en viss tidpunkt ska kunna bekräftas vid en upprepad studie är detta ett problem. Enligt 

Kvale (1997) ska forskaren ha en kritisk syn på sin egen analys och ett tydligt angivet perspektiv 

på det undersökta forskningsområdet vilket jag återkommer till under rubriken diskussion och 

reflektion. 

 Det bakomliggande syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att få tillgång till 

information som är relevant för studiens problemformulering. Intervjuer som en del av 

insamlingen av det empiriska materialet var därför ett självklart val för att få ta del av 

undersökningspersonernas sätt att se på arbetsminnesträningens effekter. Endast genom dessa 

intervjuer har jag fått möjligheter att ställa följdfrågor beroende på deltagarnas svar. 

Intervjuerna har gett svar på studiens forskningsfrågor varför man kan dra slutsatsen att 

validiteten är utifrån förutsättningarna god. Reabiliteten kan diskuteras då det inte med 

säkerhet går att ställa samma fråga vid ytterligare ett tillfälle och få samma svar. Detta 
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uppväger dock enligt min åsikt värdet av att få ta del av det intervjupersonerna känner och 

upplever. När det gäller validiteten i observationerna anser jag att den är god, utifrån studiens 

förutsättningar. Det som observerats är synbara och hörbara upplevelser och förändringar i 

elevernas beteende under den datorstödda arbetsminnesträningen. Det som inte kan 

observeras är det eleverna eventuellt upplevt men inte gett något uttryck för. Reliabiliteten 

gällande observationerna är också den diskutabel då det ibland har varit svårt att veta vad 

deltagarnas känsloyttringar egentligen står för. Av den anledningen redovisar jag dessa 

känsloyttringar i sin helhet och lämnar slutsatserna delvis till läsaren. 

 De matematiska testerna är utprovade vad gäller validitet och reabilitet. De mäter 

elevernas förmågor inom området aritmetik och taluppfattning. Matematiktesterna 

tillsammans med valet att använda flera jämförelsegrupper har enligt min uppfattning gett 

både god validitet och god reliabilitet till studien och de metoder jag har valt att använda mig 

av. 

 

 

 

7. FRAMGÅNGAR OCH UPPTÄCKTER 

I detta avsnitt ges ett samlat resultat av studiens resultat när det gäller samtliga 

insamlingsmetoder. För att ge en överskådlig bild har jag valt att presentera dem under varsin 

rubrik i följande ordning: Experimentet, det vill säga matematiktesterna och den datorstödda 

arbetsminnesträningen, Observationerna och slutligen Intervjuerna.  

 

 

 7.1  Matematiktesterna 

Denna studie var hypotesprövande i den bemärkelsen att jag antar att det föreligger ett 

samband mellan datorstödd arbetsminnesträning och färdigheter i matematik vilket jag haft 

för avsikt att pröva. Matematiktesterna som insamlingsmetod var ett strategiskt val och första 

steget i insamlingen av det empiriska materialet till studien.  

 

 
         Figur 4.1       Figur 4.2 
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Sammanlagt har 29 elever genomfört testerna som bestod av två matematiktester, Färdigheter 

i Matematik och Talserier (figur 4.1 och 4.2) 

 Effekten av arbetsminnesträningen har analyserats med hjälp av ovanstående diagram. 

Diagrammen visar att resultaten före och efter genomförd arbetsminnesträning är i princip 

oförändrade gällande kontrollgruppen. Linjerna i diagrammen visar i själva verket en svagt 

nedåtgående tendens utifrån medelvärdet av resultatet i denna grupp. Utifrån detta resultat är 

det rimligt att dra slutsatsen att resultatet inte påverkats i någon avgörande riktning av mitt val 

att använda samma matematiktester före och efter den datorstödda arbetsminnesträningen. 

Tvärtom ger det en fingervisning om att resultaten inte är påverkade av att experimentgrupp 1 

och 2 har sett testerna vid ett tidigare tillfälle. 

 Experiementgrupp 1 och 2 visar båda uppåtgående linjer utifrån medelvärdet på de båda 

gruppernas resultat i matematiktesterna efter genomförd arbetsminnesträning. Medelvärdet i 

Färdigheter ökar från 10,11 till 14,0 för experimentgrupp 1 och från 19,3 till 24,6 för 

experimentgrupp 2. När det gäller kontrollgruppens medelvärde så sjunker det från 31,2 till 

30,6. Inom området Talserier ökan medelvärdet för experimentgrupp1 från 8,33 till 12,89 och 

för samma område för experimentgrupp 2 från 11,8 till 16,1. Precis som inom Färdigheter 

sjunker medelvärdet för kontrollgruppen från 16,1 till 15,8 

 

 

 7.2 Experimentet – Arbetsminnesträningen  

Resultaten från arbetsminnesträningen visar en uppåtgående trend för båda 

experimentgrupperna när det gäller arbetsminneskapaciteter. Experimentgruppernas 

ursprungsvärden låg nära varandra med ett medelvärde på 34,33. respektive 32,2 Utifrån 

medelvärdet bland deltagande elever i modul 1 går att 

utläsa en något starkare uppåtgående trend för 

experimentgrupp 1 som har ett högre värde än 

experimentgrupp 2 där de båda grupperna skiljs åt i tid, 

53,78 respektive 48,3. Sammantaget når 

experimentgrupp 2 ett högre slutligt medelvärde i modulen vilket tydligt framgår i 

diagrammet över modul 1.  

I modul 2 pekar resultaten även här på en 

uppåtgående trend. Här tyder resultaten på en starkare 

uppgång i arbetsminneskapacitet för experimentgrupp 

2 redan vid den brytpunkt då träningstiden skiljer de 
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båda grupperna åt. Medelvärdet efter den korta perioden är 41,66 respektive 46,2. 

Experimentgrupp 2 mer än dubblerar sitt medelvärde utifrån ursprungsvärdet (se även bilaga 

1).  

Resultaten i modul 3 visar liksom de föregående 

på en uppgång i resultat, i detta fall dock betydligt mer 

kraftfullt. Båda experimentgrupperna visar således även 

här en positiv utveckling i arbetsminneskapacitet, men 

experimentgrupperna har mer än dubblerat sitt 

medelvärde i arbetsminneskapacitet. Grupperna har utvecklats från 32,44 respektive 34,9 till 

67,77 respektive 74,5 (se även bilaga 1).  

 Resultatet visar en stadig uppgång i 

arbetsminneskapacitet även i modul 4. 

Experimentgruppernas resultatutveckling följs åt under 

den korta träningsperioden och därefter fortsätter 

experimentgrupp 2 att utvecklas vidare. 

Experimentgruppernas medelvärde ligger före 

träningsperioden på 30,88 respektive 34,6. Efter avslutad träningsperiod ligger 

experimentgruppernas medelvärde på 44,66 respektive 51,3.  

I modul 6 visar resultaten en stadigt uppåtgående 

och positiv trend beträffande arbetsminneskapaciteten, 

Det vill säga fram till och med den korta periodens 

slut. Medelvärde före träningsperioden var 20,55 

respektive 25,6. Vid avslut av den korta perioden har 

båda experimentgrupperna utvecklats lika mycket i 

förhållande till sitt ursprungliga värde. Medelvärdet för experimentgrupp 2 sjunker sedan 

vilket slutligen resulterar i ett lägre medelvärde i arbetsminneskapacitet efter 25 

träningstillfällen än vid 15 träningstillfällen. Medelvärdet för experimentgrupp 2 sjunker från 

39,5 till 38,3 mellan den första efter mätningen och den andra. 

 Resultatet visar en positiv utvecklingskurva i 

arbetsminneskapacitet för modul 7. 

Experimentgruppernas medelvärde vid träningens 

början var 38,22 respektive 35,5. Utvecklingen inom 

denna modul är störst under den första 
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träningsperioden, alltså kort period. För experimentgrupp 2 sker en utveckling från 59,1 till 

61,9 under de sista 10 träningstillfällena. 

 I modul 8 sker en positiv utveckling av 

arbetsminneskapaciteten. Experimentgrupperna 

börjar med ett medelvärde på 30,11 respektive 29,3. 

Experimentgrupp 2 mer än dubblerar sitt medelvärde 

vis en jämförelse av mätningen vid träningens början 

i jämförelse med träningsperiodens slut.  

 I modul 9 var experimentgruppernas medelvärde 

vid träningens inledning 34,33 respektive 32,2. Vid 

träningens slut är medelvärdet 53,77 respektive 56,5.  

 I samtliga moduler visar den analys som gjorts 

en positiv utveckling av arbetsminnet med ett 

undantag. I modul 6 upptäcktes en nedåtgång för 

experimentgrupp 2 under de sista 10 dagarna. Vad beror denna nedåtgående trend på?  

 

 

 7.3  Observationerna 

Valet att använda observation vetenskaplig metod har gett mig tillgång till beteenden som jag 

annars inte skulle ha fått möjligheten att ta del av. Syftet med observationen var att se och 

höra om det finns faktorer inbyggda i programmet som är till fördel eller nackdel för 

deltagarna utifrån deras eget sätt att se på det de upplever. Jag har observerat varje elev i 

undersökningsgrupperna vid två till fem tillfällen under hela arbetsminnesträningsperioden. 

En dags övningstillfälle startades genom att eleven dubbelklickade på sin valda spelpjäs. 

Samtliga elever som deltagit i denna studie har uppvisat svårigheter i att hitta den ”gröna 

knappen”. Den gröna knappen är en knapp som eleven behöver klicka på mellan varje övning 

i varje modul. Således krävs att eleven klickar på knappen lika många gånger i varje modul 

som antal övningar, alltså tio (tio moduler ingår i det standardprogram som ingått i studien, 

men endast åtta av dem redovisas i programmet). Samtliga elever, har behövt stöd i att ”hitta” 

knappen och det har tagit mellan fem och åtta övningar per modul för att komma ihåg detta. 

De har varit fullt fokuserade på skärmen och den gröna knappen sitter nere i hörnet till 

vänster. Flera av eleverna har vänt sig till handledaren och ställt frågan: ”Varför händer det 

inget?”. Flertalet har uttryckt frustration både verbalt och genom fysiska handlingar över 

”knappen”:  
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 ”Varför händer inget” 

 ”Varför är knappen så liten” 

 Den kunde ju åtminstone blinka (det gör den) 

 ”Om den var större hade jag sett den” 

 ”Varför sitter den i hörnet man ser den ju inte, skulle ha kunnat täcka skärmen då man 

ändå inte kan göra något förrän man startat” 

 ”Varför säger den inte till?”  

 Slår ut med händerna och vänder sig frågande till handledaren  

 Reser sig och ska lämna rummet eftersom spelet inte fungerar 

 Verbala yttringar i form av negativa ord  

 Verbala yttringar om datorer 

 Verbala yttringar om programmet  

 

Diagnosen Aspergers syndrom kan yttra sig på många olika sätt och alla personer med samma 

diagnos har olika svårigheter. Observationerna var en viktig insamlingsmetod då ett av 

studiens syften var att undersöka om det finns inbyggda svårigheter för just denna elevgrupp. 

Som framkommit tidigare behövs god kunskap och förståelse för dessa elevers annorlunda 

sätt att uppleva och förstå för att skolan ska bli bra för varje individ. Dessa kunskaper behövs 

också för att andra som tillhandahåller exempelvis program eller läromedel ska kunna arbeta 

fram anpassade material.  

 Vad skulle kunna tänkas vara orsaken bakom svårigheterna att ”hitta” knappen? Om 

man har svårigheter inom området Central koherens är det svårt att se helheten. Som 

framkommit tidigare är det ett område många personer med Asperger syndrom kan ha brister 

inom. De små detaljerna blir svåra att få ihop till en helhet och den gröna knappen som en av 

dessa detaljer blev svår att tänka in i helheten. Händelser och sammanhang hackas sönder och 

blir isolerade från varandra utan att ses i ett sammanhang. Det kan dras en parallell mellan 

Friths (2000) beskrivning av hur en person med Aspergers syndrom ser flera hundra träd 

medan en annan person ser samma träd och i tanken sätter ihop dem till en skog. Personen 

med Aspergers syndrom sätter inte ihop träden till en skog, utan ser delarna var för sig. 

Rösten som talar om vad man ska göra och ger beröm vid korrekta klick har lockat fram flera 

verbala yttringar som exempelvis: 

 ”Kan någon säga åt honom att vara tyst jag tål inte hans dialekt” 

 ”Åh vad han är jobbig” 

 ”Jag blir distraherad, kan inte en tjej prata istället?” 
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 ”Vaddå super, jag super inte” 

 ”Vem super” 

 ”Jag tycker inte om män, särskilt inte dem som pratar” 

 ”Vaddå bra, var det inte bra förut då?” 

 

Övervägande antal av eleverna inom de båda experimentgrupperna har reagerat på rösten som 

bland annat ger instruktioner under träningens gång. Det finns många inbyggda 

inställningsmöjligheter där man kan ta bort eller lägga till musik, beröm och annat. Dock inte 

anpassade till just denna elevgrupp. Många har tolkat det som sägs på ett sätt som 

konstruktörerna av programmet knappast tänkt sig. Exempelvis är ordet ”super” inte ett 

positivt ord enligt många. Det har av flera elever tolkats som något som har med alkohol att 

göra vilket flera har ”fastnat” i och haft svårt att hitta koncentrationen igen. Det har under 

denna studie gjorts många kommentarer kring rösten. Rösten går att stänga av men då ges 

ingen direkt verbal uppmuntran alls vilket kan fylla ett behov för många. 

 Ett huvud högt upp på skärmens högra hörn fylls med regnbågens färger varefter man 

kommer framåt i modulen. Flera elever har på olika sätt kommenterat denna ”hjärna”: 

 

 En elev reste sig och lämnade datorn med uttalandet att denne inte ville fortsätta träna 

arbetsminnet. När jag ville veta varför fick jag till svar: ”Jag törs inte mer för jag 

håller nog på att tappa hjärnan”. Min följdfråga blir naturligtvis varför eleven tror det? 

Varpå eleven går tillbaka till datorn och förklarar att ”Hjärnan var nästan halv för en 

stund sedan och nu är den tom”. 

 En annan elev uttryckte att denne inte ville fortsätta träningen eftersom denne höll på 

att tappa minnet. När jag ställer frågan om varför eleven tror det får jag till svar 

”hjärnan ska väl fyllas men min står still eller tappar sina färger, om den tappar är det 

väl minnet den tappar”, samtidigt som eleven pekar på ”hjärnan” på skärmen. 

 Ytterligare en annan undrar ”vad som händer med hjärnan när den är full” 

 

Det går att göra justeringar i inställningsmenyn för att ta bort denna visuella bild om den stör 

eleverna mycket i deras träning. En tanke skulle kunna vara att ha en annan visuell bild som 

ett alternativ att välja för att få en visuell bild av utvecklingen.  

 När man klickar fel i övningarna säger rösten ”försök en gång till”. Vilket eleverna 

uppfattar som att samma ordning på föremålen presenteras en gång till. Föremålen blinkar 

istället i en helt annan ordning. Detta resulterade i verbala yttringar liksom fysiska handlingar 
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och känslouttryck av olika karaktär. Samtliga elever som deltagit i studien har reagerat på 

uppmaningen ”försök en gång till”: 

 Vaddå, han sa ju ”försök en gång till”. ”Jag gjorde ju det och så säger han att det är 

fel. Nej nu vill jag inte göra det här mer”. 

 ”Det är fel på programmet, han sa att jag skulle göra det en gång till men nu säger han 

att det är fel”. 

 ”Jag vill inte göra det här mer, det är fel på det”. 

 ”Usch, jag är så dålig. Jag fattar inte varför det blir fel när jag gör som han säger”. 

 ”Han sa en gång till, fan”. 

 ”Skitdator, varför säger han en gång till?” 

 ”Jag gjorde ju det, jävla skit, idiot”. 

 

Personer med diagnosen Aspergers syndrom kan ha brister i förmågan att förstå att ord kan ha 

en icke-bokstavlig betydelse. Det kan vara förvirrande och skapa stress och oro, vilket i sin tur 

gör det svårt med koncentrationen. Man kan också ha svårigheter att urskilja enstaka ord i ett 

samtal och allt kan bli en jämn ”smet”. Detta är en viktig del när man skapar program och 

nödvändigt att känna till för att kunna göra anpassningar i skola och vardag, inte bara i ett 

program. 

 Som avslutning på dagens datorstödda arbetsminnesträning belönades eleverna med ett 

belöningsspel, inbyggt i programmet. Spelet har varit uppskattat av eleverna och några har 

uppfattat att de tävlar mot andra elever som genomför arbetsminnesträning. Det har ibland 

varit en livlig avslutning på dagens övningspass. Det har varit glada miner och högljudda tjut. 

En elev av de nitton som genomfört arbetsminnesträningen har avstått från att spela spelet. En 

av eleverna avstod till en början men fick sedan se när en annan elev spelade belöningsspelet 

och ville då spela själv också. På en direkt fråga om varför eleven inte spelade till en början 

svarade eleven: ”Jag visste inte hur man skulle göra”. 

 

 

7.4 Intervjuerna  

Intervjuer har genomförts med sammanlagt tio av eleverna. Intervjuerna har gett tillgång till 

deltagarnas egna uppfattningar om i vilken utsträckning den datorstödda 

arbetsminnesträningen påverkat dem gällande studiens problemformulering men också deras 

åsikter om deras upplevelse av träningsprogrammet som inte visat sig under observationerna. 

 nio av tio elever skulle inte ha genomfört träningen om den hade varit på fritiden 
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Eleverna poängterar att de inte skulle ”offra” sin fritid för träningen även om flera av eleverna 

uttrycker att de tror att det går att träna upp minnet. Ingen av eleverna skulle ha genomfört 

träningen på fritiden med motiveringar som: det skulle inte bli av, jag skulle inte kunna 

koncentrera mig, ingen skulle kontrollera att jag gjort det jag ska, jag har så mycket annat att 

tänka på då. 

 

 Belöning är viktigt men sex av tio skulle göra det utan belöning  

Belöningar utöver det som är inbyggt i programmet visar sig vara viktigt för många av 

eleverna. Det har handlat om att exempelvis se en film, baka en kaka, få en chokladbit, en 

extra rast eller spela ett spel. Åtta av eleverna säger dock att de skulle ha genomfört träningen 

utan belöning om träningen bara hade varit inplanerad i deras schema. 

 

 Samtliga elever har genomfört träningen för att det har varit inplanerat i deras 

schema 

Den datorstödda arbetsminnesträningen har varit inplanerad i elevernas dagliga skolschema 

och har prioriterats under de veckor den har pågått.  

 

 Fem av tio elever uttrycker att det har varit roligt att prata med andra som genomfört 

samma träning för att ”jämföra” 

Eleverna har haft diskussioner om den datorstödda arbetsminnesträningen och jämfört vilka 

moduler de haft och om övningen varit lätt eller svår. Eleverna uttrycker att det har känts 

roligare att göra när man vet att flera gör samma sak. Det har enligt några elever varit lite av 

en tävling både mot sig själv och de andra. 

 Det har varit viktigt att se diagrammen i programmet varje vecka för att ”se om det 

händer något” anser åtta av tio elever  

 Viktigt att det händer något  

 Höga poäng  

 

Åtta av tio tillfrågade elever säger att de väntat på att få se resultaten i diagrammen för att se 

om det har skett en förbättring eller inte. Det har blivit roligare när linjen har pekat uppåt. 

Flera av eleverna har studerat staplarna i programmet varje dag för att jämföra dagens resultat 

med gårdagens. 
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 Flera elever uttrycker att de inte hade genomfört träningen om de inte haft en 

handledare som ”pushat” på 

 

Fem av tio elever uttrycker att det har varit viktigt att någon pushar på och talar om hur det 

går för en. Om ingen hade funnits med säger åtta av tio att de nog inte hade gjort hela 

spelplanen varje dag. 

 

 Tid 

Två av tio elever uttrycker att de haft för kort om tid på sig att genomföra hela spelplanen 

vilket gjort att de inte kunnat koncentrera sig på slutet på grund av stress. De tror att deras 

resultat hade varit bättre om de fått mer tid.  

 

 Rast 

Sju av tio elever uttrycker att de behövde rast efter träningen då den tog mycket koncentration 

och energi. De uttryckte att de var trötta. En av tio uttrycker en extrem trötthet och att det inte 

blev mycket mer gjort efter träningen. En lång rast eller avkoppling på något vis hade enligt 

eleverna varit bra. 

 

 

 7.5 Analysenheter som sticker ut 

Under analysarbetet upptäcktes flera resultat som på olika sätt sticker ut i mängden. Samtliga 

värden från Färdigheter, Talserier och den datorstödda arbetsminnesträningen redovisas i 

spridningsdiagram. Varje Modul från den datorstödda arbetsminnesträningen representeras av 

två spridningsdiagram, det vill säga ett för Färdigheter och ett för Talserier. 

Spridningsdiagrammen illustrerar sambandet mellan valda variabler. Genom dessa 

spridningsdiagram erhålls en tydlig bild över några analysenheter som sticker ut.  

 Genom en djupgående analys av varje diagram finner vi en stor andel av eleverna inom 

den första kvadranten. Det stärker hypotesen om ett positivt samband mellan datorstödd 

arbetsminnesträning och färdigheter i matematik. Dessa elever har ökat sin kapacitet såväl hos 

arbetsminnet som sina prestationer inom färdigheter och talserier.  

 Genom att studera också de övriga kvadranterna finns det analysenheter som sticker ut, 

alltså de elever som hamnat inom den andra och fjärde kvadranten. Inom den andra 

kvadranten finner vi elever som ökat sina prestationer radikalt inom färdigheter och talserier 

men inte nämnvärt ökat i arbetsminneskapacitet. Inom den fjärde kvadranten finner vi elever 
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som ökat sin arbetsminneskapacitet på ett radikalt vilket inte inverkat på deras prestationer 

(Se även bilaga 2). För göra en än mer djupgående analys av detta resultat gick jag tillbaka för 

att undersöka vilka elever dessa värden står för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en närmare analys av de elever som inte gjort några större prestationshöjningar inom 

färdigheter och talserier men ökat radikalt inom arbetsminneskapacitet visar det sig att dessa 

elever hade ett högt resultat i matematiktesterna från början. De har alltså inte ett lågt resultat 

inom matematiken utan saknar en prestationshöjning utifrån före och eftermätningar. Det är 

rimligt att utifrån analyserna dra slutsatsen att avvikelserna inom den fjärde kvadranten är 

elever där arbetsminnesträningen inte haft några mätbara positiva effekter inom ämnet 

matematik.  

  

 

 7.6 Sammanfattning – Framgångar och upptäckter 

I detta avsnitt ges en kort sammanfattning av studiens resultat innan den avslutande 

diskussionsdelen. Det empiriska materialet i denna studie har varit omfattande och resultatet 

har bestått av många delar som slutligen ska flätas samman till en begriplig helhet.  

 Resultaten från matematiktesterna visar ett prestationshöjande medelvärde för båda 

experimentgrupperna och en svagt nedåtgående trend för kontrollgruppen. Utifrån dessa 

resultat är det rimligt att dra slutsatsen att datorstödd arbetsminnesträning har positiva effekter 

inom området matematik. Kontrollgruppens resultat tyder på att dessa inte har påverkats i 
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någon avgörande grad av valet att använda samma matematiktester före och efter den 

datorstödda arbetsminnesträningen.  

 Resultaten från arbetsminnesträningen visar en uppåtgående trend för båda 

experimentgrupperna utifrån medelvärdet. Experimentgruppernas ursprungsvärden låg relativt 

nära varandra och följdes åt med en positiv utveckling. I en av modulerna sjönk medelvärdet 

den sista träningsperioden för experimentgrupp 2. 

 Observationstillfällena har gett tillgång till tillgång till beteenden som jag annars inte 

skulle ha fått möjligheten att ta del av. Eventuella svårigheter i datorprogrammet har visat sig 

på olika sätt genom elevernas beteenden och tolkningar av det de har upplevt. Flera 

svårigheter visar sig, vilka flertalet går att dra paralleller till den variabel som varit avgörande 

för elevernas deltagande i studie, det vill säga diagnosen Aspergers syndrom. Den största 

svårigheten som var tydlig hos samtliga deltagare var förmågan att se den ”gröna knappen”. 

En annan svårighet som varit återkommande är språket. Eleverna har tolkat instruktioner 

konkret och uppmaningen om att prova en gång till har lett till en rad missuppfattningar med 

”energitömning” och stress som resultat. Ytterligare ett resultat från observationerna var den 

instruerande rösten i datorprogrammet som var föremål för elevernas ogillande.  

 Utifrån resultaten från intervjuerna går att urskilja ett par saker som är avgörande för att 

eleverna ska fullfölja träningen. Tiden är en viktig faktor på flera sätt. Dels är det viktigt med 

tillräckligt med avsatt tid vid varje enskilt träningstillfälle men det är också avgörande när 

träningen ska genomföras. 

 I analysarbetet upptäcktes flera analysenheter som på ett eller annat sätt stack ut ur 

materialet. Det finns ett klart samband mellan arbetsminneskapacitet och färdigheter 

respektive talserier i matematik utifrån ett medelvärde. Det finns också anledning att dra 

slutsatsen att arbetsminnesträning kan påverka elevernas prestationer i matematik. Den som 

har goda färdigheter från början påverkas dock inte i samma utsträckning som den som har 

svårigheter inom området. 

 

 

 

 8. DISKUSSION OCH REFLEKTION 

I följande avsnitt diskuteras avslutningsvis studiens innehåll, inriktning och genomförande 

tillsammans med tankar om fortsatt framtida forskning. 

 Studien bygger på ett antagande där jag sökte eventuella samband mellan datoriserad 

arbetsminnesträning och färdigheter i matematik. Jag valde att utifrån mina forskningsfrågor 
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genomföra en så kallad multimetodstudie med experimentella inslag tillsammans med 

observationer och intervjuer.   

 Samhällets och skolans krav på arbetsminnet är höga och eleverna förväntas förfoga 

över god problemlösningsförmåga för framgångsrikt lärande. Problemlösningsförmågan anses 

vara beroende av exekutiva förmågor, vilka i sin tur är beroende av arbetsminneskapaciteten. 

Det är just dessa exekutiva funktioner som min undersökningsgrupp, personer med Aspergers 

syndrom, ofta har svårigheter med. De exekutiva funktionerna behövs när vi ställs inför nya 

svårigheter, när vi arbetar med problemlösning, läser, tar instruktioner i flera led och 

kommunicerar med andra. Är det möjligt att genom arbetsminnesträning förbättra de 

exekutiva funktionerna? Det skulle vara en relevant framtida forskningsfråga av stort värde 

för många med nedsatta exekutiva funktioner. Att förfoga över förmåga att hålla information i 

minnet är viktigt när man läser en text på ett mer aktivt sätt men också i räkneoperationen där 

t ex olika sifferfakta ska hållas i minnet medan man genomför uträkningarna.  

  Enligt Klingberg (2011) kan en vuxen klara upp till sju enheter men när det gäller 

arbetsminnesuppgifter där man inte får repetera informationen är kapacitetsgränsen 

fortfarande fyra enheter. Under mina observationer har jag uppmärksammat att det finns en 

tydlig gräns just vid fyra till fem enheter. De elever som uppvisade svårigheter att minnas 

ordningen i en övning började få problem just där. Det är också vid denna gräns eleverna inte 

kommer längre i de matematiktester som använts i studien. Eleverna har förbättrat sina 

resultat på matematiktesterna genom att klara av de uppgifter som består av flera steg än tre. 

Detta gäller även de som inte klarat uppgifter i fler än två steg. Det krävs mer av arbetsminnet 

att göra dessa uträkningar då eleven behöver ”hålla igång” flera tankar samtidigt. Vid 

genomförandet av testerna tappade flera av eleverna koncentrationen snabbt när det blev för 

svårt för dem. Som framkommit tidigare finns ett beroendeförhållande mellan koncentration 

och arbetsminne. Klingberg (2009) pekar på kopplingen mellan arbetsminne och 

koncentration exempelvis i en aktivitet vilket jag anser bekräftas under mina observationer. 

 Sambandet mellan arbetsminne och koncentration blir tydligt då elever som får 

svårigheter tidigt i en modulövning har svårt att fullfölja träningen och har större behov av 

handledarens stöd genom uppmuntran och olika motivationshöjande insatser. De behöver stöd 

att komma tillbaka in i aktiviteten igen. Vid matematiktesterna efter arbetsminnesträningens 

observerade jag en större koncentrationsförmåga hos flertalet av eleverna. Detta skulle kunna 

ha helt andra förklaringar än arbetsminnesträningen men det finns som framkommit, tidigare 

forskning där man upplevt att barn haft större förmåga till koncentration efter en 

arbetsminnesträningsperiod. 
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Resultaten i denna studie visar att datoriserad arbetsminnesträning kan leda till att förbättra 

elevernas resultat inom området matematik. Genom att jämföra med en kontrollgrupp är det 

rimligt att dra slutsatsen att skillnaderna i före- och eftermätningar av elevernas resultat i 

matematik är signifikanta. Det finns anledning att fundera över hur vi ska kunna ge rätt stöd 

till dessa elever och arbetsminnesträning verkar, enligt min mening, ha effekter inom flera 

områden än de direkt tränade. Det finns, om det ges utrymme, en social nytta med 

arbetsminnesträningen där eleverna samtalat om innehållet och delat med sig av sina 

upplevelser. Flera lärare har också uttryckt att eleverna har större koncentrationsförmåga än 

före arbetsminnesträningen vilket påverkat dem i aktiviteter i skolan. 

 Det finns sedan tidigare inga studier (som jag känner till) där man studerat betydelsen 

av mängden arbetsminnesträning i antal träningstillfällen. Däremot finns det en studie gjord 

på mängden där man undersökt om det är av betydelse vilken tid i minuter man tränar vid 

varje tillfälle, varje dag under fem veckor (se Andersson 2007). Denna studie undersöker dock 

inte heller elever med Aspergers syndrom. Att genomföra en period av datoriserad 

arbetsminnesträning kräver stora insatser i tid. Träningen tar tid i anspråk både för den som 

tränar och för den som handleder träningsperioden. Av den som tränar arbetsminnet krävs 

också stora insatser i form av energi och motivation. Energi och motivation är inte något alla 

elever har per automatik. Och som framkommit tidigare har personer med Aspergers syndrom 

ett annorlunda sätt att bearbeta vad de upplever och är med om. Det sammantagna resultatet i 

denna studie visar också att det genom att göra en kortare träningsperiod, det vill säga 15 

träningstillfällen istället för 25 är möjligt att effektivisera träningen. På så vis kanske det är 

möjligt att genomföra träning tillsammans med flera och det skulle vara möjligt att minska 

avhoppen. I denna studie fanns det några få avhopp men det krävdes stora insatser i form av 

fler belöningar och extra belöningar för att få eleverna att slutföra träningen. Inte bara hela 

träningsperioden utan också varje enskilt träningstillfälle ställde stora krav på 

uppfinningsrikedom gällande belöningssystem. Det har varit biobiljett, promenad med någon 

man väljer själv, promenad ensam, baka en kaka, fika ute, spela ett spel för att nämna några 

exempel. Efter omkring 10-15 träningstillfällen var det många elever som ville att perioden 

skulle ta slut. Det får mig att fundera över om det skulle göra det roligare och intressantare 

också, om det var färre tillfällen. Möjligen skulle det vara lättare att genomföra en ny 

träningsperiod igen efter ett längre uppehåll efter avslutandet av denna om de var kortare. 

Medelvärdet i resultat har en positiv utveckling för både experimentgrupp 1 och 

experimentgrupp 2. Om man genom att välja en kortare period kan motivera fler elever att 

fullfölja träningsperioden är det en effektivisering i tid. Det är enligt min uppfattning en större 
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vinning i en kortare period med fler elever än en lång period med färre elever. Det skulle vara 

av intresse att ta reda på om det genom två korta perioder med en period utan träning 

däremellan går att nå samma träningsresultat som en lång period. 

 Mina intervjuer och observationer tyder på att en stor del av motivationen sitter i vilken 

form av belöning eleven får tillsammans med handledarens engagemang. Om det är viktigt för 

handledaren och denne gör det till en intressant och lärorik stund är det lättare att få också 

eleverna att tycka så. Avgörande för att eleverna ska genomföra hela 

arbetsminnesträningsperioden förutom belöningar av olika slag har varit att inte behöva 

genomföra träningen på fritiden, att det står i deras schema och att handledaren verkligen är 

handledare. Att tänka på inför en träningsperiod är att verkligen ge tillräckligt med tid. Några 

elever har känt sig stressade över detta och har uttryckt att det stört dem när de arbetat med 

programmet. Fråga är hur många av dem som inte sagt något om detta men som upplevt 

samma sak. Ytterligare en fråga att ställa sig är hur det påverkat resultatet i studien? Som 

tidigare framkommit finns forskning som visar att dessa elever visar upp ett sämre resultat 

under tidspress. Gillberg (20xx) poängterar vikten av anpassning i planering och pekar också 

på tidsaspekten för att denna elevgrupp ska ha samma förutsättningar och möjligheter som 

andra elevgrupper. Utifrån elevernas egna uttalanden i mina intervjuer och utifrån vad jag har 

sett i mina observationer är tidsaspekten en betydelsefull del. Därav drar jag slutsatsen att tid 

är en viktig aspekt att ta hänsyn till i planeringen av arbetsminnesträningen. Det är inte 

möjligt att utifrån denna studie dra slutsatsen att en annan tidsplanering i genomförandet hade 

påverkat resultaten i någon riktning. Man kan dock anta att en ökad stressnivå inte har en 

gynnsam effekt för de flesta av de elever som deltagit i studien. Är detta en fråga värd att 

undersöka närmare i en framtida studie? Det finns lite tidigare genomförd forskning gällande 

långtidseffekterna av arbetsminnesträning men en som visar effekter upp till ett halvår efter 

avslutat träning. Det skulle finnas ett värde i att titta närmare på vilka eventuella 

långtidseffekter som finns och eventuella skillnader beroende på träningsmängd.  

 Finns det särskilda svårigheter i arbetsminnesträningsprogrammet med avseende på 

Aspergers syndrom? Ja kanske Och det är en fråga som är av intresse för alla som arbetar med 

arbetsminnesträning tillsammans med dessa elever. En avgörande faktor för att genomföra 

träningen är att få igång övningarna utan onödiga störningsmoment. Mina experimentgrupper 

har haft svårt med startknappen vilket varit ett återkommande bekymmer som krävt mycket 

energi för många av deltagarna. Språket har varit ytterligare ett störningsmoment där eleverna 

”fastnat” i uttalanden som ”försök en gång till”. Samtliga elever har uppfattat denna 

uppmaning som att samma ordning på föremålen presenteras en gång till. Föremålen blinkar 
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istället i en helt annan ordning. Frågan är om de svårigheter min undersökningsgrupp har haft 

med datorprogrammet är specifikt för just denna elevgrupp? 

 I det inledande arbetet med studien hade det varit av värde att genomföra 

arbetsminnestester utanför själva datorprogrammet. Detta för att kunna en bedömning av om 

det är någon särskild elevgrupp som gynnas av arbetsminnesträning beroende på om de har 

låg eller hög arbetsminneskapacitet. I det material jag genom denna studie fått möjlighet att ta 

del av saknas detta. Det resultat jag fått är en differens i arbetsminneskapacitet före och efter 

och resultatet skulle ha fått ett än större forskningsvärde om det också fanns ett precist mått på 

varje deltagare. Detta skulle kunna vara en tillgång till det vi i dag känner till om 

arbetsminnesträning.  
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Bilaga 1 

 
Matematiktester före och efter 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigheter 

 
Före Efter 

Expgrp 1 10,11 14 

Expgrp 2 19,3 24,6 

Kontrgrp 31,2 30,6 

Talserier 
 

 
Före Efter 

Expgrp 1 8,333 12,89 

Expgrp 2 11,8 16,1 

Kontrgrp 16,1 15,8 

Variable: 

Färd 

Före 

    grouped 

by: Grupp 

    

   

95% 

  

 

N Mean Conf. (±) Std.Error Std.Dev. 

Expgrp 1 9 10,11111111 5,972114282 2,589747116 7,769241347 

Expgrp 2 10 19,3 11,12365699 4,917203361 15,54956234 

Kontrgrp 10 31,2 7,096218309 3,136877428 9,919677414 

      Entire 

sample 29 20,55172414 5,415389568 2,643696009 14,23673871 

    

Variable: 

Färd 

Efter 

    grouped 

by: Grupp 

    

   

95% 

  

 

N Mean Conf. (±) Std.Error Std.Dev. 

Expgrp 1 9 14 5,739471886 2,488864087 7,466592262 

Expgrp 2 10 24,6 9,634328646 4,258847001 13,46765673 

Kontrgrp 10 30,6 6,813333727 3,011828533 9,524238086 

      Entire 

sample 29 23,37931034 4,671343988 2,280466308 12,28068691 

Variable: 

Tal 

Före 

    grouped 

by: Grupp 

    

   

95% 

  

 

N Mean Conf. (±) Std.Error Std.Dev. 

Expgrp 1 9 8,333333333 2,490830337 1,08012345 3,240370349 

Expgrp 2 10 11,8 3,842027843 1,698365227 5,370702416 

Kontrgrp 10 16,1 3,099010078 1,369914839 4,332051092 

      Entire 

sample 29 12,20689655 2,034187519 0,993053844 5,347758612 

Variable: 

Tal 

Efter 

    grouped 

by: Grupp 

    

   

95% 

  

 

N Mean Conf. (±) Std.Error Std.Dev. 

Expgrp 1 9 

12,8888888

9 

5,24800481

5 2,27574435 6,827233049 

Expgrp 2 10 16,1 

3,27735995

4 1,448754254 4,581363213 

Kontrgrp 10 15,8 

3,19566561

7 1,41264134 4,467164151 

      Entire 

sample 29 15 

2,03322371

9 0,992583334 5,345224838 
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Bilaga 2           1(2) 

 
Spridningsdiagram – Samband mellan Färdigheter, Talserier och Arbetsminnesträning 
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Bilaga 3           1(3) 
Resultat av arbetsminnesträningen före och efter per modul: 

 
 

 

M2 ABMT Före ABMT Efter Kort ABMT Efter Lång 

Expgrp 1 28,44444 41,66667 
 

Expgrp 2 28,9 46,2 60,5 

 

M3 ABMT Före ABMT Efter Kort ABMT Efter Lång 

Expgrp 1 32,44444 67,77778 
 

Expgrp 2 34,9 61,7 74,5 

 

M4 ABMT Före ABMT Efter Kort ABMT Efter Lång 

Expgrp 1 30,88889 44,66667 
 

Expgrp 2 34,6 46,8 51,3 

 

M6 ABMT Före ABMT Efter Kort ABMT Efter Lång 

Expgrp 1 20,55556 34,44444 
 

Expgrp 2 25,6 39,5 38,3 

 

M7 ABMT Före ABMT Efter Kort ABMT Efter Lång 

Expgrp 1 38,22222 53 
 

Expgrp 2 35,3 59,1 61,9 

 

M8 ABMT Före ABMT Efter Kort ABMT Efter Lång 

Expgrp 1 30,11111 50,11111 
 

Expgrp 2 29,3 53,2 60,9 

 

M9 ABMT Före ABMT Efter Kort ABMT Efter Lång 

Expgrp 1 34,33333 53,77778 
 

Expgrp 2 32,2 48,3 56,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 ABMT Före ABMT Efter Kort ABMT Efter Lång 

Expgrp 1 34,3333333 53,77777778   

Expgrp 2 32,2 48,3 56,5 
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Bilaga 4 

 
 
 
Elevförfrågan 
 
 
Hej 

 

Under våren 2012 kommer jag att i min utbildning till Speciallärare göra en studie om 

matematik. Studien går ut på att undersöka om minnesträning vid datorn kan leda till 

förbättrade kunskaper i matematik-Du börjar med att göra två test i matematik och fortsätter 

sedan med minnesträning vid datorn. När alla träningstillfällen är klara gör du två test i 

matematik igen. Testerna i matematik och arbetet vid datorn gör du under skoltid.  

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst under arbetets gång avbryta din 

medverkan. Alla uppgifter om dig och alla dina resultat är skyddade av sekretess och jag som 

genomför studien har tystnadsplikt. Resultatet av studien kommer att sammanställas så att det 

inte går att urskilja just ditt resultat. 

 

Om du har frågor om studien och genomförandet av den är du välkommen att höra av dig till 

Marie Nyberg. 

Du kan få tag i mig genom att ringa själv eller be din lärare kontakta mig: Du får mitt 

telefonnummer av din lärare. 

 

 Ja, jag deltar i studien 

 Nej, jag deltar inte i studien  

 

 

 

 

 

………………………………………………………………… …………………… 
Namnteckning                                                                                                                                                                             Ålder 
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Bilaga 5           1(3) 

 
Information till lärare och rektorer 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Med hjälp av arbetsminnet kan vi hålla 

och använda en begränsad mängd 

information under en kort tid. Vi 

använder arbetsminnet när vi t.ex. ska 

komma ihåg en instruktion eller lösa ett 

klurigt problem. Med ett bra 

arbetsminne kan vi lättare koncentrera 

oss och hantera distraktioner. 
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            2(3) 

Du behöver ett bra arbetsminne när du ska 

 
- Komma ihåg vad Du har läst i skrift som tidningar och böcker 

 

- Komma ihåg saker i vardagssituationer, t ex var man lagt plånboken, nycklar, mobil eller 

skolböcker 

 

- Upprätthålla koncentration vid uthållighetskrävande uppgifter 

 

- Komma ihåg vad som sagts, t ex instruktioner eller hålla ” röda tråden” i ett samtal eller 

berättelse 

 

- Planering och organisationsförmåga, allt ifrån att laga mat till att studera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka             Moment                                                                                                 Innehåll 

   

5                              INFORMATION TILL SAMTLIGA LÄRARE 
                                Projekt / ”tävling” 
                                Info. genomförande  
                                Planering 

 

  

6-7                          Tester genomförs 
 
                                Programmen installeras i användardatorer 
                                Användare för eleverna skapas 
                                Genomgång av programmet efter önskemål 
                                 (förslag, gemensamt under vecka 7) 

      Arbetsminne 
      Matematik 

  
8     SPORTLOV  
  
9-14     Arbetsminnesträning 
                                 Programmen samlas in                                                                      
                                Arbetsminnesträningen avslutas med tester 

      Datoriserad träning 
          
      Arbetsminne 
      Matematik 

  

15-                           Sammanställning av kartläggning i            
                                matematik och resultat av   
                                arbetsminnesträningen rapporteras till  
                                klasslärare 
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Tidsplan 

 

            3(3) 

 

 

Projektplan 
 

”Projektet” inleds med tester av arbetsminne och färdigheter i matematik för samtliga elever. 

Dessa genomförs delvis med tidsbegränsning. Därefter genomförs arbetsminnesträningen 

under veckorna 9-14. Alla elever genomför arbetsminnesträningen som varar cirka 25 -40 

minuter per dag, varje dag under totalt 25 dagar. Efter avslutad arbetsminnesträning 

genomförs de inledande testerna återigen för att mäta eventuella förändringar utöver vad som 

kan mätas i själva träningsprogrammet. Arbetsminnesträningsprogrammet har ett inbyggt 

belöningssystem efter genomfört träningspass. Detta består i att spela spel och samla poäng. 

Utöver detta kommer deltagande elever att efter sina 25 fullföljda träningstillfällen att belönas 

med en ”present” eller ett ”pris” för sitt deltagande och uthållighet. 

 

 

 

Egna anteckningar 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 6            1(2) 

 

Bästa förälder 

Jag heter Marie Nyberg och arbetar som lärare på xxxx i xxxx samtidigt som jag studerar till 

Speciallärare vid Örebro Universitet. Som examensuppgift i min utbildning gör jag en studie 

om arbetsminne och matematik och har bjudit in ditt barn/ungdom att delta i studien. Studien 

involverar elever som har diagnosen Asperger syndrom. Syftet med studien är att undersöka 

om man genom att träna arbetsminnet får bättre resultat inom området matematik.  

 Att delta i studien är frivilligt och de som deltar i studien gör det antingen genom att 

genomföra ett test i matematik följt av datorstödd arbetsminnesträning samt ett avslutande 

matematiskt test. En kontrollgrupp genomför endast matematiska test vid två tillfällen med en 

längre tidsperiod däremellan. 

 Deltagande elever har informerats genom ett skriftligt informationsbrev där de fått 

möjlighet att delta eller avstå från att medverka i studien. Eleverna har gett skriftligt samtycke 

till att delta i undersökningen. De forskningsetiska principerna kräver samtycke från deltagare 

och deras vårdnadshavare om ” de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt 

känslig karaktär”. Eleverna informerades därutöver om att deltagandet är frivilligt. Alla 

resultat är avidentifierade för att skydda elevernas identitet vilket betyder att deras deltagande 

är anonymt. Samtliga resultat används endast i denna studie och ingen annanstans.  

 

Om Du/Ni saknar information eller om Du/Ni vill veta mer, kan Ni kontakta mig via e-post 

marie.nyberg@xxx.xx eller ringa xxxx-xx xx xx alternativt xxx-xxx xx xx 
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2(2) 

Du behöver ett bra arbetsminne när du ska 

 

- Komma ihåg vad Du har läst i skrift som tidningar och böcker 

 

- Komma ihåg saker i vardagssituationer, t ex var man lagt plånboken, nycklar,   

  mobil eller skolböcker 

 

- Upprätthålla koncentration vid uthållighetskrävande uppgifter 

 

- Komma ihåg vad som sagts, t ex instruktioner eller hålla ” röda tråden” i ett  

   samtal eller berättelse 

 

- Planering och organisationsförmåga, allt ifrån att laga mat till att studera 

 

 

 

Arbetsminnet är en nödvändig del för vårt tänkande. Det hjälper oss att hålla igång mer än en 

tanke i taget och är avgörande för förmågan att lösa mer komplexa tankeuppgifter. 

Arbetsminnet är speciellt aktivt när vi befinner oss i aktiviteter där vi gör mer än en sak i 

taget. Arbetsminnet är av stor vikt i all nyinlärning men har också betydelse i social 

kommunikation. Det är speciellt aktivt i samtal där flera personer medverkar och när vi 

analyserar och reflekterar. Arbetsminnet är grundbulten i all nyinlärning.  

Elever med arbetsminnesproblem glömmer ofta vad de ska göra härnäst och uppfattas ibland 

som lite disträ och glömska. När man har ett nedsatt arbetsminne så upplevs det ofta som att 

man har svårigheten att koncentrera sig. Man kan exempelvis ha problem att koncentrera sig 

på det man läser, man kan också glömma vad det var man skulle göra medan man går från ett 

rum till ett annat. Barn med arbetsminnesproblem glömmer ofta vad de skall göra härnäst, 

vilket gör det svårt att utföra aktiviteter enligt en instruktion. 

 Arbetsminnet är ett tillfälligt lagringssystem som stöttar vår tankekapacitet och har 

betydelse också för språkbearbetning. Brister inom arbetsminnet kan även leda till att den 

språkliga bearbetningen störs. Denna process är extra tydlig i själva läsandet. Får individen 

problem med att snabbt känna igen orden i en text belastas arbetsminnet påtagligt och därmed 

försämras indirekt även den språkliga förståelsen. Arbetsminnets kapacitet har traditionellt 

setts som något statiskt som inte går att förändra. Torkel Klingberg, vid avdelningen för 

neuropediatrik vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, har likväl forskat kring hur arbetsminnet 

skulle kunna förbättras genom träning.  
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Bilaga 6 

 

 

Frågor till deltagarna 

 

1. Vad tyckte du om att arbeta med arbetsminnesträning på datorn? 

2. Vad tyckte du om antalet träningstillfällen? 

3. Hade du önskat att få träna fler tillfällen? 

4. Vad tycker du om Minnesträningsprogrammet 

5. Är det någon skillnad för dig när du arbetar med matematik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


