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Förord 
 

 

Idén till detta arbete kommer från föreläsningen UR Samtiden - Hjärnans makt från 

2013, där Mattias Ribbing håller ett föredrag om minne och minnesträning för bland 

annat tillämpning inom pedagogiken. Efter ett godkännande av arbetets syfte och inne-

håll från vår handledare har vi sedan samlat på oss material och läst in oss på ämnet 

innan vi började skriva. Arbete har vi delade upp mellan oss där var och en har haft sin 

del att ansvara för. Sten Yngve Södergren har haft som sin huvuduppgift att skriva och 

ansvara för den grundläggande strukturen, formalia, sammanfattningen, inledning, his-

toriken, metoden samt större delen av slutsatsen. Erik Gunnarsson har haft som sin hu-

vuduppgift att skriva och samla material till litteraturstudien samt den teoretiska delen 

om minnet och minnesträning. Erik har även genomfört intervjuer med berörda perso-

ner, myndighetspersoner, minnesmästare, lärare med flera och haft ansvar för teorilitte-

raturen samt läst det mesta av den tryckta litteraturen bortsett från metodlitteraturen som 

Sten-Yngve läst. Båda författarna har även läst och skrivit i varandras delar för att dels 

få ett så samstämmigt språk som möjligt samt för att få en nyanserad och kritisk gransk-

ning av respektive avsnitt i arbetet. Arbetets har bedrivits genom kontinuerligt kor-

respondens dels muntligen och skriftligen och dels genom e-post och telefonmöten. 
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Sammanfattning 
 

 

För att tillgodogöra sig fakta och omvandla den till kunskap så är det viktigt att vi kan 

minnas och komma ihåg det vi ser och hör. Precis som vi behöver bra program i vår 

dator för att hantera informationen, så kan vi få hjälp av minnesstrategier för att lättare 

kunna placera och plocka fram minnen.  

 Arbetets syfte och frågeställning har varit att belysa tillämplighet och användande av 

minnesteknik och minnesträning som undervisnings- och inlärningsverktyg inom all-

mänpedagogisk undervisning, samt även se på dess möjligheter och begränsningar. 

 Underlaget till den teoretiska bakgrunden har framförallt inhämtats från tidigare 

forskning, studier, och annan för ämnet relevant litteratur. 

 Arbetets metod är induktiv och förhållningssättet hermeneutiskt då målet varit att 

skapa förståelse. Vidare har arbetet ett kvalitativt angreppssätt baserad på observationer 

av företeelser och data och till sin undersökningsform deskriptiv då avsikten varit att 

belysa och beskriva tillämplighet och användande av minnesteknik. 

 Resultaten visade att forskningsfältet kring minnesträning var i viss mån motsägelse-

fullt och spretigt, vissa studier visade på effekter, medan andra helt förkastade samma 

teori. Likaså kunde vi se att en del forskning tenderar att vara självrefererande och par-

tisk och inte alltid samstämmig. Vidare pekade resultatet på att det inte fanns någon 

entydigt bild om fördelarna och effekter av minnesträning. Arbetet visade också på att 

det finns såväl möjligheter som begränsningar med olika former av minnesteknik. Arbe-

tet kunde också påvisa ett antal goda exempel där lärare och skolor med stor framgång 

och goda resultat bedrivit minnesträning som naturliga inslag i undervisningen. 

 I slutsatsen kunde vi konstatera att det fanns ett stort behov av fristående och objek-

tiv forskning kring minnesträning och dess effekter i allmänhet. Vi såg också ett stort 

forskningsbehov kring icke datorbaserad minnesträning och likaså ett behov av forsk-

ning med fokus på allmänpedagogik. Vi har också kunnat se att minnesträning ger ef-

fekter på bland annat arbetsminnet, och att det är viktigt att vara engagerad som lärare. 

 

 

Nyckelord: allmänpedagogik, GMS-metoden, inlärning, minnet, minnesteknik, minnes-

träning, repetition  

5 



 

  

6 



Innehållsförteckning 
 

 

Förord ............................................................................................................................... 3 

Sammanfattning ................................................................................................................ 5 

1 Inledning ........................................................................................................................ 9 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................ 9 

1.2 Syfte och frågeställning ........................................................................................ 10 

1.3 Avgränsningar ...................................................................................................... 10 

1.4 Begreppsförklaring ............................................................................................... 11 

2 Tidigare forskning och minnestekniker ....................................................................... 12 

2.1 Minnesteknikens historia ...................................................................................... 12 

2.2 Hur vi tänker och minns ....................................................................................... 14 

2.2.1 Minnets fysiska uppbyggnad ......................................................................... 14 

2.2.2 Hjärnans olika centra för minne .................................................................... 15 

2.2.3 Yttre faktorer som påverkar minnet och hjärnan ........................................... 16 

2.2.4 Flytande och kristalliserad intelligens ........................................................... 17 

2.3 Minnet och inlärningsprocessen ........................................................................... 17 

2.4 Tidigare forskning ................................................................................................ 19 

2.5 Minnestekniska hjälpmedel för att öka inlärningen ............................................. 22 

2.5.1 Repetition ...................................................................................................... 22 

2.5.2 Mindmapping ................................................................................................ 23 

2.5.3 GMS-metoden ............................................................................................... 23 

2.5.4 Datorprogram/IT- stöd ................................................................................... 25 

2.6 Pedagogiska teorier............................................................................................... 26 

3 Metod ........................................................................................................................... 27 

3.1 Metodval ............................................................................................................... 27 

3.2 Vetenskapligt förhållnings- och angreppssätt....................................................... 28 

3.3 Undersökningsform .............................................................................................. 29 

3.4 Datainsamlingsmetod ........................................................................................... 30 

7 



3.5 Genomförande och etiska överväganden .............................................................. 31 

3.6 Tillförlitlighetsdiskussion ..................................................................................... 32 

4 Resultat och teoretisk tolkning .................................................................................... 34 

4.1 Forskningens syn på effekterna av minnesteknik ................................................. 34 

4.2 Användningen av minnesteknik inom skolan ....................................................... 36 

4.3 Pedagogisk grund för minne och minnesträning .................................................. 39 

4.4 Lärarens tillämpning av minnestekniken .............................................................. 39 

4.5 Möjligheter/begränsningar med olika minnestekniker ......................................... 40 

5 Diskussion och slutsats ................................................................................................ 42 

5.1 Behov av mer forskning ....................................................................................... 42 

5.2 Behov av implementering av minnesteknik ......................................................... 44 

5.3 Vikten av att vara engagerad som lärare .............................................................. 45 

5.4 Slutsats och avslutande ord .................................................................................. 45 

6 Källförteckning ............................................................................................................ 47 

7 Bilagor ......................................................................................................................... 52 

Bilaga 1: Procedur för mindmapping ......................................................................... 52 

Bilaga 2: Kedjemetoden ............................................................................................. 53 

Bilaga 3: Ryska dockmetoden .................................................................................... 54 

Bilaga 4: Material för minnesträning ......................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 



1 Inledning 
 

 

I detta inledande kapitel börjar vi med att presentera arbetets bakgrund och utifrån den-

na formulera syftet, vilket i sin tur leder fram till arbetets frågeställning. Vi kommer 

också att presentera de avgränsningar vi genomfört samt förklara vissa centrala begrepp. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

För att tillgodogöra sig fakta och omvandla den till kunskap så är det viktigt att vi kan 

minnas och komma ihåg det vi ser och hör. Precis som vi behöver bra program i vår 

dator för att hantera informationen, så kan vi få hjälp av minnesstrategier för att lättare 

kunna placera och plocka fram minnen. Hur vi gör och vad vi använder oss av för att 

minnas rent praktiskt varierar från individ till individ, vissa av oss reflekterar inte över 

det medan andra jobbar strategiskt och målmedvetet med olika metoder för att minnas, 

och det finns till och med de som tävlar i konsten att minnas. 

 Att träna för att minnas det vill säga minnesträning, och utantillärning behöver nöd-

vändigtvis inte vara detsamma även om det vid en första anblick kan tyckas så. Utan-

tillärning kan lätt uppfattas som något negativt och det har också under en längre period 

präglat den svenska undervisningen (Lithner, 2012). Eleverna lär sig utantill inför prov, 

men får bara en ytlig kunskap som lätt försvinner. De får inte den bärande struktur om 

ämnet som behövs för att bygga vidare på i kommande studier (a a) . 

 Inom specialpedagogiken finns det bland annat ett antal olika minnesträningspro-

gram som hjälper elever med exempelvis dyskalkyli och ADHD att träna upp sitt ar-

betsminne. Vi har dock mycket svårt att spåra och se något liknade inom den allmänna 

undervisningen/pedagogiken. Vi kan inte heller erinra oss om att vi någon gång stött på 

minnesträning, vare sig i vår yrkesutövning som lärare eller under vår praktik, än mind-

re på lärarutbildningen. 

 Att minnesträning såsom didaktiskt hjälpmedel saknas i ordinarie undervisning upp-

lever vi således som mycket anmärkningsvärt speciellt nu när vi befinner oss i kölvatt-

net av OECDs senaste PISA-studie där svensk skola fick bottenbetyg (OECD, 2013). 
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Även den Nya Zeeländske utbildningsforskaren John Hattie, knyter an till minnesträ-

ning och visar i sin studie Visible Learning (Hattie, 2009) att meta-kognitiva strategier 

för inlärning till exempel att minnesträning är stark påverkansfaktor som ökar elevernas 

studieresultat. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta beskrivande arbete är att belysa tillämplighet och användande av min-

nesteknik och minnesträning som undervisnings- och inlärningsverktyg inom allmänpe-

dagogisk undervisning. 

 Med syftet som grund formuleras följande frågeställningar: Hur kan minnesteknik 

och minnesträning användas av lärare och elever som verktyg i undervisning och inlär-

ning, och kan det i så fall finnas möjligheter och begränsningar? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi avgränsar arbetet till skolformerna grund- och gymnasieskola, oavsett huvudman. 

Skolformerna avgränsas ytterligare genom att vi exkluderar alla former av särskola som 

kan bedrivas inom ramen för ovan nämnda skolformer. 

 Inom grund- och gymnasieskola finns såväl specialpedagogik som allmänpedagogik, 

här genomför vi ytterligare en avgränsning till att enbart studera allmänpedagogiken. 

Denna avgränsning beror framförallt på att det är inom detta pedagogikavsnitt som vi 

har vår lärarutbildning och vår tidigare och förhoppningsvis kommande lärargärning. 

 Vi ser dock en svårighet i att genomföra avgränsningar inom de minnestekniker som 

används eftersom de i vissa fall beroende på utövare går in i varandra samt att man inom 

vissa områden använder sig av tekniker som är knutna till någon form av fysiska hjälp-

medel såsom datorer, minneskort etcetera. Vår ansats är dock att i första hand studera de 

minnestekniker som inte är knutna till någon form av hjälpmedel exempelvis, klassisk 

och pedagogisk minnesteknik och Giordano Memorization System (vidare benämns 

GMS-metoden), som bygger på associerad information i form av bilder och visualise-

ringar (Ribbing, 2011 a), (se vidare kapitel 2.5.3). Avslutningsvis kan vi bland annat se i 
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exempelvis litteraturen att det finns redan gjorda praktiska tillämpningar och tester 

kring minnesteknik och minnesträning något som belyses av såväl Ribbing (2011 a) 

som av Zogaj (2011). Med anledning härav så avstår vi från att genomföra egna tester. 

 

 

1.4 Begreppsförklaring 
 

I arbetet kommer ett antal snarlika centrala begrepp användas, för att underlätta förståel-

se och läsning vi vill därför här kort utifrån egna gjorda tolkningar förklara skillnaden 

mellan dessa. Minnesteknik är de metoder eller om vi så vill tekniker som används för 

att förbättra minnesförmågan. Mnemoteknik är ett annat mer vetenskapligt ord för min-

nesteknik, vi kommer dock så långt det är möjligt att använda oss av minnesteknik, 

mnemoteknik förkommer enbart i de fall där kontexten kräver det. Minnesträning hand-

lar om tillämpa kända minnestekniker, det vill säga att rent konkret träna sitt minne ge-

nom olika former av minnesövningar.  

11 



2 Tidigare forskning och minnestekniker 
 

 

I detta kapitel berör vi minnesteknikens historia, samt illustrerar hur det fysiologiskt går 

till att tänka och minnas. Vi belyser vidare ett urval av tidigare forskning som visar på 

för och emot kring minnesteknik och minnesträning. Vidare exemplifieras olika minnes-

tekniska hjälpmedel som stöd för att öka inlärningen och kapitlet avslutas med att tre 

pedagogiska teorier åskådliggörs i förhållande till minnesteknik och minnesträning. 

 

 

2.1 Minnesteknikens historia 
 

Ett sinnrikt inlärande och bevarande av minneskunskaper är inget nytt utan vi kan spåra 

det flera tusen år tillbaka i historien nämligen till antiken och retorikkonsten. William 

Harris (1989) beskriver i boken Ancient Literacy, mnemoteknikens betydelse och som 

ett av huvudmålen i den grekiska och romerska undervisningen. 
”Greek and Roman education laid heavy stress on learning things by heart. The school-
children of some Hellenistic cities competed for memorization prizes /.../ A Greek writer 
under the Roman Empire could see the training of memory as the main aim of early ed-
ucation” (s 32-33). 

 

Att det var viktigt att ur minnet och verbalt vidarebefordra material visar inte minst den 

grekiske filosofen Sokrates tankar (Hörnqvist, 2002). Sokrates hyste också ett visst mot-

stånd mot det skrivna ordet något som framstår i Platons dialog Faidros, där Sokrates 

formulerar fyra principiella invändningar mot skriftkonsten som han anser försvagar 

minnet (a a). Sokrates menar här att det är retorikerns tränade minne som står i fokus, 

något som redan antyds i dialogens prolog när Faidros försöker memorera Lysias tal om 

kärleken (a a). 

 Under antiken fanns en tvådelad syn på minnet, dels skilde man mellan det naturliga 

eller intuitiva minnet och dels det artificiella eller externaliserade minnet (West, 2001). 

Det naturliga minnet finns hos oss alla och det är det minnet som gör att vi kommer ihåg 

saker och ting, detta sker helt omedvetet det vill säga vi minns utan att behöva tänka på 

det. Det artificiella minnet däremot är som ordet antyder konstlat, vilket under antiken 

ansågs bistå det naturliga minnet med olika tekniker för att underlätta att minnas, genom 
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så kallad mnemoteknik (a a). Mnemoteknik kommer av grekiskans mneme, minne, och 

techne, konst (Andersen, 2000). 

 Det historiska ursprunget till minnesteknik som sådan brukar tillskrivas sofisten Si-

monides från Keos, som levde på 400-talet före Kristus (Foer, 2012). Metoden Simon-

ides använde sig av benämns som Loci-metoden och den innebär att man gör en mental 

promenad och knyter varje del man vill minnas till vissa föremål eller saker som är pla-

cerade i välbekanta miljöer vilka kan vara såväl påhittade som verkliga (Worthen & 

Hunt, 2011). Det är också Loci-metoden, som ligger till grund för kommande minnes-

tekniker (Foer, 2012). När vi fortsättningsvis i arbetet talar om minne i samband med 

olika former av minnestekniker avser vi således det artificiella minnet. 

 Denna nya teknik för att minnas i bilder brukar benämnas som klassisk mnemoteknik. 

Metoden fick snabbt spridning och kom att användas av stadsmän och talare. Den mest 

framträdande var den romerske statsmannen Cicero (104-63 f Kr) som använde minnes-

teknik till fulländning och kunde framföra långa tal direkt ur minnet (Foer, 2012). Nu 

var det inte så att alla personer behärskade det visuella tänkandet, något som fick till 

följd att det skapades andra alternativa minnessystem som var mindre beroende av just 

visuellt tänkande. Den klassiska mnemotekniken kom därför att brytas upp i två grenar 

och där den nyare senare kom att benämnas pedagogisk mnemoteknik, en teknik som 

inte utvecklades fullt ut förrän under 1500-talet (Ribbing, 2011 b). 

 Under 1500-talet lärde universitetet i Cambridge ut både klassisk och pedagogisk 

mnemoteknik. Det är nu den senare utvecklas och tar över allt mer framförallt beroende 

på att den blev accepterad hos en större grupp studenter (Ribbing 2011 b). För enligt 

Ribbing (a a) så lägger pedagogisk mnemoteknik ”tyngdpunkten på den naturliga me-

morering som sker vid intensiv regelbunden repetition av studiematerialet. T.ex: Repe-

terad läsning av samma text /.../ direkt avskrivning av text från böcker” (s 20). 

 Både teknikerna har sina för- och nackdelar, men enligt Ribbing (2011 b) så anser 

han att ”Klassisk mnemoteknik är otvivelaktigt mycket mer effektiv än pedagogisk, 

fastän metoderna i pedagogisk mnemoteknik är mycket enklare och tydligare för de 

flesta människor. /…/ Man måste kunna lära alla, inte bara folk med ett utvecklat visu-

ellt tänkande” avslutar Ribbing (s 20). 
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2.2 Hur vi tänker och minns 
 

Minnet är en av hjärnans viktigaste och mest grundläggande funktioner. Populärveten-

skapligt så fungerar minnet för lagring av information från ett tillfälle till ett annat. Utan 

minnet skulle det antagligen inte gå att leva, vi skulle inte komma ihåg hur vi gör för att 

göra upp eld eller hur vi gör för att skaffa föda etcetera. Traditionellt brukar minnet de-

las upp i korttidsminne, långtidsminne och arbetsminne (Klingberg, 2011). Dock är inte 

forskarna överens om var gränsen går mellan dessa och hur de samarbetar (a a). 

 

 

2.2.1 Minnets fysiska uppbyggnad 
 

Hjärnan består av ca 120 miljarder nervceller (Klingberg, 2011), kontaktytan mellan två 

nervceller kallas för synaps och varje nervcell kan ta emot signaler från 10000 synapser. 

Det är sedan nervcellens uppgift att väga samman signalernas effekt från alla nervceller 

och ge respons att antingen skicka iväg en signal till andra nervceller eller att inte göra 

något och förbli passiv (a a). Nervceller kan liknas vid en grind i ett elschema eller en 

logisk koppling i en dator. Signalen från nervcellen är en elektrisk impuls som leds via 

ett trådliknande utskott som kallas för axiom medans det i synapsen utgörs av kemiska 

kopplingar där det överförs signalsubstans eller neurotransmittor bestående av till ex-

empel molekylen acetylkolin.(Dudai, 2004). 

 Genom forskningen har en viss kartläggning av minnet kunnat göras, bland annat tror 

forskarna att minnet är utspritt över hela hjärnan och att olika minnen skapas genom 

nervcellernas kopplingar i enorma nätverk som dessutom förändras över tid (Klingberg, 

2011). Vissa bindningar är starkare än andra och vissa försvinner för att ersättas med 

nya synapser. Denna process kallas för minneskonsolidering och den sker i huvudsak i 

den del av hjärnan som kallas för mellanhjärnan eller diencephalon (Dudai, 2004). 

 Hjärnan är dessutom plastisk vilket betyder att den är formbar, något som innebär att 

andra nervceller och nya kopplingar kan ta över den skadade delen av hjärnans funktion. 

Det går dessutom att träna upp minnesförmågan för den del av hjärnan som är grund-

läggande för minnet vilket också ändrar hjärnas struktur av bindningar (Saladin, 2010). 

Genom vetenskapen om hjärnan som tillskrivs namnet neurovetenskapen har forskarna 
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kunnat lokalisera fysiskt vissa områden eller centra i hjärnan kallade engrammer som 

har olika dedikerade minnesuppgifter vilket beskrivs enligt nedan (Klingberg, 2011). 

 

 

2.2.2 Hjärnans olika centra för minne 
 

Hippocampus uppkallat efter det grekiska ordet för sjöhäst, då den till sin form liknar en 

sjöhäst, har en stor roll för korttidsminnet och bildandet av nya minnen samt för inlär-

ningsförmågan (Klingberg, 2011). Den svarar också för spatialaminnet vilket är det 

minnet som möjliggör att vi kan orientera oss i det fysiska rummet, och då särskilt när 

det gäller att ta sig fram och tillbaka i ett tidigare okänt område. Inga minnen lagras 

dock i hippocampus, utan den fungerar snarare som en kopplingsstation som förbinder 

associationsbanor mellan de olika delarna av hjärnan (Saladin 2010). Vid försök har det 

konstateras att personer som saknar hippocampus tappar närminnet och även möjlighe-

ten att orientera sig. Till skillnad från hjärnbarken där det inte bildas några nya nervcel-

ler har forskarna vid Karolinska institutet kunnat konstatera att det sker en nybildning 

av nervceller i hippocampus av en takt motsvarande 1400 nervceller varje dag och att 

mer än en tredjedel av nervcellerna förnyas regelbundet (Spalding m fl, 2013). 

 Temporalloben eller tinningloben där hippocampus är en del kan enligt forskarna 

tillskrivas det deklarativa minnet vilket är ett långtidsminne och som namnet säger så 

kan dess innehåll deklareras (redovisas) exempelvis verbalt. Hit hör det semantiska 

långtidsminnet och det episodoala långtidsminnet, som med namn lanserades 1972 av 

den kanadensiske psykologen Endel Tulving (1972) som en hypotes att de bör finnas. 

Det semantiska minnet eller allmänt kunskapsminne, lagrar innebörden av informatio-

nen i långtidsminnet (Bäckman & Nilsson, 1983). Det semantiska minnet är nära för-

knippat med inlärningen och det har en stor betydelse, speciellt i vilken form kunskapen 

finns lagrad i minnet (Klingberg, 2011). Det semantiska minnet hanterar generell kun-

skap som till exempel att Kalle Anka heter Anders And på danska. Här hanteras också 

relationella begrepp som till exempel att långt är motsats till kort. Det semantiska min-

net inkluderar även den språkliga kunskapen, minnet saknar dock hänvisning till tid och 

plats till skillnad mot det episodiska minnet (Bäckman & Nilsson, 1983). 

 Lillhjärnan eller cerebellum, hanterar färdighetsminne eller procedurminne det vill 

säga minne för rörelse etcetera (Boron & Boulpaep, 2008). Lillhjärnan är placerad längs 
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bak i kraniet och är dedikerad till att ta hand om rörelser/motorik, kroppsställning och 

balans (a a). Dessa minnen är mycket beständiga och har stor resistans mot glömska och 

minnet är så beskaffat att vi exempelvis inte behöver medvetet minnas hur man gör för 

att exempelvis cykla eller springa (Saladin, 2010). Det procedurala minnet byggs upp 

genom övning eller en procedur och när vi väl lärt oss en viss procedur exempelvis att 

springa så finns detta minne lagrat i lillhjärnan och vi kan sedan nästan automatiskt ut-

föra denna färdighet (Boron & Boulpaep 2008). Neurovetenskapligt och psykologiskt är 

procedurminnet komplext och samspelar med andra psykiska funktioner, bland annat 

det deklarativa minnet (Ingvar M, 2014). 

 Amygdala eller mandelhjärnan är två mandelformade delar placerade centralt i hjär-

nan. I amygdala finns det emotionella minnet som exempelvis är att minnas fruktan och 

njutning (Boron & Boulpaep, 2008). Amygdala spelar en viktig roll för det patologiska 

tillståndet (sjukdomstillståndet) när det gäller exempelvis sjukdomar relaterade till ång-

est, autism, depression med flera (Saladin, 2010). Förmågan till empati finns också i 

amygdala och psykopater anses ha denna del av hjärnan underaktiverad (Raine, 2013). 

 

 

2.2.3 Yttre faktorer som påverkar minnet och hjärnan  
 

Hjärnan kan liknas vid en muskel såtillvida att den behöver tränas, användas och stimu-

leras för att främja och bibehålla eller förbättra sin funktion och kapacitet (sydsvens-

kan.se). Enligt vissa studier så används hjärnan endast till en bråkdel av sin kapaci-

tet/potential och har en neurologisk struktur som är anpassad till det som den används 

till. Ju mera hjärnan används och stimuleras mentalt, desto fler kopplingar bildas mellan 

nervcellerna och hjärnans neurologiska struktur förändras (Klingberg, 2011). 

 Men inte bara mental stimulans påverkar minnet och hjärnan utan även ren fysisk 

aktivitet påverkar hjärnan på ett positivt sätt. Det har kommit många studier och veten-

skapliga resultat om att hjärnan genom fysisk aktivitet kan öka sin kapacitet och att nya 

neuroner dessutom bildas vid fysisk aktivitet. Försök har bland annat gjorts på möss där 

det har kunnat konstateras att lagom fysisk aktivitet ger en påtaglig ökning av nervceller 

i hjärnan på mössen (Nyberg m fl, 2014). Empiriska studier har dessutom genomförts 

med resultat från värnpliktsmönstringar där det har kunnat konstateras att hjärnans ka-

pacitet ökar med fysisk aktivitet. Vid mönstringarna har resultaten av IQ-tester jämförts 
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med den fysiska aktiviteten hos mönstringseleven och det har konstaterats att det finns 

en tydlig korrelation mellan resultatet på IQ-test i förhållande till om eleven utför någon 

sport med fysisk aktivitet (Åberg m fl, 2009).  

 En annan aktivitet som stimulerar och ökar nervcellerna tillväxt i hjärnan är om 

kroppen utsätts för tillfällig svält. Försök har gjorts på möss som tillfälligt fått svälta. 

Resultatet visade att antalet nervcellerna på grund av svälten hade ökat i jämförde med 

samma typ och ålder av möss som fick mat under samma period (Åberg m fl, 2009). 

 Själva minnet påverkas dessutom av flera andra yttre faktorer som brist på sömn, 

bruk av alkohol och drogmissbruk samt vissa mediciner (Lepakhin, 2009). Bruk av ni-

kotin kan dock förbättra minnesförmågan och inlärningsprocesser genom att vissa celler 

i hjärnans hippocampus fungerar som grindvakter och bär på en receptor för nikotin. 

Där ingår nikotinet i en kemisk process som förstärker lokala signaler medan långväga 

signaler försvagas (Kullander & Leão Richardson m fl, 2014). 

 

 

2.2.4 Flytande och kristalliserad intelligens 
 

Flytande- (Gf) och kristalliserad intelligens (Gc) är huvudfaktorerna i den generella 

intelligensfaktorn som utvecklades ursprungligen av den amerikanske psykologen, Ra-

ymond Cattell (Gillis, 2014). Flytande intelligens kan liknas vid förmågan att dra slut-

satser och förstå förhållanden mellan olika begrepp oberoende av tidigare tillägnad kun-

skap. Vid flytande intelligens är det framförallt arbetsminnet som används för att lösa 

nya problem, medan det är den lagrad information från långtidsminnet som används vid 

den kristalliserade intelligensen för att lösa det aktuella problemet (Cattell, 1978). Kris-

talliserad intelligens däremot är en kunskapsbaserad förmåga, som i huvudsak bestäms 

av utbildning och erfarenhet (a a). 

 

 

2.3 Minnet och inlärningsprocessen 
 

Minnet är grunden för all inlärning (Hwang, 2005). Enligt Pontus Wasling (2013), neu-

rolog och hjärnforskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, består den kreativa pro-

cessen av att till exempel komma på något nytt eller lösa exempelvis ett matteproblem 
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bestående av en analysdel, en inkubationsdel och en upplysningsdel. I analysdelen, som 

kan upplevas som mödosam och energikrävande, sker ett förberedelsearbete av uppgif-

ten som ska lösas. Det kan vara exempelvis en inlärning av något nytt delmoment i ma-

tematik exempelvis addition av negativa tal. I detta skede letar hjärnan efter minnesspår 

som finns sedan tidigare och finns lagrade i det semantiska minnet (se avsnitt 2.2.2). Vi 

behöver därför något vi vet och kan för att vi ska kunna lära oss något nytt (Klingberg, 

2011). Om då hjärnan lär sig och en förståelse uppkommer inträffar upplysningstill-

ståndet och kunskapen approprieras varpå hjärnan byggs om det vill säga nya nätverk av 

synapser bildas och ny kunskap skapas. Om däremot inte en inlärning sker omedelbart 

inträffar det så kallade inkubationsstadiet. Inkubation härleder vi ofta till virussjukdo-

mar vilket är den tid det tar från smitta till att sjukdomen bryter ut. Samma sak kan lik-

nas vid inlärning, att det kan ta en tid innan myntet ramlar ner. Dock brukar detta inträf-

fa när vi slutar att tänka på problemet, kanske inte tänker på någonting, dagdrömmer, 

drömmer eller gör något helt annat, vilket kan anses som motsägelsefullt. Det som då 

händer i hjärnan är att vissa delar av pannloben, hjässloben och tinningloben blir högak-

tiv och börjar kommunicera med varandra och bildar ett nätverk, kallat för defaultnät-

verket (Raichle m fl, 2001). Vi kan då helt plötsligt komma på lösningen exempelvis 

om det rör sig om ett matteproblem. Det är därför som det är bra att sova på saken då 

arbetar hjärnan åt oss utan märkbar ansträngning och vi kan på morgonen befinna oss i 

upplysningstillståndet och ha kommit på lösningen. 

 När vi sover är det under REM sömn (rapid eye movement) eller drömsömn som 

våra minnen spelas upp och nya kopplingar kan skapas. Vetenskapliga mätningar visar 

att när vi har sovit så ökar problemlösningsförmågan radikalt (Wasling, 2013). Varje 

gång vi återkallar ett minne från exempelvis semantiska minnet så bygger vi om det. 

Sanningen är dessutom den att det egentligen inte finns minnen lagrade i hjärnan bara 

kopplingar och det är också förklaringen att minnena ändras efter våra behov just nu. 

Dessutom tycks vi måla en allt vackrare bild av det förflutna (a a). 

 Hjärnan är inte ett datorminne, utan ett nätverk (Klingberg, 2011). Allt vi kan och 

minns lagras i form av kopplingar mellan hjärncellerna. Ju mer man redan kan, desto 

lättare är det att lära sig ännu mer och enligt den grekiska filosofen Parmenides så ska-

pas inget ur intet (Wasling, 2013). Det finns därför flera kopplingar att haka på, gamla 

kunskaper att associera till. Avseende själva inlärningen så har det visat sig att vi minns 

bäst i början och slutet av en inlärningsperiod. Detta betyder att det är att föredra kortare 

föreläsningar eller självstudier med flera pauser och studierna ska inte överstiga 45 mi-
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nuter (Slottegymnasiet, 2014). Själva inlärandet följer en inlärningskurva (figur 1) som 

bygger på den tyska psykologen Hermann Ebbinghaus forskning från mitten av 1800- 

talet (Culler & Girden, 1951). 

 

 
Figur 1. Inlärningskurva (Culler & Girden, 1951). 

 

I början när vi behöver lära oss något nytt och tillsynes svårt och komplext är framste-

gen små. Detta beror främst på att vi först behöver bekanta oss med ämnet, få en över-

blick vad som händer, förstå grundläggande definitioner och terminologi etcetera. Men 

genom ett hårt arbete (jämför analysdelen ovan), så börjar hjärnan anpassa sig till utma-

ningen och plötsliga framsteg blir mycket snabbare (jämför inkubationsdel och upplys-

ningsdelen ovan). Detta är i denna fas vi gör de största framstegen. När vi når en viss 

nivå (som är individuell) av skicklighet och kunskap inträffar en avtagande utveckling 

av inlärningen igen (Andersson, 2001). 

 

 

2.4 Tidigare forskning 
 

Forskningsmaterialet som presenteras nedan består av ett urval material, vilket dels ger 

stöd för tillämpning av minnesteknik och minnesträning och dels ifrågasätter effekterna 

av densamma. Materialet är i de flesta fall antingen kopplad till neuropsykiatri, special-

pedagogik eller datorbaserad minnesträning. 
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 Det finns ett antal studier som ger stöd för möjligheten att träna upp arbetsminnet hos 

bland annat barn och ungdomar med ADHD med hjälp av datoriserad arbetsminnesträ-

ning. Två av dessa studier är utförda underledning av den svenska hjärnforskaren Torkel 

Klingberg (2002 & 2005). Resultaten i dessa två studier bekräftas senare i en studie 

kring collegestuderande vuxna i USA (Beck m fl, 2010). 

 I en forskningssammanfattning avseende datorstödd arbetsminnesträning så skriver 

Klingberg (2012), gällande Cogmed arbetsminnesträning (i vilken RoboMemo ingår) att 

det ”förbättrar prestationsförmågan på kognitiva uppgifter som kräver arbetsminne och 

koncentrationsförmåga...” (s 10). Samt att ”Effekterna är kliniskt starka, bestående och 

tycks förekommande i alla åldersgrupper; såväl bland barn/ungdomar, vuxna och äldre 

individer” (s 10). 

 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har i rapporten Metoder för kognitivt stöd 

(EBH, 2013 a), sammanställt och granskat tillgänglig forskning inom metoder för kog-

nitivt stöd, inom vilket minnet ses som ”en viktig kognitiv komponent” (s 27). Samman-

lagt har 110 publikationer varav 32 översikter granskats och kvalitetsbedömts utifrån 

metodernas evidens (a a). Bland annat har ett antal metoder som berör olika former av 

minnesträning bedömts och kritik framförs exempelvis mot RoboMemo, och att ”Kriti-

ken mot metoden ligger i att man inte säkert vet vilka underliggande komponenter som 

påverkas av träningen även om utfallet är positivt” (s 32). Vad gäller övriga icke-

datoriserade metoder för minnesträning så menar man vidare att ”Minnesstrategier så-

som repetition är en effektiv väg att hjälpa minnet och har visat sig effektivt för att för-

bättra minnet hos barn” (s 33). I rapporten framför också rekommendationer kring Ro-

boMemo nämligen den att ”Mer forskning behövs” (s 34). Att det behövs mer forskning 

framförs för övrigt i olika grad mot samtliga de metoder för minnesträning som grans-

kats (a a). 

 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), genomförde 2009 en utvärde-

ring av den samlade forskningen kring datorstödd träning för barn med ADHD (SBU, 

2009). SBU konstaterar i sin granskning ”att det vetenskapliga underlaget är otillräck-

ligt för att bedöma om datorstödd träning av arbetsminnet har effekt” (s 10). SBU bely-

ser också den ekonomiska aspekten och skriver bland annat att ”Inga hälsoekonomiska 

studier avseende datorstödd träning av arbetsminnet /.../ har identifierats” (s 9). Vilket 

medför som man skriver att ”Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att dra 

slutsatser om metodernas kostnadseffektivitet” (s 9). Vad gäller risker med minnesträ-
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ning så menar man vidare att det vetenskapliga underlaget är ”otillräckligt för att avgöra 

om datorstödd träning av arbetsminnet /.../ är förknippade med några risker” (s 1). 

 I den kvasiexperimentella studien Does It Pay to Practice? (Dahlin, 2013 a) under-

söktes under tre års tid om fem veckors datorbaserad arbetsminnesträning med Robo-

Memo kunde påverka bland annat läsförståelsen hos elever med uppmärksamhetssvå-

righeter och hur detta i så fall skulle kunna förklaras. Studien visar på positiva resultat 

men den kan inte tvärsäkert fastslå orsakerna till att eleverna förbättrar sig. Ett av resul-

taten som studien ger är behovet av mer forskning kring just arbetsminnesträning, för 

som Dahlin (2013 b) avslutningsvis skriver i sin svenska sammanfattning är ”att mer 

forskning behövs för att kasta ljus över orsak och verkan av AM-träning” (s 2). 

 I studien Improving fluid intelligence with training on working memory (Jaeggi m fl, 

2009) så framförs att träning av arbetsminnet kan leda till förbättringar och ökad flytan-

de intelligens (Gf), vilken avser begreppsbildning och förmågan att resonera och lösa 

nya problem oberoende av tidigare förvärvade kunskaper (a a). Bland annat så visar 

studien att normalbegåvade vuxnas prestationer på begåvningstest kan förbättras genom 

arbetsminnesträning. Man menar också vidare att träningseffekten är dosberoende (a a), 

det vill säga att omfattningen av vinsten i intelligens är kritiskt beroende av mängden 

träning, ju mer träning desto högre förbättring (a a). 

 Inga tecken på intelligensförbättring efter arbetsminnesträning, ett budskap som 

framförs i studien No evidence of intelligence improvement after working memory trai-

ning (Redick m fl, 2013). Man talar här om att ett flertal nya studier tycks ge bevis för 

de generella intellektuella fördelarna av arbetsminnesträning. Men författarna menar att 

resultaten i dessa studier ska behandlas med kritiska ögon, eftersom många av de publi-

cerade studierna kring arbetsminnesträning lider av konstruktionsbegränsningar, blan-

dade resultat och saknar teoretisk förankring (a a). I den aktuella studien jämförs unga 

vuxna som fick praktisk arbetsminnesträning, mot en kontrollgrupp som inte fick någon 

arbetsminnesträning. Man konstaterade att trots en hög grad av statistisk styrka så fanns 

det ingen positiv överföring till någon av de tester som avsåg kognitiva förmågor (a a). 

 I artikeln Putting brain training to the test (Owen m fl, 2010), så beskrivs arbetsmin-

nesträning som multimiljonpunds industri med mål att förbättra kognitiva funktioner 

genom regelbunden användning av datoriserade övningar. Men enligt författarnas upp-

fattning så saknas det vetenskapliga belägg för dess effekter. Man talar om att måttliga 

effekter har rapporterats i vissa studier av äldre individer och förskolebarn. Men man 

konstaterar samtidigt att den utbredda uppfattningen om att kommersiellt tillgängliga 
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datoriserade träningsprogram skulle förbättra allmän kognitiv funktion inom den breda-

re befolkningen saknar empiriskt stöd (a a). 

 En studie i form av metaanalys utförd av Melby-Lervåg och Hulme (2013) vid Oslo 

universitet, framförs starka tvivel kring effekterna av datorstödda minnesträningspro-

gram. Man visar bland annat på att de har begränsad effekt på barn och vuxna som vill 

förbättra sina kognitiva färdigheter och skolprestationer. Studien motbevisar också teo-

rin om att det går att träna upp minnet genom att genomföra repetitiva minnesuppgifter, 

det enda man blir bra på menar forskarna är att lösa uppgifterna i programmen (a a). 

 

 

2.5 Minnestekniska hjälpmedel för att öka inlärningen 
 

 

2.5.1 Repetition 
 

Bland de vanligast och kanske det enklaste sättet att behålla det vi lärt oss är genom 

repetition. Om vi inte repeterar det vi har lärt oss kommer vi att glömma större delen 

efter en dag. Om dock repetitionen ska bli givande med så liten arbetsinsats och så stor 

andel minnen och inlärning kvar så bör den ske efter ett visst mönster i tidsaxelns rikt-

ning. Det finns en utarbetad metod för repetition kallad spaced repetition som bygger på 

Hermann Ebbinghaus (1885) forskning om spaced effekt. Ebbinghaus kom fram till 

denna genom experiment på sig själv och att det finns en glömskkurva som kan beskri-

vas med en graf som är exponentiellt avtagande enligt figur 2 nedan. 

 

 
Figur 2. Glömskkurvan enligt Ebbinghaus (1885). 
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En dag efter inlärningstillfället minns vi bara 40 procent av det vi lärt oss. Med hjälp av 

repetition återställs kunskapen igen till 100 procent varpå glömskan startar igen men 

följer nu en ny och flackare kurva där minnesbortfallet är mindre per dag (se figur 3). 

Genom ytterligare forskning av Bjork och Allen (1970) kunde tidpunkterna för när re-

petitionen är som mest optimal bestämmas. Hela proceduren av spaced repetition består 

av fyra stycken repetitionstillfällen och är utarbetad av Chris Caple (1996) vid Durham 

University. Repetitionerna ska genomföras 1, 3, 6 samt 10 dagar efter det ursprungliga 

inlärningstillfället (a a) enligt figur 3 nedan.  

 

 
Figur 3. Spaced repetition. Optimerad repetition (Caple, 1996). 
 

 

2.5.2 Mindmapping 
 

Mindmappingtekniken (bilaga 1) utvecklades under 1970-talet av Tony Buzan (2013). 

Exempel på detta är interaktionsscheman och flödesscheman. Mindmapping är en snabb 

och kreativ anteckning där man använder bägge hjärnhalvorna (a a). Till skillnad från 

vanliga anteckningar som börjar högst upp i vänstra hörnet på papperet så börjar mind-

mapping anteckningen mitt på papperet. Mindmapping är relativt utbrett och används 

frekvent både av studenter och ute i näringslivet (a a). 

 

 

2.5.3 GMS-metoden 
 

GMS-metoden är ett system skapat 1990 av ryssen Vladimir A. Kozarenko, och det är 

uppkallat efter den medeltida munken och klassiska minnesmästaren Giordano Brunos 
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(Ribbing, 2011 b). Systemet är en samling av olika nya och klassiska tekniker som an-

vänder bilder och visualiseringar, där alla bygger på associerad information. De olika 

teknikerna bygger också på att informationen placeras i olika mentala rum. Metoden 

kräver mycket träning (3-6 månader) och ingen av teknikerna är bättre än någon annan 

(Zogaj, 2011). För att träningen ska bli framgångsrik så krävs en positiv inställning, att 

lära sig fokusera och att repetera samt att använda alla sinnen och att låta hjärnan ha 

roligt vilket stärker kopplingarna (a a). GMS används för memorering av logiskt sam-

mankopplad information som till exempel namn, telefonnummer, datum, adresser, geo-

grafiska platser, anekdoter och encyklopedisk data, texter samt föreläsningar med mera 

(Ribbing, 2011 a). Här nedan presenteras ett urval av GMS-metoder, vilka är fritt åter-

givna utifrån Ribbings bok Vägen till mästarminne (Ribbing, 2011 a). 

 Cicero-metoden används för att bilda ett system av stödbilder (stimuleringsbilder) 

kopplat till ting i en viss ordning i ett rum. Till tingen kopplas sedan informationen som 

ska minnas. I sina tal gick Cisero runt i sitt rum och mentalt placera de viktigaste punk-

terna i sitt tal till tingen i rummet. För att sedan minnas stolparna i sitt tal behövde han 

bara komma ihåg rummet och i vilken ordning han vandrade runt i det. Det är helt fritt 

att välja rum eller objekt men det viktiga är att rummet är bekant. Exempelvis så kan 

rummet bestå av en cykel där information är placerad på olika delar (Ribbing, 2011 a). 

 Den fria associationsmetoden används för att förbättra memoreringstekniker och 

bygger på att objekt har konstanta förhållanden till varandra. Exempel på ett förhållande 

kan vara en sked som vanligen är kopplad till en mugg. En mugg hänger samman med 

ett fat. På ett fat ligger det ofta en bakelse och så vidare. Den fria associationsmetoden 

är enkel, man behöver bara komma ihåg en sekvens av bilder som står i naturlig relation 

till varandra (Ribbing, 2011 a). Bildsekvenserna kan sedan användas som stödbilder till 

memorerad information. När man väljer ut bilder med denna metod, så är det viktigt att 

inga stödbilder är lika. Även om man har hundra tusen bilder i sitt stödbildssystem, så 

måste de alla vara olika och unika (a a). 

 Kedjemetoden (bilaga 2) används för att memorera och bilda korta sekvenser av 

stödbilder. Kombinerad med andra tekniker används denna metod till att bilda ett sy-

stem av stödbilder. Kedjemetoden kan användas för memorering av långa bildsekvenser 

samt vid övningar under upplärning av minnestekniker. Det är möjligt att sammankopp-

lingar olika bilder till långa kedjor. Vid skapande av bilder ska den relativa storleken av 

alla objekt vara densamma. Det är viktigt att det framgår vilken som är den första och 

vilken som är den andra bilden i varje bildpar. Bildparen genomskär därför varandra där 
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den andra bilden (sticker in i eller ut genom) placeras ovanpå den första, eller placeras 

på höger sida om den första bilden. 

 Ryska Dockmetoden (bilaga 3) används för att memorera ordning av flera, redan 

memorerade, associationer. Associationerna kopplas samman direkt, utan stödbilder. 

Information av samma typ (exempelvis en lista med telefonnummer eller en tabell) kan 

med denna metod samlas ihop till ett block av information som dessutom består av en 

stödbild. När man memorerar en bildsekvens med metoden så placeras bilderna inuti 

varandra, likt de ryska leksaksdockorna, där en liten docka finns inuti en mellanstor 

docka som i sin tur finns inuti en större docka.  

 Den enklaste minnestekniken är länkmetoden där informationen länkas ihop som 

nyckelorden till en historia. Historien bör innehålla händelser som är enkla att komma 

ihåg och det är avvikande och associativa händelser som fastnar bäst i minnet. 

 

 

2.5.4 Datorprogram/IT- stöd 
 

De ovan nämnda teknikerna med några undantag finns på ett eller annat sätt också ut-

givna som datorprogram exempelvis Spaced repetition learning systems (SRS) som är 

framtaget för repetitionsprocessen (Greene, 2008). Ursprungligen var dock oftast de 

flesta IT-stöd avseende dataprogram framtagna för elever med läs- och skrivsvårigheter 

eller elever med koncentrationssvårigheter/ADHD (a a). Numera med den mera fram-

stående forskningen kring hjärnan har många dataprogram utvecklats som ska ge elever 

utan störningar och även exempelvis vuxna förbättrat arbetsminne (Klingberg, 2011). 

 En av auktoriteterna inom ämnet är den svenske professorn Torkel Klingberg, tillika 

grundare av Cognitive Medical Systems AB, ett företag som bland annat säljer dator-

stödda minnesträningsprogram såsom Cogmed och RoboMemo. Förutom dessa två pro-

gram så finns det ett flertal andra minnesträningsprogram för att öva upp minnet bland 

annat kan nämnas SuperMemo som är utvecklat av Piotr Wozniak (a a). Urvalet av da-

taprogram enligt bilaga 4 syftar bland annat till att ge effekter på ökad koncentrations-

förmåga och uthållighet vid kognitivt krävande uppgifter, ökad inlärningsförmåga samt 

impulskontroll (grkom.se). 
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2.6 Pedagogiska teorier 
 

Vi kommer här att kort beskriva tre pedagogiska teorier för att senare i resultat se om 

det går att härleda minnesträningen såsom inlärningsteori till någon av dessa. De valda 

pedagogisk teorier är behaviorismen, konstruktivismen samt den sociokulturella teorin. 

Att vi valt dessa teorier hänger samman med att de har dominerat den svenska grund 

och gymnasieskolan under efterkrigstiden med undantaget olika friskolepedagogiska 

teorier (Dysthe, 2003). 

 Enligt den behavioristiska pedagogiken kan människan liknas vid en tom behållare 

som behöver fyllas med information och kunskap. Fyllandet och kunskapsutövandet 

sker likt en envägskommunikation där läraren står för all kunskap och eleverna mer 

eller mindre sitter passivt och tar åt sig av den information som förmedlas av läraren 

(Forsell, 2005). Grundaren av den senare utvecklade behaviorismen kan tillskrivas B.F. 

Skinner (a a). 

 Den konstruktivistiska grundsynen bygger på att all kunskap som en människa förfo-

gar över är resultatet av en konstruktionsprocess där tidigare sinnesuttryck och erfaren-

heter används vid konstruktionen av ny kunskap (Forsell, 2005). Dessa sinnesuttryck 

och erfarenheter är lagrade i hjärnan som minnen. Grunden för pedagogiken brukar till-

skrivas utvecklingspsykologen Jean Piaget. För att uppnå en helhetsbild av hur gamla 

erfarenheter kan anpassas till nya, så kan detta enligt Piaget ske på två sätt, assimilation 

och ackommodation (a a). Assimilation är när nya erfarenheter kan läggas till gamla 

utan att elevens kognitiva mönster måste ändras medans ackommodation är när nya er-

farenheter som approprieras leder till att gammal kunskap behöver omstruktureras för 

att en enhetlig förklaring ska kunna ske.  

 Den sociokulturella pedagogiska grundsynen kan till viss del liknas vid den kon-

struktivistiska genom att resultatet av kunskapsinhämtandet bygger på tidigare erfaren-

heter och minnen. Det som skiljer den sociokulturella pedagogiken från den konstrukti-

vistiska är att lärandet sker i samspel med andra i den så kallade proximala utvecklings-

zonen. Samspelet kan vara mellan elev och elev eller mellan lärare och elev etcetera 

(Forsell, 2005). 
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3 Metod 
 

 

I detta kapitel kommer vi att visa vilka vetenskapliga metodval, synsätt och angreppssätt 

som vi tillämpat i arbetet för att på så sätt ge läsaren en förståelse för arbetets procedur. 

Vi kommer således kort beskriva metodernas vetenskapliga bakgrund och förklara de 

metodval som gjorts, samt redogöra för hur vår datainsamling genomförts och avslut-

ningsvis genomföra en tillförlitlighetsdiskussion kring arbetets innehåll och form. 

 

 

3.1 Metodval 
 

I sammanställande av arbetet har vi använt oss av tidigare forskning, studier, och annan 

för ämnet relevant litteratur, såväl i tryckt som i elektronisk form. Vi har vidare inter-

vjuat personer som praktiskt utövar och jobbar med minnestekniker såväl inom som 

utanför skolan. Det senare för att få en närmare inblick i hur minnesträning rent prak-

tiskt kan utövas samt för att få ta del av resultat. 

 Som forskare kan vi i huvudsak anta tre ansatser vid vår bearbetning av teori och 

empiri (vilket framgår ur figur 4 nedan), Alvesson och Sköldberg (1994) benämner des-

sa som förklarings- och förståelseansatser. Ansatserna är induktion, deduktion och ab-

duktion varav den senare är en kombination av de två förra och används framförallt vid 

diagnosställande (a a s 41-42). 

 Vid induktion utgår forskaren från en eller flera enskilda händelser och samlar ihop 

empiri, för att sedan utifrån dessa dra generella och allmängiltiga slutsatser. Utifrån em-

pirin försöker forskaren sedan skapa en teori, vilket Alvesson och Sköldberg (1994) 

anser är ett riskfyllt språng. 

 Deduktion däremot är tvärtom mot induktion, eftersom man som forskare här utgår 

från en befintlig teori eller referensram och bestämmer vad som ska studeras, likaså att 

forskaren i deduktion eftersträvar att legitimera teorin. Alvesson och Sköldberg (1994) 

menar att denna ansats är mindre riskfylld men till ”priset av att den verkar förutsätta 

vad som skall förklaras: att den allmänna regeln alltid gäller…” (s 41) och man menar 

vidare att modellen är ”platt till gränsen av intetsägande” (s 42). 
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Figur 4. Relation mellan teori och verklighet (Patel & Davidsson, 2003, s 25). 
 

Vi kan se att det finns både för- och nackdelar kring modellerna. Då vi utgått från till-

lämpning av minnestekniker inom allmänpedagogik, utifrån vilka vi sedan formulerat 

slutsatser kopplat till arbetets frågeställning. Så har vi på så sätt gjort bedömningen att 

ansatsen för detta arbete är induktiv. 

 

 

3.2 Vetenskapligt förhållnings- och angreppssätt 
 

Vetenskapsteori är övergripande idéer om vad vetenskap är och hur den ska bedrivas, 

det vill säga vetenskap om vetenskapen, samt att det handlar om förhållandet mellan 

teori och empiri. Inom vetenskapsteorin finns det olika synsätt men de två vanligaste, 

som vi tar upp här är positivism och hermeneutik (Patel & Davidsson, 2003). 

 Positivismen har sitt ursprung inom naturvetenskapen och bygger på formell logik 

och att hitta mönster och regelbundenheter som beskriver och förklarar (Patel & David-

son, 2003), och att skapa en så säker kunskap som möjligt. Positivismen har ofta fått stå 

för ”kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys...” (a a s 29). 

 Hermeneutik, är däremot positivismens raka motsats (Patel & Davidsson, 2003), där 

forskningen är ett sökande efter mening och sammanhang. Inom hermeneutiken finns 

det inget rätt svar, utan förståelsen är viktigare än förklaringen. Till skillnad mot positi-

vismen så har hermeneutiken fått stå för ”kvalitativa, förståelse- och tolkningssystem...” 

(a a s 29). 
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 Även forskarrollen skiljer sig åt, inom positivismen ses rollen som objektiv och 

osynlig, medan den inom hermeneutiken ses som öppen och engagerad (Patel & Da-

vidsson, 2003). 

 Vårt arbete tar sin ansats utifrån en tolkande kunskapssyn det vill säga ur ett herme-

neutiskt synsätt. Denna ansats gör vi eftersom vi har för avsikt att få förståelse kring 

minnesteknik, en förståelse som vi kan få genom att tolka densamma (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Vi använder oss vidare av den hermeneutiska ansatsen för vi vill bätt-

re förstå hur minnesteknik kan användas som verktyg inom allmänpedagogik och hur vi 

som lärare kan använda oss av detta i vår lärarutövning. 

 Som forskare kan vi vidare anta olika metoder eller angreppssätt för undersökningen 

vilket kan vara i form av kvantitativ eller kvalitativ ansats. Det som är avgörande vid 

valet av metod är hur vi formulerat vår problemställning, ”Vad vill vi veta? Vilken kun-

skap söker vi?” (Patel & Davidsson, 2003, s 14). Vi har tidigare ovan fastställt att ut-

gångspunkten är hermeneutiskt, och utifrån detta synsätt har vi bedömt att det är en kva-

litativ undersökningsmetod som är lämpligast att använda. Framförallt för att den har till 

syfte att beskriva de kvaliteter som är typiska för företeelsen (Eneroth, 1994). Den foku-

serar vidare på mjuk data som till exempel tolkande analyser (Patel & Davidsson, 2003) 

och att vi på så sätt kan skapa en djupare förståelse kring vår frågeställning. Likaså ser 

vi den som mest lämpade då vi inte kommer att genomföra någon form av statistisk un-

dersökning som att exempelvis undersöka hur många skolor, lärare eller elever som 

använder sig av olika minnestekniker och varför. Metoden ger oss avslutningsvis också 

möjlighet att ställa öppna frågor i samtal och intervjuer. 

 

 

3.3 Undersökningsform 
 

Undersökningar kan genomföras på en mängd olika sätt och till hjälp finns olika typer 

av undersökningar. Patel och Davidsson (2003) menar att ”de flesta undersökningar kan 

klassificeras utifrån hur mycket man vet om ett visst problemområde innan undersök-

ningen startar” (s 12). Vanligaste typerna är enligt Patel och Davidsson (a a), explorativ, 

deskriptiv och hypotesprövande undersökningsform. En explorativ undersökning har 

som namnet antyder till uppgift att utforska medan en deskriptiv däremot har till uppgift 
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att beskriva (a a), den senare är vanligt förekommande inom beteendevetenskaplig 

forskning (Patel & Tebelius, 1987). 

 Arbetet är i grunden deskriptivt då vi har för avsikt att beskriva och se hur minnes-

teknik kan användas som verktyg, dock kan det finnas inslag av explorativ form dels för 

att problemområdet inte är tillräckligt känt och dels för att arbetet kan ligga till grund 

för vidare studier (Patel & Davidsson, 2003). Detta till trots så har vi bedömt undersök-

ningsformen som deskriptiv och det är utifrån denna ansats som vi bedriver vårt arbete. 

 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 

Information och data som vi samlar in för vår undersökning kan enligt Wiedersheim-

Paul och Eriksson (1990) vara av två slag, dels data som redan finns så kallad sekun-

därdata, och dels data som vi själva måste samla in primärdata.  

 Med avseende på sekundärdata så har vi använt oss olika typer av källor dels för att 

läsa in oss på ämnet och dels för att få kunskap om hur minnet fungerar samt inhämta 

kunskap kring de tekniker och metoder som används för att förbättra minnet. Sekundär-

data har inhämtats från tidigare forskning, avhandlingar, uppsatser, dokument samt från 

litteraturen. Källorna har varit i såväl bok som elektronisk form. Vi har vidare tagit 

hjälp av Internet och samband med detta använt olika sökmotorer såsom google.se och 

scholar.google.se med flera. Med hjälp av skiftande sökbegrepp har vi fått varierande 

uppslag och infallsvinklar. Vi har även sökt i gamla uppsatser framförallt för att hitta 

källor som vi sedan kunnat söka bakåt i.  

 Primärdata har företrädesvis inhämtas genom bland annat e-post och intervjuer med 

personer som praktiskt jobbar med minnesträning såsom Mattias Ribbing och Torkel 

Klingberg. Men också genom e-post och intervjuer med olika lärare som på ett eller 

annat sätt tillämpar minnesträning i sin undervisning. Vi har också intervjuat tjänstemän 

på Pedagogiskt Centrum i Göteborg. Utifrån etiska överväganden och hänvisning till 

källskydd har vi valt att inte namnge alla källor (se vidare under 3.5). Vi har använts oss 

intervjumaterialet i resultat- och analysavsnittet samt i arbetets slutsats. Vi vill tillskriva 

intervjumaterialet viktig betydelse i arbetet eftersom det varit svårt att finna publicerat 

material inom just tillämpningar inom allmänpedagogiken.  
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3.5 Genomförande och etiska överväganden 
 

Proceduren i undersökningen har varit som sådan, att vi inledningsvis sökt sekundärda-

ta, för att därefter läsa in oss på hur det rent fysiologiskt går till att tänka och minnas 

och vad det är som gör att vi minns vissa saker bättre än andra. Utifrån denna teori har 

vi sedan formulerat arbetets inledning med tillhörande syfte och frågeställning. I detta 

sammanhang har vi även måst göra vissa avgränsningar (se 1.4) inom ramen för den 

företeelse som vi avser att studera. Utifrån denna teoretiska referensram har vi formule-

rat metoden som visar hur vi ska ta oss an uppgiften. I forskningsöversikten som presen-

teras i kapitel 2.4 så har vi av bland annat utrymmesskäl måst göra ett visst forsknings-

urval. Framförallt vill vi här visa på att det finns exempel på forskning som både är för 

och emot bruket av minnesteknik och minnesträning samt ifrågasätter dess effekter. 

Urvalet som utförts är därför i vissa stycken medvetna val eftersom vi tidigt i forsk-

ningsgenomgången upptäckte att denna pekat åt olika håll. Detta har senare även be-

kräftats i olika av rapporter och studier och bland annat talar minnesforskaren Stigsdot-

ter Nelly vid Umeå universitet om en spretig forskningsbild (Svensk Neuropsykologi Nr 

4/12, s 11). Även om forskningsunderlaget inte specifikt avser just allmänpedagogik så 

bedömer vi att det trots det har relevans för arbetet eftersom det på ett eller annat sätt 

berör ämnet. 

 Nästa steg har varit att inhämtande av primärdata, vilket företrädesvis skett genom 

intervjuer och e-postkonversation men även Internet har varit en källa för inhämtande. I 

samband med inhämtande av primärdata så har vi kontinuerligt stämt av våra rön i för-

hållande till teorin framförallt för att säkerställa att vi befann oss inom ramen för ämne 

och frågeställningen. Resultat har vi sedan sammanställt och kopplat till teoriavsnittet, 

och utifrån detta genomfört en analys och teoretisk tolkning. Avslutningsvis har vi dis-

kuterat resultatet av studien, och tydligt formulerat slutsatsen som vi dragit i förhållande 

till arbetets frågeställning. 

 De etiska övervägande vi gjort är att vi valt att skydda icke publicerade källor. I detta 

fall gäller det resultat som vi erhållit genom intervjuer och e-post dels från lärare som 

jobbar med minnesträning och dels från tjänstemän på Pedagogiskt Centrum i Göteborg. 
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3.6 Tillförlitlighetsdiskussion 
 

Studiens omfattning är begränsad vilket gör att det är svårt att generalisera och tro att 

resultatet är allmängiltigt, dock kan resultatet ge en fingervisning varthän det lutar. 

 Vi har inte haft möjlighet att spela in intervjuerna men för att i möjligast mån mot-

verka denna brist så har vi i samband med intervjuerna fört stödanteckningar på papper, 

och vi har också där det varit möjligt försökt styra över intervjuerna till e-post. Vi upp-

lever självfallet detta som en avsaknad något vi också tagit i beaktande i samband med 

sammanställning av resultat och slutsats.  

 Arbetets begränsade tidsram har inneburit att vi inte haft möjlighet att söka igenom 

alla de forskningsdatabaser som finns kring minnesforskning och som på ett eller annat 

sätt kan kopplas till olika minnestekniker. Våra antaganden som vi gjort i resultat och 

slutsats utgår ifrån de förutsättningar som funnits till vårt förfogande. Med avseende på 

sekundär- och primärdata så har vi upptäckt att det inte finns så mycket publicerat mate-

rial att tillgå kring minnestekniker och minnesträning kopplat till just allmänpedagogik 

då mycket av det minnesträningsarbete som bedrivs sker inom ramen för specialpeda-

gogik. Vi har därför i detta avseende i stor utsträckning varit hänvisade till Internet, men 

trots detta har vi både funnit och läst ett antal böcker inom ämnet. Vad gäller Internet 

som informationskälla så kan det finnas ett osäkerhetsmoment kring såväl kvalitet som 

innehåll. För att motverka denna osäkerhet så har vi så långt det varit möjligt använt oss 

av i vårt tycke trovärdiga källor såsom, forskningsdatabaser, myndigheter och skolor, 

källor där vi på något sätt kan finna spårbarhet och en förhoppning om varaktighet. Vad 

som kan försvaga trovärdigheten även i dessa källor är att internetadresser kan ändras 

eller att källan flyttas eller raderas. Detta kan självfallet skapa problem i ett senare skede 

när annan person i vidare studier utgår från vårt arbetes källförteckning. Trots dessa 

osäkerheter så har Internet varit ett nödvändigt hjälpmedel och en förutsättning, dels för 

att finna aktuell information och forskning och dels för att finna verksamma utövare av 

minnestekniker såväl personer som icke personer. 

 Viss metodlitteratur som vi använt oss av har utgivningsår som är från 80 och 90-tal, 

och är litteratur som vi använt i tidigare studier. Vi har belyst den och gjort bedömning-

en att de metoder och arbetssätt som var gångbara då även är användbara idag. 

 Vi vill även beröra kritik som kan framföras mot personer/organisationer som på ett 

eller annat sätt är involverade i branschen och tjänar pengar på minnesträning. Vi upp-
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lever att dessa gärna talar i egen sak då forskningen inte visar upp en entydig bild. Där-

för är det viktigt att det som sägs och framförs inte får tas som någon absolut sanning 

utan mer ses som ett forskningsinlägg i debatten som ska bemötas och kritiseras. 
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4 Resultat och teoretisk tolkning 
 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera, analysera och tolka det material arbetet mynnat 

ut i. För att underlätta läsning har vi delat in resultat i olika delområden med egna rubri-

ker. Vi kommer också att tolka resultatet utifrån den teoretiska litteraturgenomgången. 

 

 

4.1 Forskningens syn på effekterna av minnesteknik 
 

De senaste årens forskningsresultat pekar på hjärnans plasticitet det vill säga anpass-

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

man tidigare har trott (Klingberg, 2011). Vi kan också se vikten av att hjärnan tränas, 

användas och stimuleras (sydsvenskan.se). 

 Forskningen vi funnet kring minnesträning är som vi tidigare kunnat se i kapitel 2.4 i 

första hand antingen kopplad till neuropsykiatri och/eller datorbaserad minnesträning. 

Vad gäller forskning kopplat till undervisning så har vi framförallt funnit sådan som avser 

specialpedagogik. Däremot har vi inte funnit någon specifik forskning avseende just 

allmänpedagogik och där klassiska/pedagogiska minnestekniker utvärderats. Att forsk-

ningen avser specialpedagogik behöver per automatik inte innebära att den saknar gil-

tighet för allmänpedagogik utan detta är självfallet något som får bedömas från fall till 

fall. Vi ställer oss dock frågande inför avsaknaden och om detta exempelvis kan bero på 

att det inte finns någon forskning att tillgå, en fråga detta arbete inte kan ger svar på. 

 Forskningsbilden som framkommit är spretig och i många stycken klart motstridig, 

det finns exempelvis studier som å ena sidan hävdar en viss metods giltighet medan 

andra ifrågasätter eller rent av kullkastar giltigheten i densamma. Detta är delar som vi 

kommer att belysa närmare nedan. 

 Vad gäller icke datorbaserad minnesteknik som exempelvis GMS-metod, mindmap-

ping och spaced repetition så visar vår korta forskningsgenomgång på mycket liten 

mängd studier. Den vetenskapliga forskning som finns inom området i mångt och 

mycket kopplad till neuropsykiatri, och berör i vissa fall även olika former av utveck-

lingsstörning. 
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 När det gäller forskning kring datorstödd arbetsminnesträning så visar antalet hän-

visningar och studier på att Sverige ligger långt framme samt att träningsprogram som 

exempelvis Cogmed och RoboMemo, tycks vara frekvent använda. Forskningsgenom-

gången visar i vissa studier att datorstödd arbetsminnesträning påvisar effekter, något 

som bland annat Klingberg (2012) pekat på i sin forskningssammanfattning. Trots 

Klingbergs med fleras forskningsrön så råder det som vi kan se delade meningar kring 

effekterna av just datorstödd minnesträning. Det finns därför studier som inte är lika 

övertygade likt Klingberg om effekterna avseende datorstödd minnesträning. Framför-

allt framförs kritik mot den osäkerhet som finns kring de effekter som uppstår och vad 

dessa kan bero på, är det minnesträningsprogramment som sådant eller finns det andra 

underliggande orsaker. Bland annat pekar Dahlin (2013 a) i sin studie på positiva resul-

tat men hon menar samtidigt att man inte tvärsäkert kan fastslå orsakerna till att elever-

na förbättrar sig (a a). Även i Fou-rapporten som Bryngelson och Björling (2007) ge-

nomfört på uppdrag av Region Skåne framförs tvivel kring RoboMemo, för som man 

skriver så kan datorträningen ”ha vant barnet vid en strukturerad arbetssituation, där 

strukturen i sig ger lugn och trygghet och bidrar till förbättringarna” (s 44). Man talar 

också i rapporten om ökat självförtroende och förväntanseffekter hos föräldrar som 

andra faktorer som kan påverkat resultatet snarare än träningsprogrammet i sig (a a). 

Även SBU (2009), är i sin forskningsutvärdering mycket kritiskt till datorstödd arbets-

minnesträning. Man pekar i många stycken på att det vetenskapliga underlaget är otill-

räckligt, vilket får till följd att man inte kan ”bedöma om datorstödd träning av arbets-

minnet har effekt” (s 10). Även Sveriges Habiliteringschefer (EBH, 2013 b) tar upp 

bristfälligt underlag i appendix till sin rapport där man i ett fall pekar på svagheter i ex-

periment kring arbetsminnesträning med RoBoMemo då det byggde på för få deltagare, 

totalt 14 barn i en studie varav 7 tillhörde kontrollgruppen (s 6). Ett annat mycket tyd-

ligt exempel på kritik mot datorstödd minnesträning finner vi i Melby-Lervåg och Hul-

mes studie (2013). Bland annat konstateras det här att minnesträning med datorprogram 

inte gör någon nytta, det enda man blir bra på menar forskarna är att lösa uppgifterna i 

programmet (a a). 

 Vad gäller forskningens syn i övrigt kring minnesträning så menar bland annat Jaeg-

gi (2009) att ju mer träning desto högre effekt, medan Melby-Lervåg och Hulme (2013) 

å sin sida motbevisar denna teori om att det skulle gå att träna upp minnet genom repeti-

tiva minnesuppgifter. Även kring frågan om ökad intelligens i samband med minnesträ-
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ning råder det delade meningar. Jaeggi (2009) hävdar att vuxna normalbegåvade kan 

förbättra sina prestationer på begåvningstest. Medan Redick (2013) å andra sidan menar 

att det inte finns några tecken på intelligensförbättring efter arbetsminnesträning. 

 Vi kan också urskilja att det finns starka kommersiella krafter inblandade som på ett 

eller annat sätt vill vara med och styra och tjäna pengar. Arbetsminnesträning beskrivs 

av Owen (2010) som multimiljonpunds industri, med mål att förbättra kognitiva funk-

tioner genom regelbunden användning (a a). Även delar som gäller metodernas kost-

nadseffektivitet berörs av SBU (2009), samt riskerna med arbetsminneträning (a a). 

 Vad denna korta genomgång visar är att resultatet är otydligt, spretigt, och vad 

många av rapporterna och studierna också pekar på är behovet av mer forskning. Min-

nesforskaren Stigsdotter Neely genomförde en föreläsning under riksstämman 2012 

med Sveriges Neuropsykologers Förening (Svensk Neuropsykologi Nr 4/12). Reporta-

get i tidskriften menar att den empiriska forskningsbild som Stigsdotter Neely presente-

rade i sin föreläsning gav en spretig bild då det fanns studier som visat på effekter, me-

dan det fanns andra studier som redovisar inga betydande effekter. Stigsdotter Nelly 

menar i en kommentar till förhållandet att det ”gör det viktigt att studera ämnet vidare, 

för att i framtiden förhoppningsvis kunna ena denna spretiga empiriska bild” (s 11). 

Även SBU (2009) framför behovet av mer forskning. Bland annat skriver man i sin rap-

port att ”Det är därför väsentligt att såväl korttids- som långtidseffekter av program för 

arbetsminnesträning klarläggs i ytterligare kliniska studier. Dessa studier bör utföras av 

forskargrupper som är oberoende av programutvecklarna” (s 10). Behovet av mer forsk-

ning kring arbetsminnesträning framförs också av Dahlin (2013 b) och av Sveriges Ha-

biliteringschefer (EBH, 2013 a) samt i Bryngelson och Björlings Fou-rapport (2007). 

Melby-Lervåg och Hulme (2013) framför också den etiska sidan vad gäller mer forsk-

ning och understryker här vikten av att det finns tillförlitliga oberoende studier som vi-

sar att programmen faktiskt fungerar innan dessa marknadsförs till skolor och föräldrar. 

 

 

4.2 Användningen av minnesteknik inom skolan  
 

Trots att forskningen i vissa avseenden är spretig och berör andra avsnitt än allmänpe-

dagogiken så kan vi trots det i vissa studier se att minnesträning är bra för inlärningen 

och ger effekter på långtidsminnet. Bland annat så säger Klingberg att ”Det finns väldigt 
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mycket basal kunskap om hjärnan och inlärningen som har direkta konsekvenser för hur 

man bör bedriva undervisning” (lararnasnyheter.se). 

 Ett av våra mål med detta arbete är att se om minnestekniker kan användas av lärare 

och elever som verktyg i undervisning och inlärning kan öka inlärningen och även må-

hända hjälpa till att behålla det vi en gång lärt oss. För att verifiera detta har vi sökt efter 

pedagoger som använder sig av minnestekniker inom allmänpedagogik och specifikt 

enligt GMS-metoden i sin undervisning. Det har dock visat sig att det är få om än någon 

som använder sig av dessa. Efter mycket möda har vi dock hittat två lärare som använ-

der sig av metoderna varav en dessutom har mätt upp resultaten, något vi har fått tagit 

del av. Läraren som är en förstelärare på en högstadieskola i en mellanstor norrländsk 

stad började med minnestekniker enligt GMS-metoden på eget bevåg höstterminen 

2013. Han gjorde detta efter att ha kommit i kontakt med metoderna i samband med att 

han läste boken Vägen till Mästarminne (Ribbing, 2011 a). Han startade med att klassen 

under tre lektioner per vecka i ämnet naturkunskap och Carl von Linné fick öva på en 

grundbild av en 100 kronors sedel i ca 3-5 min per lektion. Sedan använde han sig av 

ryska dockmetoden och gömde flera små bilder i grundbilden som eleverna övade in. 

Efter detta tog eleverna paus med träningen i några veckor och gjorde ett test av vad de 

lärt sig, vilket gick mycket bra och över 80 procent klarade frågorna. I normalt fall hade 

eleverna glömt nästan allt efter en vecka. Därefter började klassen med fotosyntesen där 

eleverna nu själva fick testa att göra egna bilder och med hjälp enligt kedjemetoden 

övades bilderna in. De hann dock inte öva i samma utsträckning som tidigare och vid ett 

test klarade 50 procent alla svaren. När läraren åter testade kunskapen om Carl von Lin-

né hade 85 procent alla rätt, detta efter närmare 4 månader efter första testet. Läraren 

gav sig sedan på ett större projekt om solsystemet där eleverna fick göra sina egna bil-

der och solsystemet symboliserades av en ryggrad där varje planet motsvarades av en 

kota. Genom kedjemetoden kunde eleverna därefter bygga på information om varje pla-

net. De skapade bilder med runda kanter och tydliga konturer, vilket hjärnan minns bätt-

re (Carlson m fl, 2011), samt i övrigt så minnesvärda som möjligt. De övade på bilderna 

1-3 minuter under några veckor och föreställde sig att se bilderna badbollsstora. Det 

fanns dock elever som hade svårt att göra egna bilder och en del av eleverna hade inte 

tillräcklig bra fantasi eller visualiseringsförmåga vilket ledde till otydliga bilder eller 

bilder som liknar varandra hela tiden. Under mars månad gjordes återigen ett test på alla 

tre momenten och i genomsnitt mindes 74 procent av eleverna alla bilderna och 61 pro-

cent klarade att minnas den övervägande delen av de fakta som kopplat till bilderna. För 
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Carl von Linné blev resultatet 71 procent närmare 7 månader efter senaste övningen och 

fotosyntesen hade det gått upp till 52 procent. Att resultaten är så bra bygger på att 

kopplingarna genom övningarna har blivit väldigt starka, och det att semantiska minnet 

eller allmänt kunskapsminne har förbättrats och kunskapen finns enkelt tillgänglig. Lik-

nande resultat kan troligtvis också uppnås med repetition om kunskapen genomfördes 

enligt spridningseffekten, men trots det är inverkan på pedagogiken minimal (Kling-

berg, 2011). Vi kan utifrån ovanstående exempel se att det bland annat finns goda möj-

ligheter för eleverna att minnas bättre om de ges tillgång till nya former av minnesverk-

tyg. Det finns också som vi ser begränsningar i verktyget och det är inte självklart att 

alla elever kan ta till sig de nya sätten att tänka, något man självfallet som lärare måste 

vara observant på och erbjuda alternativa undervisnings- och inlärningsvägar. 

 Vidare har Göteborgsregionens Kommunalförbund under 2012 tillsammans med 

Framtidsgymnasiet genomfört en aktionsforskningsinspirerad insats inom allmänpeda-

gogik kring minnesträning och dess betydelse för elevers möjligheter att fullfölja sina 

gymnasiestudier (GR Dropouts). Projektet har tillkommit på initiativ av Pedagogiskt 

Centrum i Göteborg samt med hjälp av EU finansiering. Minnesträningen på Framtids-

gymnasiet har bedrivits inom olika gymnasieprogram och har i stort sett bestått av typen 

memoryspel, som exempelvis 10 djur, ta bort och minns sedan (Framtidsgymnasiet, 

2012). Metoden man använt sig av kan som vi tolkar det anses tillhöra den pedagogiska 

minnestekniken, vilken bland annat innebär repetition. Resultaten från försöket är som 

vi ser det något otydliga och svåra att tolka, likaså kan vi se begränsningar i projektets 

vetenskaplighet. Enligt lärare på Framtidsgymnasiet har dock resultaten varit så till-

fredsställande att man ser fortsatta möjligheter med minnesträning. Man har därför be-

stämt att till hösten 2014 genomföra minnesträning under 30 minuter varje dag inom 

ordinarie undervisning. Vi ser med spänning framemot fortsättningen och kommande 

resultat. 

 Datorstödd arbetsminnesträning genomförs på många skolor i Sverige och vissa sko-

lor har till och med specialiserat sin undervisning efter dessa. Vi kan dock se att forsk-

ningen är kluven om verkligen resultaten är så bra som tillverkarna menar. Men de re-

sultat som vi kan redovisa så påstår användarna att dessa ger effekt. Personlig utveck-

ling och bättre självkänsla är också möjligheter som kan uppnås med minnesträning. 

Pedagoger och coacher vid Söderkullaskolan i Malmö (Söderkullaskolan) menar att de 

kan se en personlig utveckling av barnen genom minnesträningen. Minnesträningen ger 
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som man säger eleverna bättre självkänsla, de blir sedda och får ett bättre självförtroen-

de och de tar med sig en positiv känsla från träningen (a a). 

 

 

4.3 Pedagogisk grund för minne och minnesträning 
 

Vi har under kapitel 2.6 kort beskrivet tre dominerande pedagogiska teorier och vi vill 

därför se om det går att härleda minnesträning såsom inlärningsteori till någon av dessa. 

När vi analyserar minnet och inlärningen så säger forskningen att vi behöver veta något 

innan vi kan lära oss något nytt. Vi ser också när det gäller minnesteknikerna inom ex-

empelvis GMS-metoden att där skapas först bilder som sedan kopplas samman till mera 

komplexa system av ny kunskap. Vid praktiseringen av teknikerna som vi sett i kapitel 

4.2 så skapades exempelvis ett skelett av en ryggrad där varje kota motsvarade en planet 

i solsystemet och som eleverna senare byggde på med ny kunskap. Sammantaget för 

detta ser vi att dessa procedurer där gammal kunskap används för att skapa ny kunskap 

stämmer väl med den konstruktivistiska grundsynen. En teori där all kunskap som en 

människa förfogar över är resultatet av en konstruktionsprocess där tidigare sinnesut-

tryck och erfarenheter används vid konstruktionen av ny kunskap (Forsell, 2005). Dessa 

sinnesuttryck och erfarenheter är lagrade i hjärnan som minnen. Piaget hade dock inte 

alltid rätt, han påstod bland annat att barn inte kan ha en uppfattning av tals värde innan 

7 års ålder. Vi vet dock nu med nyare forskning att barn ända ner till 2 års ålder har 

förmågan att avgöra exempelvis att 5 myror är fler än 4 elefanter (Klingberg, 2011). 

 

 

4.4 Lärarens tillämpning av minnestekniken 
 

I rollen som lärare kan vi tillämpa minnesteknik för egen del i läraryrke men också som 

vi tidigare sett som ett användbart studieverktyg för eleverna, och att det både finns 

möjligheter som begränsningar i tillämpningen. 

 För att minnestekniken ska bli framgångsrik och som ett hjälpmedel för eleverna vid 

inlärning så ställs det vissa krav på läraren. Läraren bör själv behärska teknikerna och 

övat en hel del själv med dessa. Det ställs också ett krav på vad som är syftet med lek-

tionerna och vad som vill uppnås, val av minnesteknik bör därför genomföras. Kunska-
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pen om elevernas prestationer avseende bildkonstruktioner bör också läraren beakta. 

Det kan finnas elever som är mindre kreativa och som inte kan konstruera tillräckligt 

bra minnesbilder, vilket ur ett historiskt perspektiv var ett av huvudskälen till uppkoms-

ten av pedagogisk minnesteknik. Det finns alltid en risk att eleven därmed känner sig 

sämre än sina kamrater och övningen kan bli kontraproduktiv. I dessa fall bör läraren 

själv hjälpa eleven med bildkonstruktionen och kanske tillhandahålla bilderna för alla 

elever (Ribbing, 2011 a). 

 Det finns en stor vinning för läraren om han eller hon har övat upp sin egen minnes-

teknik och kan tillämpa dessa. Exempelvis för att snabbt lära sig elevernas namn, intres-

sen med mera vilket stärker kommunikationen mellan eleverna och läraren (Aspelin, 

2011). Om läraren dessutom behärskar teknikerna kan hela föreläsningar övas in på 

förhand och återges utan manus vilket ger en större trovärdighet och tyngd hos läraren. I 

början av inlärningen av minnestekniker är det viktigt att endast ta små steg med enkla 

övningar (Ribbing, 2011 a), för att sedan efter en viss tid låta övningarna bli mera avan-

cerade. Avseende repetitionen av fakta vid inlärning så bör den ske efter den framfors-

kade spridningseffekten för att bli optimal (Caple, 1996), något läraren bör behärska. 

 

 

4.5 Möjligheter/begränsningar med olika minnestekniker 
 

Oavsett minnesteknik så kan vi urskilja att det finns såväl möjligheter som begränsning-

ar. Vi kommer här kort att belysa dessa inom tre metoder. 

 Repetition är den mest grundläggande av alla minnestekniker. Den är enkel, billig 

och kan utföras av eleven utan handledning. Om den utförs enligt metoden spaced repe-

tition finns det stora möjligheter med metoden. De begränsningar som metoden har är 

att den kan anses som tråkig tidskrävande och vid användning av mobilapplikationer 

anses också kostnaden i vissa fall vara en begränsning för användandet (Hedbom, 

2008). 

 GMS-metoden är en gammal metod som genom minnestävlingar blivit aktuell igen. 

Metoden har stora möjligheter för inlärningen med en bevarad kunskap i långtidsmin-

net. De begränsningar som kan hänföras till metoden är att den är tidskrävande, kräver 

stort tålamod från brukaren och kräver oftast en handledare för att hjälpa eleverna (Rib-

bing, 2011 b). 
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 Möjligheterna med datorstödd minnesteknik är att de olika metoderna ska ge bruka-

ren bättre arbetsminne, koncentration och inlärning. De begränsningar som finns är att 

det krävs ekonomiska medel för att inhandla systemen med licenser och vissa skolor 

kan antagligen inte köpa dessa. Samtidigt som det råder en ovisshet inom forskningen 

om de datastödda metoderna verkligen ger någon effekt och om denna är bestående.  

41 



5 Diskussion och slutsats 
 

 

Det övergripande syftet med detta arbete var att belysa tillämplighet och användande av 

minnesteknik och minnesträning som undervisnings- och inlärningsverktyg. Denna all-

männa frågeställning ledde fram till mer detaljerade frågor; kunde minnesteknik och 

minnesträning användas av lärare och elever som verktyg i undervisning och inlärning, 

och i avseende på dessa frågor kunde det i så fall finnas möjligheter och begränsningar. 

 

 

5.1 Behov av mer forskning 
 

Arbetet har visat på en mycket spretig forskningsbild, bland annat finns forskning som 

förespråkar viss minnesträningsmetod medan annan forskning förkastar samma metod. 

Det är också svårt att som lärare finna stöd och tillämpningar kring metoder som just 

berör allmänpedagogik och hur dessa kan användas som verktyg i undervisning och 

inlärning. Läraren riskerar således i detta fall att bli hänvisad till andra typer av mindre 

tillförlitliga och vetenskapliga källor som exempelvis andra skolors/lärares egna erfa-

renheter. På grund av källornas brist på vetenskaplighet och tillförlitlighet blir dessa 

sammantaget mindre värda. Detta är några exempel som vi bedömer försvårar metoder-

nas tillämplighet och användande i såväl initierings- som i utförandefas. Exempelvis 

kan frågor uppstå i samband med framtagande av beslutsunderlag, som vilken veten-

skap ska tas med och hur ska den presenteras och underbyggas för att inte framstå som 

vinklad? Spretigheten medför också att metoderna kan ifrågasättas eftersom man inte 

klart kan utröna vad som är rätt eller fel och om vald metod ger de utlovade effekterna. 

Även lärarens arbete försvåras eftersom denne inte säkert kan veta om den valda meto-

den såsom verktyg är den rätta, och även här uppkommer osäkerhet kring de eftersträ-

vade effekterna. 

 Olika former av minnesträning är som vi tidigare sett multimiljonpunds industri 

(Owen m fl, 2010) och som är styrd av marknadens krafter. Många av studierna som 

finns att tillgå idag har tillkommit genom programutvecklarnas egen forskning, vilket 

inte minst mängden studier som på ett eller annat sätt är knutna till Cogmed/RoboMemo 
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visar prov på. Risken som kan finns i dessa sammanhang är att programutvecklarna 

gärna talar i egen sak och framför mestadels enbart det positiva med just sin metod och 

mer än gärna kritiserar andras metoder som bristfälliga och resultatlösa. Vi tycker dock 

att det är viktigt att man som Melby-Lervåg och Hulme (2013), skriver se till den etiska 

sidan eftersom det är människor man jobbar med och att programmen och teknikerna 

verkligen fungerar innan de marknadsförs. 

 Vi kan utifrån forskningsöversikten konstatera att det finns ett stort behov av obero-

ende forskning kring olika former av minnesteknik, och minnesträning, vilket även en 

så pass tung instans som SBU (2009) framför i sin rapport. Vi ser det också som viktigt 

att dessa studier utförs av forskargrupper som är oberoende av programutvecklarna, det 

bästa hade självfallet varit om forskningen bedrivits inom den akademiska världen. Vi 

skulle också gärna vilja se undersökningar där olika typer av minnestekniker och min-

nesträning jämförs med varandra, och inte som nu att man bara undersöker en metod för 

sig utan att man också jämför dem inbördes. 

 Det är också viktigt att resultaten som görs inom minnesträning förmedlas ut i sko-

lans värld, antingen genom artiklar i facktidskrifter eller som föreläsningar i samband 

med fortbildningsdagar etcetera. I de få exempel av minnesträning inom allmänpedago-

giken som vi kunnat finna så är det entusiastiska lärare som just för att de tror på min-

nesträning och ser effekterna av det jobbar vidare. Det måste som vi ser det vara en 

självklarhet att alla som jobbar inom skolan får ta del av dessa positiva resultat. 

 Beträffande forskning kring icke datorbaserad minnesträning så har det varit svåra att 

finna studier och forskningsunderlag, studierna vi funnit är som vi tidigare konstaterat i 

mångt och mycket kopplad till neuropsykiatri. Vad bristen i forskningsunderlag beror 

på har vi inte undersökt, men vi kan kort konstatera att här finns inte samma ekonomis-

ka incitament i form av att sälja program som inom den datorbaserade delen. Vad gäller 

praktisk utövning har vi endast funnit ett fåtal svenska skolor/pedagoger som använder 

sig av icke datorbaserad minnesteknik. Avsaknaden pekar på som vi ser det på att det 

borde göras mer grundläggande forskning med fältförsök under längre tidsperioder för 

att bedöma potentialen och möjligheten med metoderna.  
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5.2 Behov av implementering av minnesteknik 
 

Minnesteknik och olika former av minnesträning borde vara lika självklart och naturligt 

som verktyg inom allmänpedagogik som vi sett att det är inom specialpedagogik. Vi har 

kommit i kontakt med studier och exempel som belägger att olika typer av minnesträ-

ning ger effekter, även om det gäller så enkla övningar som memoryspel (Framtidsgym-

nasiet, 2012). Vi ställer oss därför mycket frågande till varför inte dessa verktyg an-

vänds inom undervisningen, verktyg som vi uppfattat funnits inom undervisning sedan 

antiken och det dessutom i många fall är tekniker som inte kostar skolan något som ex-

empelvis spaced repetition.  

 Det finns olika sätt att sprida kunskap och information på, ett sätt kan bland annat 

vara att implementera minnesteknik inom ramen för svensk lärarutbildning. Men det är 

minst lika viktigt om kanske inte viktigare att skolans huvudmän har kunskap kring till-

lämpningarna. Framförallt med tanke på att det är huvudmännen som har kontrollen 

över resurserna och utifrån bland annat styrdokument och politiska beslut fördelar re-

surserna ut i verksamheten. Det är också viktigt att det finns styrning från högre nivå 

såsom från Skolverk och politiskt håll. Är studieresultat ett av målen med verksamhe-

ten, vilket det bevisligen är enligt PISA-studien, då anser vi att minnesteknik och min-

nesträning är ett av områdena som ska prioriteras. För att alla ska få tillgång till dessa 

verktyg så vore det naturligt att det finns medel avsatta till kurser i minnesträning inom 

exempelvis matte- och lärarlyftet. 

 Vi vill också här kort belysa rättviseaspekten kring minnesteknik, om exempelvis en 

elev som använder sig av minnesteknik har fördelar över den som inte använder min-

nesteknik. Självfallet är det så att den som tränar sitt minne blir bättre på att minnas, 

men vi ser inte att detta skulle vara ett skäl nog för att inte införa minnesträning i under-

visningen snarare ser vi det tvärtom, nämligen att alla elever ska erbjudas samma förut-

sättningar. Alla elever kan på ett eller annat sätt lära sig olika minnestekniker dock kan 

det som med allt annat lärande ske olika snabb. När det gäller de datastödda hjälpmed-

len är det en annan sak eftersom licenserna för dessa är kostsamma och det finns kanske 

skolor som inte anser sig ha råd eller väljer att prioritera annat. I detta fall kan det leda 

till en orättvisa beroende var eleven bor i och vilken skola denne går på. 
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5.3 Vikten av att vara engagerad som lärare 
 

Av de lärare som vi under arbetets gång varit i kontakt med och som praktiskt jobbar 

med olika minnestekniker så upplever vi att det finns ett stort driv och engagemang, de 

brinner verkligen för uppgiften. Att arbeta med minnesteknik och minnesträning gör 

inte sig själv har vi konstaterat i arbetet. För att jag som lärare ska kunna lära ut minnes-

träning så är det lika viktigt som i alla andra ämnen att jag har egen kunskap kring äm-

net och dess tillämpningar. Minnesteknik är för de flesta elever nya begrepp, något som 

innebär att jag som lärare själv måste behärska disciplinen, framförallt av två anled-

ningar. Dels för att kunna lära ut minnestekniker och minnesträning, och dels för att vi 

som lärare ska bli bättre på att hålla lektioner och föreläsningar. 

 Att vara lärare handlar mycket om att bygga relationer, ett sätt att bygga dessa rela-

tioner är genom att exempelvis snabbt kunna lära sig elevernas namn, intressen och så 

vidare. Att relationer är en god väg till inlärning och studieresultat kan vi också utläsa i 

studien Synligt lärande (Hattie, 2009), där bland annat faktorer som lärares tydlighet i 

undervisningen samt att bygga förtroendefulla relationer, är påverkansfaktorer med sto-

ra effekter. 

 En avigsida som vi sett är att det lätt blir så att den läraren som vill tillämpa minnes-

tekniker också blir den som får ta det övergripande ansvaret eftersom det på något sätt 

bedrivs av egen fri vilja. Vi tycker att det är fel att lägga ansvaret på den enskilde lära-

ren det borde istället vara så att skolan tar ett helhetsgrepp, genomför och driver projek-

tet som i exempelvis fallet är på Framtidsgymnasiet. 

 

 

5.4 Slutsats och avslutande ord 
 

Kan vi då finna svar på arbetets frågeställning ”Hur kan minnesteknik och minnesträ-

ning användas av lärare och elever som verktyg i undervisning och inlärning, och kan 

det i så fall finnas möjligheter och begränsningar?” Till att börja med så har arbetet 

bland annat visat på att det finns forskning som ger stöd för användande av minnesträ-

ning. Inte då bara i form av resultat utan även i form av att minnesträning är bra för in-

lärning, höjer koncentrationsförmågan, och ger effekter på arbetsminnet med mera. 
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 På frågan om hur, så finns här inget entydigt svar, utan forskningen och exemplen 

från skolorna visar på en mångfacetterad bild av hur minnesträning kan användas som 

verktyg. I de fall med datorbaserade minnesträningssystem så är själva programvaran i 

sig verktyget som eleven själv och enskilt använder för att förbättra exempelvis arbets-

minnet. När det gäller GMS-metoden så används den i de fall vi studerat mer som ett 

grupparbete än som en enskild övning, fast den har också inslag av för eleven egna 

moment. När det gäller spaced repetition så används detta verktyg av eleven enskilt, och 

då både med eller utan datorstöd. Vi kan också se att de icke datorstödda teknikerna 

kräver mer träning och självdisciplin, de är också svårare för utomstående att kontrolle-

ra om de verkligen genomförts till skillnad mot datorstödda i vilka man direkt i pro-

grammet kan avläsa de övningar som gjorts och även se framsteg/resultat. 

 Alla de tekniker som vi berört i arbetet har sina möjligheter, men även sina begräns-

ningar. Vi har sett att oavsett teknik så skapas det möjligheter både för eleven och för 

läraren. Det kan handla att förändra skolan/elevens undervisningssätt, att eleverna får 

bättre studieresultat, eller mentalt växer som individer. Vad gäller begränsningar kan 

dessa vara av ekonomisk art som omöjliggör införande av datorbaserade system eller så 

kan det vara så att inlärningstiden är lång som i exempelvis med GMS–metoden något 

som kan anses som en begränsning i sig. En annan begränsning kan vara lärarens eller 

skolans inställning till att införa nya moment, rutiner och arbetsmetoder, vilket självfal-

let kan gälla för alla metoder. I hela detta resonemang så kan vi emellertid inte erhålla 

ett enhetligt svar på vår frågeställning eftersom forskningen är spretig och inte entydig 

gällande effekterna, samt att det finns allt för lite vetenskaplig forskning med avseende 

på just allmänpedagogik och icke datorbaserade tekniker. Men inte desto mindre, så 

skapar kunskaper kring minnesteknik helt andra sätt för oss att se på undervisning, sättet 

att lära och hur man lär och detta oavsett minnesträningsteknik. 

 Vi tror och hoppas att denna uppsats kan väcka en nyfikenhet för andra inom under-

visningskollektivet som lärarutbildare, och lärare som behöver känna till de tekniker 

som vi presenterat och att de likt den norrländske läraren prövar att använda dessa på 

sina lektioner. Vi vill också att beslutsfattare kan ta del av denna uppsats och ge medel 

för forskning till ämnet och i en förlängning ge möjlighet att teknikerna kan implemen-

teras på våra skolor för att ge möjlighet till bättre studieresultat. Avslutningsvis för vår 

egen del som studenter så känner vi att ämnet och dess innehåll ger mersmak, dels har 

vi upptäckt minnesteknik och minnesträning som viktiga verktyg i vår fortsatta person-

liga utveckling, men också som verktyg i den undervisning vi kommer att bedriva.  
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7 Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Procedur för mindmapping 
 
Följande text om procedur för mindmapping är hämtad från www.studieteknik.info (Eneroth M.). 
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Bilaga 2: Kedjemetoden 
 

 
Bild 2. Kedjemetoden (realmemoryimprovement.com). 
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Bilaga 3: Ryska dockmetoden 
 

 

 

 

 

Bild 3. Ryska dockmetoden (realmemoryimprovement.com).  
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Bilaga 4: Material för minnesträning 
 

 
Tabell 1. Exempel på minnesträningsmaterial (grkom.se). 
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