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Har arbetsminnesträning effekter på inlärning? 
Det är frågan vi ställer oss, både som lärare, forskare och beslutsfattare inom skola och kommun. 
För att svara på den frågan behöver vi först förstå arbetsminnets roll i inlärning.  

Arbetsminnets roll i inlärning 
När vi tänker på något, oavsett vad det är, så använder vi vårt arbetsminne för att göra detta. 

Arbetsminnet är den funktion i hjärnan som hanterar den information som vi tänker på just nu, vare 
sig vi lyssnar och sätter det i ett sammanhang (dvs integrerar med långtidsminnet) eller om vi aktivt 
bearbetar isolerade bitar av information som t.ex. när vi försöker räkna ut 23 x 16 i huvudet. Det 
 används alltså hela tiden i vaket tillstånd; när vi läser, när vi lyssnar, pratar, funderar, problemlöser 
eller räknar. Faktum är att all information som vi ska omvandla till kunskap måste passera arbets-
minnet. Arbetsminnet kan alltså ses som ett försteg till långtidsminnet. 

Problemet är att arbetsminnet är mycket begränsat. Hur mycket information man kan hantera skil-
jer sig kraftigt åt mellan personer. Forskning visar att i ett klassrum på 30 elever är den vanliga skill-
naden mellan elever så stor att spannet representerar ca 8 år i biologisk mognad (Gathercole et al., 
2006). Har man då ett begränsat arbetsminne kommer man ofta få problem med att hänga med och 
man kommer att få kämpa mycket hårdare för att kompensera för det. Det är föga förvånande att  
70–75 % av elever med läs- och skrivsvårigheter visar sig ha låg arbetsminneskapacitet. Ett begrän-
sat arbetsminne gör det svårare både att hantera enskilda bitar av information i stunden, men detta 
medför även att det blir svårt att jobba med och ta till sig ny kunskap över tid. Sådan problematik 
kan man tänka sig två olika sätt att ta sig an - antingen genom att anpassa miljön och takten till de 
elevernas förutsättningar, eller genom att öka elevens egna kapacitet med hjälp av träning. Över 100 
vetenskapliga publicerade studier visar att Cogmed ökar arbetsminnets kapacitet med ca 20–25 % 
(Söderqvist & Nutley, 2016). 

Vad säger då forskningen om effekter på inlärning efter arbetsminnesträning? 
För att titta på detta behöver vi först se att vi använder vettiga metoder för att besvara denna fråga. 
Dessutom behöver vi specificera frågan ytterligare; 1) förväntar vi oss effekter på prestation direkt 
efter träningen, eller 2) förväntar vi oss effekter på inlärningen som följer efter träningen? Dessa två 
frågor kräver olika studieupplägg och kommer att ge utslag på olika typer av mått. 

Efter en genomgång av den vetenskapliga litteraturen som undersökt någon av dessa frågor kan 
man konstatera att de allra flesta studier endast undersökt den första frågan, det vill säga om 
 arbetsminnesträningen givit effekter direkt på matte eller läsning. Den evidensen visar en kom-
plex bild där utfallet verkar bero till viss del på huruvida arbetsminnet begränsade deras prestation 
på dessa uppgifter före träningen eller ej. I sådana studier har man inte alls undersökt arbets-



minnets roll i inlärning utan enbart på prestation av redan existerande kunskaper. För att undersöka 
 arbetsminnesträningens potentiella effekter på inlärning krävs långtidsuppföljningar och mått som 
speglar det innehåll som eleverna studerat sedan träningen avslutades. Sådana studier finns det 
få av hittills, men de studier som publicerats med ett sådant upplägg har rapporterat effekter på 
lärande över tid, både inom läsförståelse och matematik (Holmes & Gathercole, 2014; Söderqvist & 
Bergman Nutley, 2015). I dessa studier tränades dessutom hela klasser och resultaten visade att alla 
elever, oavsett startnivå, hade nytta av träningen.

Mycket återstår att undersöka inom detta fält innan övergripande slutsatser från evidensen kan 
anses vara övertygande. Tills dess får skolledare, lärare och specialpedagoger själva bedöma hur 
de bäst ska stötta elever som kämpar med sitt arbetsminne: med yttre anpassningar av miljön, med 
arbetsminnesträning för att öka elevens egna kapacitet, eller både och. 
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