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Bakgrund
Arbetsminnet är det minne vi använder oss av när vi ska tänka på något och jobba med det materialet sam-
tidigt. Tänk dig att du ska multiplicera 425 med 16, då måste du först välja en strategi för att lättast beräkna 
summan, kanske att ta 10 gånger 425 först, och medan du håller den delsumman i arbetsminnet beräknar 
du nästa delsumma som du sedan slutligen summerar med den första delsumman. Arbetsminnet är alltså 
hjärnans processor. Forskning har visat att ett barns arbetsminneskapacitet är en mycket viktig faktor för 
barnets skolprestation. Detta samband har motiverat forskare att undersöka om en förbättring av arbets-
minnet också kan leda till förbättrad inlärning och skolprestation.

Syfte och metod
Huvudsyftet med denna studie var att undersöka hur Cogmed arbetsminnesträning i en normalpresteran-
de helklass påverkade utvecklingen i skolprestation i svenska och matematik jämfört med en parallellklass, 
två år efter att träningen genomförts. Studien utfördes i en skola i södra Sverige med en årskurs 4 klass 
 bestående av 20 elever som tränade med Cogmed RM (Pearson Assessment) vid 25 tillfällen, ca 20 min/
tillfälle. Cogmed RM består av både verbala och visuo-spatiella arbetsminnesövningar som utförs online 
på en dator eller en surfplatta. En parallellklass på samma skola bestående av 22 elever fungerade som en 
kontrollgrupp då de inte genomförde någon arbetsminnesträning utan fick undervisning som vanligt under 
samma period med samma lärare som parallellklassen.

Som utkomstmått användes standardiserade resultat från ett prov på hösten i årskurs 4 (innan träningen 
genomfördes) i svenska och ett i matematik och motsvarande prov för årskurs 6, två år efter träningens 
avslutande. För svenska användes totalsumman från DLS Diagnostiska Läs- och Skrivprov (Hogrefe). För 
att mäta matematik användes Adler Matematikscreening där eleverna får ett antal uppgifter med de fyra 
 räknesätten som ska utföras på 5 min.

Resultat
Resultaten visade att förbättring i svenska i årskurs 6 var högre för den klass som tränat Cogmed RM jämfört 
med kontrollklassen (statistiskt säkerställt, p = 0.045). Även förbättringen i matematik i årskurs 6 var högre 
för den klass som tränat jämfört med kontrollklassen (p = 0.091). Effektstorleken i svenska mellan klasserna 
var 0.66 standardavvikelser och effektstorleken för matematik mellan klasserna var 0.58, i båda fallen till 
fördel för klassen som tränat arbetsminne. Konventionellt anses effektstorlekar på 0.2 vara en liten effekt, 
0.5 vara en medium effekt och 0.8 vara en stor effekt. Detta kan sättas i perspektiv av att den världsberömda 
pedagogikforskaren John Hattie har föreslagit att en intervention bör ha en effektstorlek på över 0.4 för att 
anses vara värdefull.

Slutsats
Resultaten från den här studien pekar på att Cogmed arbetsminnesträning är associerad med högre skol-
prestation i både svenska och matematik, två år senare. Detta visar att det finns långtidseffekter i skol
prestation associerade med Cogmed arbetsminnesträning. Detta är den första studien där Cogmed 
 implementerats helt och hållet av skolan själv, som dessutom har haft en så pass lång uppföljning som två 
år. Nyttan med att träna Cogmed i helklass och att inkludera alla elever, även de högpresterande, har här 
tydligt demonstrerats.

För mer information om Cogmed arbetsminnesträning, se www.pearsonassessment.se/cogmed
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