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FORORD
I de senere år er arbejdshukommelsestræning blevet mere og mere almindeligt i både skole og
hjem i Sverige. Vi har medvirket til udviklingen og holdt forelæsninger ved konferencer for lærere,
psykiatere, psykologer samt for forældre til børn med koncentrationsvanskeligheder. Vi vil her dele
ud af vor samlede viden og erfaring om emnet.
Der er en voksende interesse for arbejdshukommelsestræning, og der udføres stadig mere
forskning på området. De seneste år er det kommet frem, at arbejdshukommelsestræning kan have
positiv effekt på en række områder. Nogle eksempler herpå er forbedret koncentrationsevne,
impulskontrol og matematiske færdigheder hos børn med ADHD, øget
arbejdshukommelseskapacitet hos børn med ringe arbejdshukommelse og styrket
problemløsningsevne hos normalt begavede voksne. Der er endnu meget at gøre inden for
forskningen, og i løbet af nogle år vil der fremkomme mere viden om, hvilke grupper der har
udbytte af at træne arbejdshukommelsen.
Vi træner arbejdshukommelsen henvender sig til dig, der er interesseret i
arbejdshukommelsestræning. Bogen kan anvendes som et supplement til computerprogrammet
Hukommelsesleg Flex for dig, der skal fungere som træner, eller for dig, der er voksen og selv skal
træne. I øvrigt kan bogen anvendes som en enkeltstående informationskilde om
arbejdshukommelse og arbejdshukommelsestræning.
Vi træner arbejdshukommelsen består af to hoveddele. I den første del beskrives, hvordan
hukommelsen fungerer generelt, og derefter gives der en mere indgående beskrivelse af
arbejdshukommelsen. Her beskrives blandt andet, hvordan arbejdshukommelseskapacitet kan
måles, hvordan præstationer i skolen og forskellige kognitive funktioner hænger sammen, samt
hvordan arbejdshukommelsen kan trænes. Derefter beskrives to målgrupper, der kan have udbytte
af arbejdshukommelsestræning: Børn og voksne med diagnosen ADHD samt de med svag
arbejdshukommelse. Endelig gives en oversigt over forskning og evalueringer af
arbejdshukommelsestræning.
Den anden del af bogen er primært rettet mod dig, der skal fungere som træner for et barn eller en
voksen, der skal arbejdshukommelsestræne. Afsnittet giver information om ting, man bør overveje
før træning, under træning og efter træning. Det indeholder konkrete forslag og materialer, der kan
anvendes i forbindelse med træningen, men også vore tanker om, hvordan motivationen skal
kunne fastholdes under hele træningen, og hvad der er vigtigt at tænke på i forbindelse med
evalueringen. Afslutningsvis præsenteres sagsforløb for at tydeliggøre, hvordan
arbejdshukommelsestræning i praksis kan foregå.

Stefan Strohmayer & Erik Truedsson
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DEL 1: FAKTAAFSNIT

INTRODUKTION
Ordet hukommelse er i folkemunde stærkt forbundet med tidligere oplevelser, som vi husker. For
eksempel at huske, hvad vi foretog os sidste fredag, eller navne på klassekammerater fra
grundskolen. Med alderen oplever mange, at hukommelsen bliver dårligere, vi begynder at
glemme, hvad mennesker fra vores fortid hedder, hvor vi lagde brillerne, eller hvad vi spiste til
frokost tidligere samme dag.
Hukommelsen omfatter dog meget mere end dette. Fra fødslen og op gennem livet er vi konstant
afhængige af vores hukommelse. Ved næsten al menneskelig aktivitet er en eller anden
hukommelsesfunktion involveret: Når vi læser avisen om morgenen, når vi kører bil til arbejde, når
vi løser et problem sammen med kolleger, eller når vi ser tv om aftenen. Uden fungerende
hukommelsesfunktioner bliver mange hverdagsagtige gøremål uoverstigelige.
Det væsentligste formål med hukommelsen er ikke nøjagtigt at kunne gengive ting, vi har oplevet.
Det kan være årsagen til, at vi mennesker generelt er ret dårlige til at afgive troværdige
vidneudsagn. Hukommelsen er ganske enkelt ikke konstrueret til detaljeret at gemme ting, vi har
oplevet. Hukommelsens primære funktion er faktisk at hjælpe os med at opnå fremtidige mål. Når
vi påtager os en opgave, udfylder hukommelsen en central funktion ved at kombinere viden, vi
tidligere har tilegnet os, med indtryk, som vi får i øjeblikket.
HUKOMMELSE
I hverdagen eksponeres vi konstant for information, der først bearbejdes af vort sensoriske system,
som eksempelvis hørelse og syn. En mindre del af den information, som vi optager, når frem til
vores bevidsthed og bearbejdes der af arbejdshukommelsen. Af den information, der havner i vores
arbejdshukommelse, går kun en brøkdel videre til at blive lagret i langtidshukommelsen som et
resultat af en dybere bearbejdning.

FIGUR 1: HUKOMMELSEN - FRA INDKOMMENDE INFORMATION TIL INDKODNING
Gentagelse

Syn, hørelse, smag,
følesans, lugt

Sensorisk
hukommelse

Glemt
information

Arbejdshukommelse
Indhentning

Kodning

Indkommende
information

Langtidshukommelse

4

FORSKELLIGE HUKOMMELSESTYPER

SENSORISK HUKOMMELSE
I den sensoriske hukommelse lagres indkommende information fra vores sanser i meget kort tid. Al
ny information skal først passere den sensoriske hukommelse for at kunne videresendes til andre
dele af hukommelsen. Den sensoriske hukommelse består af forskellige typer af sensoriske registre,
der håndterer information fra de forskellige sanser, som hørelsen, synet og fx balancen.

ARBEJDSHUKOMMELSE
Arbejdshukommelsen har vi brug for til at holde, bearbejde og anvende information i øjeblikket, og
den er en nødvendig komponent for at vi skal kunne optage ny viden. En kendetegnende egenskab
er, at dens kapacitet er begrænset. Arbejdshukommelsen vil blive beskrevet mere udførligt senere i
bogen.

LANGTIDSHUKOMMELSE
Langtidshukommelsen kan lagre en næsten ubegrænset mængde information og desuden lagre den
over lang tid, undertiden for hele livet. For at ny information skal kunne lagres i
langtidshukommelsen, skal den først bearbejdes i arbejdshukommelsen.
Langtidshukommelsen opdeles sædvanligvis i to underkategorier: Deklarativ hukommelse og ikkedeklarativ hukommelse. Den deklarative hukommelse vedrører ting, som vi kan sætte ord på, og
kan yderligere inddeles i to undertyper: Semantisk hukommelse og episodisk hukommelse. I den
semantiske hukommelse lagres generel viden, fx navne på forskellige hovedstæder samt
information om betydningen af forskellige ord, og er derfor tæt forbundet med indlæring. I den
episodiske hukommelse lagres information om personlige erfaringer og ofte svar på spørgsmålene
hvor, hvornår og hvordan. Fx: Hvor var jeg på ferie sidste år? Hvornår blev min kusine gift? Hvordan
fejrede vi min fødselsdag, da jeg fyldte 18 år?
Den ikke-deklarative hukommelse vedrører erfaringer, som vi intuitivt har svært ved at sætte ord
på, og kan opdeles i to undertyper: Procedural hukommelse og perceptuel hukommelse. Den
procedurale hukommelse er hukommelsen for, hvordan vi gennemfører forskellige praktiske
handlinger. Her er der viden om, hvordan vi gør for at cykle eller køre bil. I den perceptuelle
hukommelse findes hukommelsen for forskellige typer af sensoriske oplevelser, som fx hvordan et
jordbær smager, eller hvordan fløjl føles.
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FIGUR 2: EN OVERSIGT OVER HUKOMMELSESSYSTEMET
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ARBEJDSHUKOMMELSE
Begrebet arbejdshukommelse begyndte at blive anvendt i 1960’erne. Tidligere blev der i stedet for
skrevet om korttidshukommelse, der handler om vores evne til i kort tid at holde informationer i
hukommelsen. Med termen arbejdshukommelse ændredes den tidligere beskrivelse af dette
hukommelsessystem fra blot at være passiv opretholdelse af information til også at inkludere
bearbejdning og manipulering af information. Arbejdshukommelse sigter således til vores evne til at
holde, bearbejde og anvende information i nuet.
Denne evne er yderst begrænset, hvilket bl.a. den amerikanske forsker George Miller tidligt kunne
konstatere. I sine eksperimenter i 50’erne så han, at der fandtes en tydelig grænse for, hvor mange
objekter testpersonerne generelt klarede at gentage, når han præsenterede ordserier for dem.
Senere forskning har på sin side også vist, at der er en stor variation i
arbejdshukommelseskapaciteten hos enkeltpersoner, og at denne variation ofte er en vigtig
delforklaring til skelnen mellem mennesker i intelligens, problemløsningsevne og læseforståelse.
Arbejdshukommelsen anvender vi dagligt i en række forskellige situationer. Allerede inden du går
hjemmefra til arbejde om morgenen, anvender du din arbejdshukommelse. Et eksempel på det er,
når du skal pakke din taske til ferien. Det involverer i høj grad din arbejdshukommelse, eftersom du
i nuet skal holde i hovedet, hvad der skal ske i løbet af ferien, og hvad du har brug for i de
forskellige situationer. I hvilken grad det lykkes dig at få de rigtige ting med på ferie, afhænger
således i stor udstrækning af din arbejdshukommelseskapacitet. Hvis din arbejdshukommelse
overbelastes, er der stor risiko for, at du glemmer vigtige ting.
IDE!
Et eksempel på, hvordan du i den situation kan understøtte din
arbejdshukommelse, er at anvende papir og blyant som støtte, så du derved
kan lægge en del af informationsmængden uden for dig selv og derfor ikke
behøver at have alt i hovedet. Dette er ekstra hensigtsmæssigt at gøre en dag,
vi er stressede eller har sovet for lidt, da vi ved, at det er faktorer, der påvirker
vores arbejdshukommelse negativt.

MODEL FOR ARBEJDSHUKOMMELSEN
Arbejdshukommelsen er blevet studeret fra en række forskellige perspektiver, fra det biologiske
(celleniveau, gener) til det psykologiske (kognitiv udvikling) og det pædagogiske (adfærd i
klasseværelset). En følge af dette er, at der findes et antal definitioner af, hvad arbejdshukommelse
er, og at fokus og indhold da ofte afspejler det specifikke felt, hvor de er udviklet. Fællesnævnere
for de fleste definitioner af arbejdshukommelse er dog, at man ser det som et system for i nuet at
opretholde og bearbejde information, og at dette system har en begrænset kapacitet. Forskerne
Alan Baddeley og Graham Hitch præsenterede 1974 en model for arbejdshukommelse, som stadig
er den mest anvendte. I denne bog vil vi gå ud fra Baddeleys model for at beskrive
arbejdshukommelsen mere detaljeret.
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Baddeleys model for arbejdshukommelse kaldes for en multikomponent-model, da den består af
flere delfunktioner (komponenter), der interagerer med hinanden. Den nuværende model består
af fire dele: Det fonologiske loop, den visuospatiale skitseblok, den episodiske buffer og det
eksekutive system (se figur 3). Studier har i løbet af de tre seneste årtier givet empirisk
understøtning for den opdeling af arbejdshukommelsens funktioner, der findes i Baddeleys model.

FIGUR 3: BADDELEYS MODEL AF ARBEJDSHUKOMMELSEN
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DET FONOLOGISKE LOOP
Det fonologiske loop håndterer auditiv information. Her behandles altså information, som vi
modtager via hørelsen, men også indtryk, som vi modtager via andre sanser og forandrer til
fonologisk kode. Det fonologiske loop består af to dele. For det første et passivt lager, hvor
information opbevares i kun få sekunder og derefter forsvinder. Information, der er forsvundet fra
det passive lager eller det indre øre, som det også somme tider kaldes, kan ikke hentes tilbage. For
at kunne fastholde information, der er indkommet til det indre øre, over længere tid kræves der, at
det fonologiske loops anden del, det artikulatoriske system, aktiveres.
Det artikulatoriske system udfylder flere funktioner. Dels anvendes en indre stemme, der henter
information fra det passive lager og derefter tavst gentager den og fører den tilbage til det passive
lager, for at vi skal kunne holde information over længere tid. Det bliver således et loop, der henter
den auditive information og derpå tilbagefører den. Denne funktion kaldes for det artikulatoriske
loop (se figur 4).
Det artikulatoriske system konverterer også visuelle indtryk til fonologisk kode ved at benævne de
visuelle indtryk med den indre stemme. Et eksempel på dette er, at ser vi en talkode, som vi skal
huske, på et stykke papir, så vælger vi ofte (helt automatisk) at gentage tallene ”stille i hovedet” for
bedre at huske dem.
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FIGUR 4: DET ARTIKULATORISKE SYSTEM
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I flere studier er der belæg for, at det fonologiske loop på en god måde beskriver, hvordan
hukommelsen faktisk fungerer, når vi håndterer auditiv information. Det har vist sig, at det er
lettere at huske ord, der lyder forskelligt, end ord, der lyder ens. Hvis vi således forsøger at huske
en række ord, der lyder ens, øges sandsynligheden markant for, at vi husker forkert. Det er altså
sværere at huske serien ”grøn, skøn, bøn, søn, løn” end serien ”kat, gul, bil, hus, myre”. Dette
kaldes den fonologiske lighedseffekt.
Det har også vist sig, at det er sværere at huske serier med flerstavelsesord end serier med
enstavelsesord. Det er altså sværere at huske serien ”katamaran, lynlås, krokodille, appelsin,
forretning” end serien ”lys, mad, korn, rum, blå”. Dette kaldes ordlængdeeffekten. Det antages, at
denne effekt beror på, at det tager længere tid for os at gentage lange ord, og at vi derfor kommer
til at miste information undervejs. Det indebærer, at antallet af objekter, du klarer i en verbal
arbejdshukommelsestest, påvirkes af, hvilket sprog du taler. Eksempelvis har det vist sig, at
walisisktalende børn kan gentage færre oplæste tal end engelsktalende børn, da det tager længere
tid at udtale tal på walisisk.
Hvor meget information vi kan holde i det fonologiske loop, hænger også sammen med vores
talehastighed. Dvs. at personer med en stærk verbal arbejdshukommelse ofte har en højere
talehastighed (målt i ord/sekund) end personer med en svag verbal arbejdshukommelse. Dette tror
man beror på, at hastigheden af ens ”ydre tale” er nogenlunde den samme som for ens ”indre
stemme” (som vi anvender for at holde liv i den præsenterede information).
Et eksempel på, hvornår det fonologiske loop anvendes, er, når du forsøger at huske en dørkode,
som nogen har sagt til dig. Forestil dig, at du er ude i byen og møder en ven. I aftaler at mødes
hjemme hos vennen i en pause en time senere. Du har glemt mobiltelefonen hjemme, og hverken
du eller din ven har papir og blyant. Du er på vej til dit arbejde et kvarter væk, hvor du har adgang
til papir og blyant. Din ven siger sin dørkode til dig ”18 24”, og I går hver sin vej. For at huske
dørkoden på vejen til arbejde gentager du den tavst inde i hovedet med din indre stemme. Når du
senere kommer frem til dit arbejde, har du stadig informationen i hukommelsen og kan skrive den
ned med papir og blyant.
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DEN VISUOSPATIALE SKITSEBLOK
Den visuospatiale skitseblok håndterer visuel og spatial information. Præcis som det gælder i det
fonologiske system, kan forskellige typer af indtryk behandles i skitseblokken, men her konverteres
indtryk til visuel eller spatial kode. Den visuospatiale skitseblok er endvidere nødvendig for at skabe
og manipulere mentale billeder. Skitseblokken kan deles i to dele, en visuel, der tager hånd om
information om det aktuelle objekts former og farver, og en spatial, der håndterer information om
bevægelse og retning. Til at måle den visuospatiale arbejdshukommelse anvendes der ofte tests,
hvor visuelle sekvenser skal indkodes. Et eksempel på dette er at præsentere blokmønstre, der
bliver stadig mere komplekse, og hvor positionerne for flere og flere blokke skal memoreres (se
figur 5).

FIGUR 5: EKSEMPEL PÅ BLOKMØNSTER
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Et eksempel på, hvornår du anvender det visuospatiale system, er, når du skal huske en
vejbeskrivelse. Forestil dig, at du går en tur i byen, da en ven ringer. Hun vil gerne have, at I skal
mødes i det nye galleri. Du ved ikke, hvor det ligger, men hun forklarer dig vejen. Hun ved, hvor du
er nu, og forklarer præcis, hvilken vej du skal gå for at komme til galleriet.
Hun siger – først går du lige ud. Ved ICA-butikken drejer du til venstre. Senere skal du gå forbi en
skobutik og dreje til højre. Så kan du se galleriet. For at huske, hvordan du skal finde vej, skal du
altså fastholde beskrivelsen i hovedet. Du skal huske, hvilke steder du skal forbi (ICA-butikken,
skobutikken). Desuden skal du huske, i hvilken retning du skal gå de forskellige steder (lige ud,
venstre; højre).
Et andet eksempel på, hvornår det visuospatiale system kommer til anvendelse, er, når du visuelt i
dit indre forsøger at udtænke, hvor brikkerne i et skakspil sandsynligvis vil blive flyttet til i et
bestemt antal træk som følge af en flytning af en brik, du vil foretage nu.
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DEN EPISODISKE BUFFER
Den episodiske buffer er den seneste tilføjelse til Baddeleys arbejdshukommelsesmodel. Den blev
tilføjet, efter at forskning havde vist, at information fra langtidshukommelsen kan have en meget
stor påvirkning på vores arbejdshukommelseskapacitet. Den episodiske buffer udgør et tilfældigt
lager, hvor information fra indkommende indtryk, det fonologiske loop og den visuospatiale
skitseblok integreres med information fra langtidshukommelsen. Den episodiske buffer anses for
vigtig for indlæring, da den kan anvende multimodal kode til at integrere information fra de
forskellige systemer til en fælles repræsentation. Præcis som for de andre dele af
arbejdshukommelsen er der her en begrænsning i, hvor meget information der kan håndteres
samtidig.
Et eksempel på, hvornår du anvender den episodiske buffer, er, når du skal løse en
matematikopgave. For at kunne løse opgaven fem gange syv anvender du dels den information, du
får præsenteret, men du kommer også til at anvende information fra langtidshukommelsen
omhandlende regler for multiplikation for at kunne løse opgaven.

DET EKSEKUTIVE SYSTEM
Det eksekutive system koordinerer og overvåger de øvrige systemer i arbejdshukommelsen. Her
styres desuden flere aspekter af, hvordan vi anvender vores opmærksomhed. For det første styrer
det eksekutive system vores evne til at målrette opmærksomhed og vores evne til udelukke indtryk,
der konkurrerer om vores opmærksomhed. Når du sidder hjemme og ser dit favoritprogram, retter
du din opmærksomhed mod tv-skærmen foran dig. Samtidig udelukker du de indtryk fra dine
omgivelser, som din opmærksomhed skulle kunne rettes mod, som fx børn, der leger i rummet ved
siden af, eller en fugl, der kvidrer uden for vinduet. Dette stiller store krav til det eksekutive system.
Det eksekutive system styrer også vores evne til at dele opmærksomhed mellem flere opgaver
samtidig. Hvis du fx retter en prøve samtidig med, at du lytter til nyhederne, er det et eksempel på,
når der stilles krav til det eksekutive system. Det eksekutive system aktiveres, også når en
automatisk mental proces forstyrres eller mislykkes.
For at vi skal kunne skabe mening ud af større mængder information er det en forudsætning, at en
stor del af informationen kan håndteres automatisk, dvs. uden bevidst mental styrke. Det fungerer
på den måde, for at det eksekutive system i stedet for skal kunne lægge ressourcer på højere
mentale processer, som fx problemløsning og ræsonnering. For dig som voksen er læsning
eksempelvis en automatisk proces, hvilket indebærer, at mens du læser, er der mentale ressourcer
tilbage til at reflektere over indholdet i det, du læser. For et barn, derimod, kan læsning være en så
tilpas mentalt krævende aktivitet, at der knap bliver nogen ressourcer tilbage til tolkning og
meningsdannelse.
Det eksekutive system er den del af arbejdshukommelsen, som der er foretaget mindst forskning
på. Det virker, som om de ovenfor nævnte dele indgår, baseret på de forskningsresultater, der
findes i dag, men formodentlig udfylder det eksekutive system yderligere funktioner.
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ARBEJDSHUKOMMELSENS UDVIKLING OG KOBLING TIL ANDRE EVNER

ARBEJDSHUKOMMELSENS UDVIKLING
Arbejdshukommelsen udvikles mest i alderen 5 til 11 år. En fireårig har en relativt uudviklet
arbejdshukommelse og kan i gennemsnit gengive omtrent tre tal, der er blevet læst op. En tolvårig
kan i gennemsnit gengive cirka seks tal, altså dobbelt så mange. I alderen 11 til 15 år sker en noget
mindre, men dog væsentlig udvikling af arbejdshukommelsen. En femtenårig nærmer sig en voksen,
hvad angår arbejdshukommelseskapacitet og kan i gennemsnit huske cirka syv tal. Den øgede
arbejdshukommelseskapacitet i løbet af barndommen, mener man, beror på forbedrede
basiskundskaber, som fx bearbejdningshastighed og kontrolleret opmærksomhed, men også på
øget anvendelse af strategier som gentagelse og chunking (se afsnit på næste side).
Hos mennesket når arbejdshukommelseskapaciteten sin top, når vi er cirka 26 år og begynder
ganske kort tid derefter langsomt at blive mindre. Det er dog først omkring 60 års alderen, at
arbejdshukommelseskapaciteten bliver nævneværdigt dårligere. Der findes et antal teorier om,
hvorfor arbejdshukommelsen bliver dårligere med alderen. En delforklaring, som man har kunnet
identificere, er, at ældre ser ud til at have vanskeligere ved at forhindre irrelevant information fra
langtidshukommelsen i at blive aktiveret, når de skal løse en arbejdshukommelseskrævende
opgave. For de allerfleste bliver den lavere arbejdshukommelsesevne, som følger med alderen, ikke
noget større problem, da man gennem livet lærer sig forskellige strategier, der betyder, at
hukommelsen dog i de fleste tilfælde rækker til. Eventuelle huller i arbejdshukommelsesevnen kan
dog blive synlige og en hindring ved skift af miljø, da man så ikke kan anvende information fra
langtidshukommelsen som støtte i samme udstrækning.

VARIATION I ARBEJDSHUKOMMELSESEVNEN
Det er vigtigt at vide, om arbejdshukommelsen giver den store variation i evner, som personer
besidder, både i barndommen og i voksenalder. I en klasse bestående af syvårige kan man forvente
en forskel i arbejdshukommelseskapacitet, der svarer til så meget som seks år i udvikling. I en klasse
med syvårige kan nogle således have en kapacitet, der svarer til eller er dårligere end den
gennemsnitlige fireårige, mens andre har en arbejdshukommelseskapacitet, der svarer til den
gennemsnitlige tiårige.
I en klasse med 30 elever kan man forvente, at cirka tre kommer til at ligge i den laveste gruppe og
cirka tre i den højeste.

”CHUNKING”
Allerede i 1956 foreslog den amerikanske psykolog George Miller, at antallet af objekter, som vi kan
memorere er cirka syv. Han tog desuden et meget vigtigt begreb op, nemlig ”chunking”. Miller
mente, at når vi skal huske noget, så forsøger vi at omkode den information, vi skal huske, til så få
enheder som muligt. Vi forsøger altså at gruppere informationen i større ”chunks”.
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Eftersom antallet af ”chunks”, vi kan huske, er begrænset, forsøger vi at få så meget information
som muligt med i hver ”chunk” for at maksimere mængden af information, vi kan huske. En
indikation på ”chunking” er, at det har vist sig, at det kan lade sig gøre at huske flere ord, hvis de er
hentet ud af en litterær tekst end urelaterede ord. Dette beror formentlig på evnen til at
sammenkæde den litterære tekst til meningsfulde enheder. Hvor mange ”chunks” vi faktisk kan
huske er endnu omdiskuteret, men i dag hævdes ofte, at det snarere ligger nærmere fire end syv.
Hvor mange enheder vi kan lagre, påvirkes ligeledes af, hvor meningsfulde de forskellige
informationsdele tilsammen bliver for os. Vi kan fx normalt huske ca. 6 ord, der ikke relaterer til
hinanden, som ”hat, æble, guitar, løve, ost, boghylde”, mens vi kan huske betydeligt flere ord, hvis
de sammen danner en meningsfuld enhed som eksempelvis ”i Sverige er der mange smukke kirker,
der blev bygget i middelalderen”. Denne sætning vil mange nok kunne gengive, men at gengive 11
ord uden sammenhæng til hinanden, efter kun at have læst dem én gang, er næsten umuligt. Dette
er et eksempel på ovennævnte effekt, altså at vi har lettere ved at memorere litterære tekster som
understøtter sammenhænge mellem ordene end at memorere ikke-relaterede ord.
Hvad der udgør en ”chunk” beror altså på, hvordan vi kan bearbejde og føre den information
sammen, som præsenteres. For eksempel kan tallene ”1 9 7 1” for et barn være fire individuelle
enheder, men hvis man som voksen kan gruppere tallene, så de danner en meningsfuld enhed (et
årstal), er det jo faktisk bare en ”chunk”. For et barn, der netop er ved at lære at læse, kan et langt
ord være en arbejdshukommelseskrævende opgave. ”N-y-b-e-g-y-n-d-e-r” kan blive til 10 objekter.
For en voksen, der allerede har lært at læse, sker grupperingen automatisk, og at læse et langt ord
”chunkes” sammen til betydeligt færre objekter end de bogstaver, der indgår i ordet.
Der er endnu ikke nogen entydig forskning, der peger på, hvor meget information vores
arbejdshukommelse maksimalt kan håndtere. Det er mange faktorer, der afgør
arbejdshukommelsens kapacitet, såsom: Bearbejdningshastighed, mængden af information vi kan
bearbejde ad gangen, hvor hurtigt informationen forsvinder, omfanget af vort lager samt vores
evne til at holde distraktorer borte, m.m. Dog har forskere set, at der findes et område i hjernen,
der generelt aktiveres ved en række arbejdshukommelsesopgaver, og som muligvis afgør vores
kapacitet til opgaver af både spatial og auditiv karakter.

MISTET INFORMATION
Hvis information forsvinder fra arbejdshukommelsen, er den borte, og man skal starte forfra igen.
For eksempel, hvis en ven siger sit telefonnummer, og du glemmer tallene, er der ingen anden
metode til at komme på informationen, end at spørge din ven igen. Det adskiller sig på den måde
fra anden information, vi kan glemme, som fx hvor vi har forlagt vores nøgler. I sådanne tilfælde
kan vi anvende vores langtidshukommelse og da mentalt tænke igennem, hvad vi har gjort i løbet af
dagen for at huske, hvor vi kan have lagt dem.
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V I KAN A N V E N D E V OR E S LA NG T IDS H U K OM M E L S E T I L AT H U S K E , HVOR VI L A GD E V OR E S N Ø G L E R .

INDLÆRING OG FAGLIG PRÆSTATION
Arbejdshukommelsen har i adskillige undersøgelser vist sig at være central for indlæring.
Arbejdshukommelsen er nødvendig til at håndtere ukendte og nye problemer, situationer, udelukke
irrelevant information samt for bevidst at hente information fra langtidshukommelsen. Endvidere
er arbejdshukommelsen central ved indlæring af nye færdigheder, der skal automatiseres, fx at
læse og skrive. Der er en stærk sammenhæng mellem arbejdshukommelseskapacitet og børns
præstation i læsning, skrivning og matematik, og det kan derfor i mange tilfælde være fordelagtigt
tidligt at identificere, om et barn har arbejdshukommelsesvanskeligheder for at kunne understøtte
indlæringen.
Lav kapacitet medfører, at barnet ofte overbelaster sin arbejdshukommelse. Når
arbejdshukommelsen overbelastes, bliver den opgave, der er stillet, umulig at løse, da adgang til
alle trin i opgaven ikke er tilgængelige. Hvis dette sker ofte, er der risiko for, at barnet får en
oplevelse af total fiasko. Når en arbejdshukommelsesopgave ikke færdiggøres, bliver der heller ikke
nogen ny information at gemme i langtidshukommelsen, hvilket betyder, at der ikke opnås ny
viden. Dette bliver således en form for indlæringsvanskeligheder, der desuden bliver en negativ
spiral, der forstærkes, da der ikke på naturlig måde opbygges en større bank at hente informationer
fra. Det bliver også en forhindring i arbejdet for efterhånden at få lettere ved en bestemt type
opgaver. Indlæringen generelt kan altså påvirkes, da frekvensen af læringsmuligheder bliver
begrænset.
For at kunne afkode og forstå en tekst stilles der store krav til hukommelsen. Vi skal for det første
genkende og kunne bogstaverne og deres lyd, for det andet følge sprogets regler og sætte dem
sammen til ord for derefter for det tredje at kunne forstå og skabe mening ud fra de enkelte ord i
relation til de andre, altså skabe os en forståelse af hver sætning og endelig forstå, hvordan
sætningerne relaterer sig til hinanden, for at kunne forstå hele teksten. Det kræver således både, at
vi opretholder informationen, og at vi bearbejder den. Formålet med læsning er i sidste ende
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forståelse, og jo mere arbejdshukommelseskapacitet, der skal afsættes til blot at bearbejde ordene,
desto mindre vil der være tilbage til at give betydningen.
Samme forhold gør sig gældende for matematikken. Hvis du kender tallene og har de forskellige
matematiske regnearter (addition, subtraktion, multiplikation, etc.) konsolideret, kan du håndtere
mere komplekse opgaver. Børn med arbejdshukommelsesvanskeligheder er eksempelvis ofte usikre
på tallene og anvender derfor ofte understøttende strategier, der desværre optager mange
ressourcer, som fx at regne på fingrene. Denne type strategier øger i realiteten belastningen for
arbejdshukommelsen og lægger hindringer (i længden) for barnet snarere end hjælper.

AT R E G N E PÅ F ING R E N E B L I V E R I L Æ N G D E N B E L A S T E N D E FOR A R B E J D S H U K O M M E L S EN…

Når det gælder voksne, har forskere påvist, at arbejdshukommelseskapacitet påvirker, hvordan
man løser forskellige opgaver, der kræver kognition på et højere niveau. Blandt andet har den
amerikanske forsker Randall Engle sammen med sine kolleger vist, at individer med god
arbejdshukommelseskapacitet præsterer bedre i tests, der måler flydende intelligens, samt på
standardiserede tests, der måler intellektuelle færdigheder.

INTELLIGENS
Arbejdshukommelsen har vist sig at være en central faktor for ræsonnering og problemløsning.
Undersøgelser peger på, at en tredjedel til halvdelen af variationen mellem forskellige personers
præstation i intelligenstest kan forklares med arbejdshukommelsesevner. Der har været en debat
om, hvorvidt arbejdshukommelsen blot er en anden måde at måle generel intelligens på (ofte
refereret til som g-faktoren), og at det egentlig ikke tilfører nogen ny anvendelig information, altså
at arbejdshukommelse ikke er noget, der tydeligt kan adskilles fra intelligens. Et antal
undersøgelser peger imidlertid på, at arbejdshukommelse udgør en vigtig målbar enhed, der
adskiller sig fra generel intelligens. Patricia Alloway m.fl. har eksempelvis i en undersøgelse fra 2009
kunnet vise, at arbejdshukommelseskapaciteten hos børn i indskoling og mellemtrin (7-12 år)
udgjorde en bedre indikator end generel intelligens for at forudse præstationer inden for læsning
og matematik, når børnene er blevet to år ældre.
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Arbejdshukommelse og intelligens er, selv om det er adskilte komponenter, nært forbundne med
hinanden. Ud fra dette burde træning af arbejdshukommelsen kunne føre til forbedringer på test,
der måler begavelse. I en undersøgelse fra 2009 af forskeren Susanne Jaeggi m.fl. af
normaltbegavede voksne kunne man konstatere, at denne hypotese stemte.
OPMÆRKSOMHED
At kunne holde sin opmærksomhed på en ting indebærer i praksis flere ting – at man vælger at
fokusere på en bestemt information i kort tid, at man kan udelukke anden information (inhibere),
samt at man bevidst kan skifte opmærksomhed. Alle disse ting kræves, når man skal foretage
aktiviteter, der involverer arbejdshukommelsen.
Der er flere forskellige metoder til beskrivelse af opmærksomhed. Der er foretaget megen forskning
på området, og der findes således en mængde forskellige modeller. Ofte beskrives to typer af
opmærksomhed, viljestyret opmærksomhed og stimulusdrevet opmærksomhed.
Viljestyret opmærksomhed indebærer, at vi aktivt forsøger at rette fokus mod noget, fx når vi
forsøger at læse en bog, se tv, lytte til, hvad nogen siger eller løse en kryds-og-tværs. Vi retter da
med vilje fokus mod den aktivitet, som vi i øjeblikket vil foretage. Stimulusdrevet opmærksomhed
er, når vores opmærksomhed automatisk vender sig mod noget i vores omgivelser. Fx kører en bil
måske forbi dit vindue, når du forsøger at se fjernsyn. Bilen har en udstødning, der lyder vældig
højt. Uden aktivt at vælge det bliver din opmærksomhed for en kort stund rettet mod den høje lyd.
Dette er en primitiv funktion, der er væsentlig med henblik på at blive opmærksom på fare.
Grad af vågenhed plejer at blive nævnt som yderligere et aspekt af opmærksomhed. Jo mere vågne
vi er, desto lettere har vi ved at være opmærksomme på den aktivitet, vi er rettet mod. Når vi bliver
trætte, kan det være næsten umuligt at være fuldt opmærksomme på en opgave. Tænk fx på,
hvordan det er med opmærksomheden, hvis du er ekstremt træt og kører bil. Jo trættere vi er,
desto sværere bliver det at styre opmærksomheden.

DE INDTRYK, DER ER I VORE OMGIVELSER OG VORES EVNE TIL AT LUKKE DEM UDE, PÅVIRKER MULIGHEDEN FOR AT HOLDE
OPMÆRKSOMHEDEN PÅ DEN OPGAVE, VI ER I GANG MED
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AT MÅLE ARBEJDSHUKOMMELSESKAPACITETEN
Der findes flere forskellige metoder til at måle arbejdshukommelseskapaciteten. De to mest
forekommende typer af arbejdshukommelsestest er enten verbale eller spatiale.
De verbale og spatiale arbejdshukommelsestest opdeles normalt i hver to undertyper. Enkle
arbejdshukommelsestest som fx talrepetition og komplekse arbejdshukommelsestest som
eksempelvis ”reading span”. Enkle test måler primært evnen til lagring af information, medens test
med mere komplekse opgaver også måler evnen til bearbejdning af information. Eftersom der stort
set er konsensus om, at arbejdshukommelsen involverer både lagring og bearbejdning af
information, mener mange, at de enkle opgaver er utilstrækkelige til at måle
arbejdshukommelseskapaciteten pålideligt. Videre har det vist sig, at de komplekse
arbejdshukommelsesopgaver i betydeligt højere grad kan anvendes til at forudsige præstationer på
relevante områder som læseforståelse og problemløsningsevne.
Nedenfor giver vi eksempler på nogle sædvanligt forekommende test, som er beregnet til at måle
arbejdshukommelseskapacitet. Generelt kan man sige, at ens maksimale kapacitet er nået, når man
klarer en opgave cirka halvdelen af gangene, altså i 50 procent af tilfældene. De etablerede
arbejdshukommelsestest, der findes, kræver, at de administreres af psykologer.

TALREPETITION
En traditionel og fortsat ofte anvendt metode til at måle arbejdshukommelseskapacitet er at bede
forsøgspersonen gentage tal, der er blevet læst op. Sædvanligvis testes kapaciteten både, når det
handler om at gentage tallene i samme rækkefølge, som de blev læst op, og i omvendt rækkefølge.
I gennemsnit klarer voksne at huske cirka 7 tal forlæns og 5 tal baglæns. Årsagen til, at det er
sværere med talrepetition baglæns, er, at dette kræver såvel lagring af information som
bearbejdning af informationen. Talrepetition forlæns måler blot lagringskapaciteten og altså ikke
evnen til også at bearbejde information. En begrænsning ved at måle arbejdshukommelsen på
denne måde er, at det kun er tal, der behandles, hvilket nogle af os kan have ekstra svært ved.

”READING SPAN” & ”LISTENING SPAN”
I løbet af 1980’erne udviklede forskerne Meredith Daneman og Patricia Carpenter to verbale
arbejdshukommelsestest, der kaldes for ”reading span” og ”listening span”. Disse test er beregnet
til at måle evnen til at gemme information samt evnen til at bearbejde informationen. Disse test
anvendes primært i forskning.
”Reading span” fungerer således, at forsøgspersonen selv skal læse et antal sætninger, der
præsenteres på små kort. Forsøgsdeltagerens opgave er at huske det sidste ord i hver sætning, som
skal læses. Første serie består af tre kort med to sætninger på hvert kort, næste niveau består af tre
kort med tre sætninger på hvert og så videre op til serier med seks sætninger. På hvert niveau får
forsøgspersonen tre forsøg. Altså præsenteres først tre sæt med to sætninger. Derefter tre sæt
med tre sætninger osv. Når en person mislykkes med alle tre forsøg på et niveau, anses personens
”reading span” at være opnået. Denne test er beregnet til at kræve både bearbejdning (at man
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læser en sætning) og lagring (det sidste ord i sætningen) og har vist sig at have sammenhæng med
bl.a. test, der måler læseforståelse.
”Listening span” minder meget om ”reading span”. Forskellen er, at en række udsagn i denne test i
stedet for bliver læst op af testlederen. Din opgave som forsøgsperson er at huske det sidste ord i
hvert udsagn, men også at tage stilling til, om hvert udsagn er rigtigt eller forkert. At tage stilling til,
om udsagnet er rigtigt eller forkert er en vigtig komponent i testen for at være sikker på, at du som
forsøgsperson ikke ensidigt fokuserer på det sidste ord i hvert udsagn. Ved at bede dig om at svare
på spørgsmålet, om udsagnet er rigtigt eller forkert, kan testlederen således kontrollere, at du
faktisk har bearbejdet hvert udsagn.

TEST DIN EGEN ”READING SPAN”
Sådan kan en test, som måler ”reading span” foregå. Læs en sætning ad gangen. Når du har læst
alle sætninger i en serie, lukker du igen bogen og forsøger at huske det sidste ord i sætningerne.
Her præsenteres eksempler på to forskellige niveauer, tre sætninger og fire sætninger.
Obs! Læs kun hver sætning en gang!
Øvelse 1: Læs de tre sætninger og luk derefter bogen igen. Hvad var de sidste ord?

1. På vejen hjem gik barnet forbi et pizzeria.
2. Når solen gik ned ved horisonten, fik hele verden et nyt skær.
3. Der findes mange forskellige definitioner af arbejdshukommelse.
Luk bogen!
Hvordan gik det?

Øvelse 2: Nu kommer en, der er lidt sværere. Held og lykke!
1. Når man arbejder sent, kan det hjælpe at spise et stykke kage for at holde sig frisk.
2. De fleste tager til skærgården om sommeren, men det er vældig dejligt om vinteren også!
3. I skolen arbejder blandt andet lærere, speciallærere og psykologer.
4. For at skrive en god bog kræves der en god evne til koncentration.
Luk bogen!
Hvordan gik det denne gang?
Facit: Øvelse 1 = pizzeria, skær, arbejdshukommelse.
Øvelse 2 = frisk, også, psykologer, koncentration.
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”SPATIAL SPAN TASK”
Priti Shah og Akira Miyake har udviklet en test, der har til hensigt at modsvare ”reading span”, på
den måde, at den måler både lagring af information og bearbejdning, men måler spatial evne i
stedet for verbal. Testen kaldes ”spatial span task”. Som forsøgsperson får du en serie bogstaver.
Din opgave er at afgøre, om hvert bogstav er normalt eller spejlvendt. Bogstaverne kan have
oversiden placeret på flere forskellige måder. Bogstavet kan således vippe mod højre eller venstre
eller skråt opad. Når du har fået en hel serie af bogstaver, som du har svaret normal eller spejlvendt
til, skal du derefter huske, til hvilken side hvert bogstav havde sin overside. Du kan altså fx se en
serie, der består af først et normalt R med oversiden mod venstre. Derefter får du yderligere et R,
som nu er spejlvendt med oversiden skråt opad mod højre. Først skal du da svare normal, derefter
spejlvendt. Når du har gjort dette, bliver du bedt om i et rudenet at afkrydse, til hvilken side
oversiden af bogstavet var i hvert forsøg. Antallet af bogstaver, der skal vurderes og huskes position
på, øges efterhånden for at kunne fastsætte din maksimale kapacitet.

FIGUR 6. EKSEMPEL PÅ ”SPATIAL SPAN TASK”.

Sig spejlvendt

Sig normal

Kryds her for at
markere toppen på
det første bogstav
Kryds her for at
markere toppen på
det andet bogstav
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TRÆNE ARBEJDSHUKOMMELSEN?
Nogle hverdagsaktiviteter involverer i højere grad arbejdshukommelsen, og hvis de foretages
regelmæssigt og intensivt kan de muligvis hjælpe til at optræne hukommelsen. En forudsætning er,
at aktiviteten ofte gennemføres. Eksempelvis har det ingen større effekt på arbejdshukommelsen at
spille skak en gang om ugen. Hvis man derimod spiller det næsten hver dag, kan det muligvis have
en positiv virkning. Musikudøvelse og dans er andre aktiviteter, der i høj grad kan involvere
arbejdshukommelsen. Krydsord, som mange anvender som metode til at motionere hjernen, har
faktisk ikke nogen større sammenhæng med arbejdshukommelsen. Sudoku har derimod en
tydeligere kobling til arbejdshukommelsen, da det kræver problemløsning i flere trin.
At træne arbejdshukommelsen gennem systematisk intensiv træning er stadig et nyt fænomen, og
derfor er der endnu en vis usikkerhed med hensyn til, hvorfor træningen har effekt. En teori er, at
de nerveceller, der aktiveres under træningen, er multimodale, dvs. at de ikke kun er knyttet til en
sans (en modal). Det skulle således indebære, at eksempelvis visuel træning ligeledes skulle påvirke
auditiv evne. Dette er noget, der i de senere år faktisk har kunnet påvises i undersøgelser, hvor
træning udelukkende af den visuelle arbejdshukommelse også har vist sig at give effekt på auditive
arbejdshukommelsestest. En anden teori omhandlende arbejdshukommelsestræning er, at positive
virkninger på andre opgaver end de trænede kun kan opstå, hvis de aktiverer det samme specifikke
hjerneområde som arbejdshukommelsestræningen. Aktuelle undersøgelser har vist støtte til denne
teori, eksempelvis så aktiveres samme område, når man beskæftiger sig med problemløsning, som
når man træner arbejdshukommelsen. Dette er formentlig forklaringen på, at forskere har set
forbedringer på problemløsningsevnen efter arbejdshukommelsestræning. Når det gælder
impulskontrol, har forskere ikke set nogen effekt som følge af arbejdshukommelsestræning, og det
menes at bero på det faktum, at det ikke aktiverer det samme specifikke hjerneområde.
For at kognitiv træning skal have effekt, er det for det første nødvendigt, at sværhedsgraden
kontinuerligt tilpasses efter brugerens præstation. Dette for at træningen konstant skal
gennemføres på et niveau, der er maksimalt udfordrende for brugeren. For det andet er det
nødvendigt, at træningen foregår regelmæssigt og i en tilstrækkelig lang periode. Hvad der er
tilstrækkelig lang tid, til at træningen kan give en kraftig effekt, er vanskeligt definitivt at afgøre. Der
findes undersøgelser, der har kunnet vise effekt på opmærksomhedskapacitet efter så lidt som fem
dages træning, men de fleste undersøgelser tyder på, at en længere træningsperiode er nødvendig
for at opnå maksimal effekt. Cirka 20-25 dages træning har i de fleste undersøgelser vist sig at give
gode resultater.

A K T I V I T E T E R DER I N V O L V E R E R A R B E J D S H U K O M M E L S E N I R E L A T I V T S TOR UDS T R Æ K N I N G .
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HVEM HAR FORDEL AF AT TRÆNE?

UNDERSØGTE OG IKKE UNDERSØGTE GRUPPER
Arbejdshukommelsestræning er et relativt nyt område, og som følge af det er der kun gennemført
en begrænset mængde forskning på området. Hidtil har der vist sig positiv effekt for blandt andet:
•
•
•
•

Børn med ADHD
Børn og voksne fra normalpopulationen
Børn med lav arbejdshukommelse
Voksne der er ramt af apopleksi

Der er dog en række andre diagnosegrupper, hvor en svag arbejdshukommelse kan være
fremtrædende, som fx ved dysleksi, Downs syndrom og Aspergers syndrom. Der er stadig et stort
behov for forskning på området, og vi kommer sikkert i nær fremtid til at vide mere om, hvem der
har fordel af at træne arbejdshukommelsen.
Nedenfor beskrives og diskuteres generelle kendetegn for personer med svag arbejdshukommelse
samt for personer med ADHD (forkortelse på engelsk for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).
Der er stor overlapning mellem disse to grupper. Dog behøver et barn med en svag
arbejdshukommelse ikke nødvendigvis at opfylde diagnosen ADHD, ligesom et barn med ADHD ikke
nødvendigvis behøver at have en svag arbejdshukommelse.

BØRN MED SVAG ARBEJDSHUKOMMELSE
Det, der er kendetegnende for denne gruppe børn, er, at arbejdshukommelseskapaciteten konstant
er lav. Dvs., at uanset hvornår arbejdshukommelsesevnen testes, synes den at befinde sig på et lavt
niveau.
Sædvanligvis har disse børn ingen større vanskeligheder med aktiviteter, der involverer socialt
samspil, udover når det drejer sig om gruppeaktiviteter. Gruppeaktiviteter stiller høje krav til vores
arbejdshukommelse, og det indebærer for denne gruppe børn, at arbejdshukommelsen ofte bliver
overbelastet, og at de således let bliver meget passive og let bliver distraherede. Samling med hele
klassen og gruppelege i frikvarterer vil derfor ofte være de problematiske situationer.

G R U P P E A K T I V I T E T E R KAN O F T E ST I L LE S T O R E K R A V T IL ARB E J D S H U K O M M E L S E N .
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En anden vanskelighed for disse børn er at huske og følge instruktioner. Ofte kan barnet huske
starten på en instruktion og kommer godt i gang med at gennemføre en opgave. Når næste trin i
instruktionen skal indledes, har barnet glemt, hvad der derefter skulle gøres, hvilket fører til, at
barnet enten opgiver eller prøver sig frem. Det er også almindeligt, at samme trin i en proces
gentages flere gange, eller at visse trin springes over. Det betyder, at barnet går glip af mange
anledninger til indlæring, da gentagelsen af en aktivitet aldrig gennemføres, fordi instruktionen blev
glemt undervejs. Det, der især er vanskeligt for disse børn, er altså lange instruktioner i flere trin.
Mange aktiviteter kræver både lagring og bearbejdelse af information. Dette er svært for børn med
en svag arbejdshukommelse, da de let overbelastes. Ofte bliver problemet fordoblet, da aktiviteten
i sig selv kræver for meget, samtidig med at dele af aktiviteten, som for de fleste børn er
automatiseret, forudsætter opmærksomhedskrævende strategier. For at huske og visualisere
anvendes forskellige kneb, der forårsager yderligere belastning af arbejdshukommelsen. Et
eksempel på dette er at regne på fingrene, når et matematisk problem skal løses. Denne strategi
kan understøtte lagringen af information, men betyder, at meget af arbejdshukommelsen anvendes
til fingerregningen, og når det er tiden at gå videre i processen og begynde at bearbejde
informationen, er den opgave, der skulle løses, allerede glemt.
Det er sjældent dårlig hukommelse, der er det problem, der beskrives af lærere og forældre
omkring et barn med svag arbejdshukommelse. Almindelige problemer, der beskrives, er, at barnet
er let at distrahere, har lavt selvværd og kort opmærksomhedsspændvidde. Ofte beskrives børn
som værende i deres egen verden, altid dagdrømmende, og at de har problemer med at
koncentrere sig og med at lytte. Almindeligvis har børnene en generelt dårlig udvikling i skolen og
er bagefter i flere fag. Forskning fra England peger på, at cirka fire ud af fem børn med svag
arbejdshukommelse er bagefter i læsning og/eller matematik. Børnene oplever ofte svigtende
kontrol over deres omgivelser, hvilket fører til frustration og lav motivation. I nogle tilfælde kan
dette føre til udbrud, der minder om svigtende impulskontrol hos børn med ADHD.
Manglende evne til at overvåge kvaliteten på ens arbejde er endnu et almindeligt problem. Dette
medfører, at børnene ofte afleverer ufærdige opgaver eller opgaver med mange sjuskefejl. Dette
menes dels at hænge sammen med den svage faglige kunnen, men har også at gøre med
vanskelighederne med at huske detaljerede instruktioner. En anden vanskelighed, der spiller ind
her, er en manglende kreativitet i problemløsningen. Børnene har svært ved at forestille sig nye
strategier til løsning af et problem. Det er måske ikke så mærkeligt, hvis børnene slet ikke kan
visualisere, hvordan det problem, der skal løses, ser ud.
Det har endvidere vist sig, at denne gruppe børn ofte mister interessen for en opgave, de er
begyndt på, når de mærker, at der begynder at opstå fejl undervejs. Det fører til, at børnenes
tanker vandrer, hvilket er en af de ting, som omgivelserne oplever som dagdrømmende. Det, der
sker, er, at hukommelsen bliver overbelastet, og når problemet ikke længere kan fokuseres, så
vandrer tankerne i andre retninger. Det er vigtigt at huske, at mange af de ting, der opleves som
uvilje og nonchalance beror på en nedsat hukommelseskapacitet. Børn med en svag
arbejdshukommelse opleves som, at de ikke lever op til deres fulde formåen, men anledningen til
dette er ofte svær for omgivelserne at sætte fingeren på. Mange af problemerne her stammer fra
den svage arbejdshukommelse, og der er mange situationer, hvor børnene opleves som
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fraværende, men faktisk kan det dreje sig om en manglende evne til at holde en opgave i
hukommelsen.
TÆNK PÅ!
Når man arbejder med børn med svag arbejdshukommelse, er det vigtigt på forskellige måder
at forsøge at tilpasse miljøet og undgå, at arbejdshukommelsen overbelastes i for stor
udstrækning. Risikoen er ellers, at skolen opleves som umulig, og at der i stedet for
læringsmuligheder kun tilbydes oplevelser af svigt og fiasko.

VOKSNE MED SVAG ARBEJDSHUKOMMELSE
Så vidt vi ved, har forskere ikke systematisk undersøgt, hvordan lav arbejdshukommelseskapacitet
hos voksne påvirker udførelsen af hverdagsaktiviteter på samme måde, som man har gjort hos
børn. Derimod er der foretaget meget forskning med voksne, hvor man har undersøgt, hvordan
arbejdshukommelseskapacitet påvirker evnen til at udføre forskellige typer af kognitive opgaver.
Det, der blandt andet har kunnet påvises, er, at voksne med kortere fonologisk spændvidde har
dårligere ordforråd og sprogindlæring end de med længere fonologisk spændvidde. Et andet
aspekt, der er identificeret, er, at voksne med lavere arbejdshukommelseskapacitet har sværere
ved selv at undgå at blive forstyrret af irrelevant information. Den irrelevante information kan
komme udefra i form af fx, at nogen taler højt i telefon, mens du forsøger at læse avisen. Det
almindeligste er dog, at den irrelevante information skabes af os selv, altså at vi sammenkobler ny
information til tidligere information, som ikke længere er relevant. Endvidere har det, som sagt, vist
sig, at voksne med lavere arbejdshukommelseskapacitet generelt præsterer dårligere i test, der
måler flydende intelligens samt på standardiserede test, der måler boglige færdigheder.

ADHD - BAGGRUND
Det skønnes, at et sted mellem tre og seks procent af alle børn i skolealderen har ADHD. Hos
voksne beregner man, at forekomsten er nogenlunde den samme, cirka fire til fem procent. Selv om
der er foretaget meget forskning på området, er de bagvedliggende årsager endnu ikke helt kendte.
Det virker dog som om, at årsagen til udvikling af ADHD har at gøre med både arv og miljø. Viden
omkring, hvordan sammenhængen ser ud, kommer i stor udstrækning fra undersøgelser af
tvillinger. Det har vist sig, at de miljøfaktorer, der påvirker, er af en type, som tvillinger ikke deler, fx
graviditetskomplikationer/fødselskomplikationer. Mere almene miljøfaktorer som opvækstmiljø har
generelt vist sig at have en mindre påvirkning på udviklingen af ADHD hos et individ.
ADHD har en stærkt arvelig komponent. Der findes et antal kendte gener, der påvirker visse af
symptomerne ved ADHD, men megen forskning står tilbage for helt at forstå de bagvedliggende
genetiske årsager. De gener, der er kendt for at have at gøre med arveligheden af ADHD, regulerer
en del af hjernens signalstoffer. Fejl og ændringer i disse signalstoffer påvirker barnets evne til at
regulere sin adfærd, hvilket kan give anledning til symptomer i form af manglende opmærksomhed,
rastløshed og impulsivitet. En del af problematikken er sædvanligvis også manglende eksekutive
funktioner som planlægning, organisering og samordning. Hertil hører
også
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arbejdshukommelsesvanskeligheder, som generelt er en del af problematikken hos børn med
ADHD.
Undersøgelser peger på, at børn med ADHD, ud fra Baddeleys model, har mangler i forskellige
komponenter af arbejdshukommelsen. Eksempelvis har man set, at børn med ADHD generelt
udviser større mangler inden for den visuospatiale arbejdshukommelse end for den auditive
arbejdshukommelse. Endvidere er der indikationer på, at arbejdshukommelsesvanskeligheder kan
se forskellige ud, afhængig af hvilken undertype af ADHD, som personen har (informationer om
undertyper findes på næste side). Børn med ADHD af kombineret type udviser ofte svigtende
arbejdshukommelsesevner over en bred front, mens de med primært opmærksomhedsforstyrrelser
hovedsageligt udviser det på opgaver, der stiller krav til eksekutiv og visuospatial
arbejdshukommelsesevne. Børn med hovedsagelig hyperaktivitet/impulsivitet behøver ikke
nødvendigvis at udvise noget arbejdshukommelsessvigt.

F O R S K N I N G HAR V I S T AT ADHD HAR EN S T ÆR K T A R V E L I G K O M P O N E N T .

BØRN MED ADHD
Selv om de vanskeligheder, som børn med ADHD har, kan variere kraftigt, så er problemer med
opmærksomhed og impulsivitet oftest forekommende. ADHD kan have en negativ effekt på evnen
til at opretholde sociale kontakter og gennemføre skoleopgaver. Adfærd, der er forbundet med
svigtende opmærksomhed, kan være: At man har svært ved at lytte til og følge de voksnes
instruktioner, at man ofte mister ting, der er nødvendige til den aktivitet, man er i gang med
(blyant, bog, legetøj, etc.), at man ofte laver sjuskefejl i skolearbejdet eller andre aktiviteter, eller at
man forsøger at undgå aktiviteter, som kræver mental udholdenhed (som fx lektier).
Adfærd, der hænger sammen med svigtende impulskontrol kan eksempelvis være: At man ofte
forlader sin plads i klasseværelset, når man forventes at blive siddende, at man svarer, inden
spørgsmål er stillet færdig, har ekstremt svært ved at sidde stille uden at flytte på hænder og
fødder, eller at man har svært ved at vente på sin tur. For de fleste børn med ADHD bliver
vanskelighederne mere synlige i ustrukturerede situationer, i situationer, hvor egen planlægning
kræves, og ved udførelse af opgaver, der opleves som ensformige og kedelige. Endnu et
kendetegnende træk hos disse børn er, at de ofte udviser et meget ujævnt aktivitetsniveau over tid,
hvilket indebærer at barnets præstationer kan variere kraftigt dag for dag og/eller time for time.
TÆNK PÅ!
Børn med ADHD har ofte sværere end andre børn ved at få en følelse af orden i tilværelsen
og har det derfor godt med at have en tydelig struktur i hverdagen, både i skolen og i
hjemmet.
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PIGER MED ADHD
Det er først inden for de seneste år, der er blevet en stadig voksende interesse for ADHD hos piger.
Ud fra befolkningsundersøgelser beregnes ADHD at være cirka 1,5 til 4 gange hyppigere hos drenge
end hos piger. Dog er det sandsynligt, at disse tal med tiden vil ændre sig. Et tegn på dette er, at
andelen af piger, som fik diagnosen i årene 1995-2005 øgedes med 20-25 %. De vanskeligheder,
som piger har, er ofte koblet til opmærksomhed og koncentration snarere end til hyperaktivitet,
hvilket kan være en faktor, der fører til, at piger med ADHD ikke altid er lige så enkle at identificere.
Endvidere har piger med ADHD sjældnere adfærdsforstyrrelser og en aggressiv adfærd end
drengene, hvilket indebærer, at de ikke skaber lige så store problemer for omgivelserne.
Funktionsnedsættelsen for piger er dog generelt lige så stor som for drenge. På trods af det får
piger med ADHD i mindre omfang adgang til lægemidler og/eller adfærdsterapi end drenge. Dette
er forhåbentlig noget, der vil være under forandring som følge af en øget opmærksomhed og viden
om piger med ADHD blandt pårørende, skole og generelt.

HVORDAN FÅR MAN DIAGNOSEN?
For at diagnosen ADHD skal stilles, må en række symptomer opfyldes. De er beskrevet i den
diagnostiske manual DSM-IV, der anvendes af klinikere og forskere over hele verden. Symptomerne
er inddelt i to kategorier, dels opmærksomhedsforstyrrelse, dels impulsivitet og hyperaktivitet. Det
er ikke tilstrækkeligt at udvise symptomer på ADHD, for at diagnosen kan stilles. Symptomerne skal
have debuteret før syv års alderen, de skal have været der kontinuerligt over længere tid og
forårsage en betydelig funktionsnedsættelse i mindst to forhold, som fx hjem og skole.
Der er ingen enkelt metode, der er tilstrækkelig til at stille en ADHD-diagnose. En udredning for at
stille en ADHD-diagnose bør derfor bestå af flere komponenter. Interview med forældre og lærere,
vurderingsskalaer, test der måler barnets kognitive funktioner og udviklingsniveau er elementer,
der bør indgå. Ofte foretages udredningen i samarbejde mellem flere professionelle som fx
psykolog, læge, logopæd og fysioterapeut.

UNDERTYPER AF ADHD
Der er tre undertyper af ADHD:
1. ADHD med hovedsagelig opmærksomhedsforstyrrelse, hvilket indebærer, at mindst 6 af de
9 kriterier for opmærksomhedsforstyrrelse, der beskrives i DSM-IV (se tabel 1) er opfyldt,
men færre end 6 af de 9 kriterier for hyperaktivitet/impulsivitet. Cirka 30 procent af børn
med ADHD hører hjemme i denne kategori.
2. ADHD med hovedsagelig hyperaktivitet/impulsivitet, hvilket indebærer, at mindst 6 af de 9
kriterier, der beskrives i DSM-IV for hyperaktivitet/impulsivitet (se tabel 1) er opfyldt, men
færre end 6 af de 9 kriterier for opmærksomhedsforstyrrelse. Cirka 10 procent af børn med
ADHD hører hjemme i denne undertype.
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3. ADHD af kombineret type er den tredje undertype, hvilket indebærer, at barnet opfylder
mindst 6 diagnosekriterier fra hver af de to kategorier opmærksomhedsforstyrrelse og
hyperaktivitet/impulsivitet (se tabel 1). Cirka 60 procent af børn med ADHD hører hjemme i
denne undertype.
TABEL 1: DIAGNOSEKRITERIER FOR ADHD IFØLGE DSM-IV*
UOPMÆRKSOMHED

HYPERAKTIVITET (A-F) IMPULSIVITET (G-I)

a) er ofte uopmærksom på detaljer
eller laver sjuskefejl i skolearbejde,
arbejdsliv eller andre aktiviteter
b) har ofte svært ved at fastholde
opmærksomheden ved opgaver
eller leg

a) har ofte svært ved at holde hænder eller
fødder i ro eller kan ikke sidde stille

c) synes ofte ikke at lytte til direkte tiltale

d) følger ofte ikke de givne instruktioner
og mislykkes med at gennemføre
skolearbejde, huslige pligter eller
arbejdsopgaver (beror ikke på trods
eller på at personen ikke forstår
instruktionerne)
e) har ofte svært ved at organisere
sine opgaver og aktiviteter
f) undviger ofte, bryder sig ikke om eller er
uvillig til at udføre opgaver, der kræver
mental vedholdenhed
(fx skolearbejde eller lektier)
g) mister ofte ting, der er nødvendige for
forskellige aktiviteter
(fx legetøj, skoleopgaver, blyanter, bøger
eller værktøj)
h) distraheres let af ydre stimuli

b) forlader ofte sin plads i klasseværelset
eller i andre situationer, hvor personen
forventes at blive siddende på sin plads i
længere tid
c) løber ofte omkring, klamrer sig eller
klatrer rundt mere end, hvad der anses som
hensigtsmæssigt i situationen (hos unge og
voksne kan det være begrænset til en
subjektiv følelse af rastløshed)
d) har ofte svært ved at lege eller udføre
fritidsaktiviteter stille og roligt

e) ser ofte ud til at være ”på spring” eller
være ”uden hæmninger”
f) taler ofte overdrevent meget

g) kaster sig ofte ud i svar på spørgsmål,
inden spørgeren har talt færdig

h) har ofte svært ved at vente på sin tur

i) afbryder ofte andre eller overskrider
andres grænse (fx bryder ind i andres
samtale eller leg)
*Fra Mini-D IV, 2002, Oversættelse til svensk af Jörgen Herlofson og Mats Landqvist. Publiceret med tilladelse af Pilgrim
Press.
i) er ofte glemsom i daglige aktiviteter
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VOKSNE MED ADHD
Da diagnosen kom frem i 1980’erne blev den betragtet som en udviklingsrelateret diagnose, som
børn med tiden voksede fra. I dag ser man i stedet for ADHD som en kronisk diagnose, der ofte kan
følge med et individ op i voksenalderen. Forskning i dag peger på, at mindst halvdelen af de, der har
ADHD-symptomer som børn, fortsætter med at have det som voksne, selv om de konkrete
problemområder ændres.
Voksne med ADHD har ofte nedsat evne til planlægning og organisering, impulskontrol samt med at
prioritere og holde et jævnt aktivitetsniveau. Normalt forekommende praktiske vanskeligheder i
hverdagen kan ud fra dette være at betale regninger, holde hjemmet, passe tider samt at prioritere
og organisere opgaver på jobbet. Disse typer vanskeligheder kan de fleste voksne sikkert genkende
i perioder, men for at man skal opfylde diagnosen ADHD, så skal vanskelighederne være
forekommet i mindst seks måneder, være konstateret i barndommen samt indebære en tydelig
funktionsnedsættelse. Endvidere skal andre årsager til vanskelighederne kunne udelukkes.

TÆNK PÅ!
Det er vigtigt at tænke på, at mange med ADHD også synes, at der er positive
egenskaber, der hænger sammen med diagnosen, som bl.a. innovativ
tænkning, spontanitet, risikovillighed og nysgerrighed.
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INTERVENTIONER FOR BØRN OG VOKSNE MED ARBEJDSHUKOMMELSESVANSKELIGHEDER
For personer med nedsat arbejdshukommelse kan en række forskelligartede typer af indsatser
være aktuelle. For det første findes der interventioner, der har til hensigt at mindske belastningen
af arbejdshukommelsen, som eksempelvis tilpasset pædagogik, og for det andet findes der
interventioner, der har som målsætning at styrke arbejdshukommelsen, som fx
arbejdshukommelsestræning. Disse to typer af indsatser kan ofte supplere hinanden godt, og det er
vigtigt at have i tankerne, at det, der kan have en positiv effekt for én person med
arbejdshukommelsesproblemer, ikke nødvendigvis behøver at have det for en anden.

TABEL 2: EKSEMPEL PÅ INTERVENTIONER FOR AT KOMPENSERE FOR
ARBEJDSHUKOMMELSESVANSKELIGHEDER
INTERVENTION
Tilpasset pædagogik

FOR HVEM?
Alle børn med
arbejdshukommelsesvanskeligheder

LÆSETIPS/ARTIKLER
Gathercole, S. E., Alloway, T.
P. (2008). Working Memory
and Learning. A Practical
Guide for Teachers. London:
SAGE Publications.
(På dansk*: Børn, læring og
arbejdshukommelse. Dansk
Psykologisk Forlag)
www.york.ac.uk/res/wml/

Hjælpemidler
(fx kalender/personlig
planlægningskalender og
ugeskema)
Forældreuddannelsesprogram
(fx COPE)

Børn og voksne

Hellström, Agneta. (2001).
Vuxna med ADHD ur ett
hjälpmedelsperspektiv.
Hjälpmedelsinstitutet**.

Forældre der ønsker
værktøjer til at forstå
og håndtere deres
barns adfærd

Cunningham, C. (2005). A
large group community based
family systems approach to
parent training. In AttentionDeficit Hyperactivity
Disorder. A Handbook for
Diagnosis and Treatment.
2nd edition. Ed. Barkley, R.
New York: The Guilford Press.

Kognitiv adfærdsterapi
ved ADHD symptom

For voksne med ADHD

Safren, S. A, Perlman C. A,
Sprich, S, Otto, M, W. (2005)
Mastering your Adult ADHD –
a Cognitive Behavioral
Treatment Program. Oxford
University Press***
.

* Oversætterens kommentar.
** Kan downloades fra Hjälpmedelinstitutets hjemmeside – www.hi.se
*** Bogen er rettet mod autoriserede psykologer og terapeuter.
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TILPASSET PÆDAGOGIK
Susan Gathercole og Patricia Alloway redegør i deres bog “Working Memory and Learning” for en
arbejdshukommelsesintervention for børn i skolen, som de har udviklet sammen med Julian Elliott.
Den overordnede målsætning med interventionen er at undgå, at barnets arbejdshukommelse
overbelastes. For at opnå dette tager metoden udgangspunkt i syv principper, der giver støtte til
struktur, og som er inddelt i to områder: Støtte i miljøet og fra læreren samt strategier for barnet.
Det første princip handler om at identificere arbejdshukommelsesproblemer. Er det almindeligt, at
barnet husker de første ord i en sætning, der skal skrives, men derefter mister tråden? Har barnet
svært ved at huske instruktioner i flere trin? Giver barnet let op og fortaber sig i egne tanker?
Det andet princip er konsekvensen af at være opmærksom på de tegn, der beskrives i det første
princip. Stil spørgsmål til barnet som fx ”Hvad skal du lave nu?”, ”Hvad skulle du skrive?”, ”Hvem
skulle du arbejde sammen med?”.
Det tredje princip er betydningen af at vurdere, hvor stor belastning på arbejdshukommelsen en
opgave udgør. Er opgaven delt i flere trin? Er indholdet i opgaven meningsfuldt og bekendt for
barnet? Ukendt og ikke meningsfuldt materiale stiller større krav til arbejdshukommelsen. Kræver
det både lagring af information og bearbejdning?
Det fjerde princip beskriver, hvordan belastningen af arbejdshukommelsen kan mindskes.
Målsætningen er at opretholde de opsatte læringsmål, men at mindske belastningen på
arbejdshukommelsen. Hellere korte sætninger end lange indledende forklaringer, suppler verbale
instruktioner med at vise, hvordan man gør, øg meningsfuldheden og genkendelsen hos barnet.
Det femte princip er meget vigtigt. Mange børn med svag arbejdshukommelse får ofte skænd for,
at de ikke kan huske, hvad de skal lave, eller for ikke at lytte. Når et barn har en lav
arbejdshukommelseskapacitet, vil det ofte ske, at barnet glemmer, hvad der skulle laves. I denne
situation er det en adækvat strategi at bede om at få instruktionen gentaget. Opmuntr denne
adfærd hos barnet! Det kan også være en god ide at bevidstgøre denne strategi hos barnet og
eventuelt at bruge et andet barn i klassen som hukommelsesguide.
Det sjette princip er at opmuntre til anvendelse af hjælpemidler. Det er ikke tilstrækkeligt, at et
hjælpemiddel er tilgængeligt. Det er også vigtigt at understøtte anvendelsen, ved at hjælpemidler
er inden for rækkevidde, at vise barnet, hvor de er, og at hjælpe barnet med at rette
opmærksomheden mod det hjælpemiddel, der er hensigtsmæssigt til en bestemt opgave.
Eksempler på hjælpemidler kan være plakater eller ark, der beskriver, hvordan en sætning
konstrueres, multiplikationstabeller, kuber og hukommelseskort med matematiske regler og
lydhjælpemidler til indspilning af instruktioner.
Det sidste princip omfatter et antal strategier, som et barn kan anvende til at kompensere for dets
svigtende arbejdshukommelse. Nogle eksempler på hensigtsmæssige strategier er at lære at:
• bede om hjælp, når vigtig information er blevet glemt (hvem skal barnet bede om hjælp?)
• gentage vigtig information for at holde den aktiv i hukommelsen
• anvende langtidshukommelsen til at gøre svært forståeligt materiale meningsfuldt ved at
finde på forkortelser eller ved at gruppere informationen til meningsfulde ”chunks”
• opdele en opgave i mindre trin.
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Dette er en kort sammenfatning af indholdet i arbejdshukommelsesinterventionen. I bogen
”Working Memory and Learning” (på dansk: ”Børn, læring og arbejdshukommelse”, oversætterens
kommentar) findes en mere udførlig beskrivelse af principperne for denne intervention og en
række eksempler, som på en pædagogisk og tydelig måde illustrerer, hvordan børn med
arbejdshukommelsesvanskeligheder kan hjælpes i skolen.

TABEL 3: EKSEMPEL PÅ INTERVENTIONER DER KAN STYRKE ARBEJDSHUKOMMELSEN
OG/ELLER NÆRTBESLÆGTEDE FUNKTIONER
INTERVENTION
Medicin*
(Metylfenidat,
amfetamin og
atomoxetin)

FOR HVEM?
Børn og voksne med
ADHD

LÆSETIPS/ARTIKLER
Søg på ADHD og behandling på
følgende svenske sider:
www.sjalvhjalppavagen.se
www.lakemedelsverket.se
(Søg på ADHD på danske sider, fx:
www.adhd.dk/, www.sundhed.dk,
oversætterens kommentar)

Arbejdshukommelsestræning

For børn og voksne
med
arbejdshukommelsesvanskeligheder

Klingberg T, Fernell E, Olesen PJ,
Johnson M, Gustafsson P,
Dahlström K et al. 2005
Computerized training of working
memory in children with ADHD – a
randomized, controlled trial. J Am
Acad Child Adolesc Psychiatry
44:177-186.
Ivarsson, M., Strohmayer, S.
(2010). Working memory training
improves arithmetic skills and
verbal working memory capacity in
children with ADHD. Master’s
thesis. Stockholm. Stockholm
University.

van't Hooft, I., Andersson, K.,
Bergman, B., Sejersen, T., von
Wendt, L., Bartfai, A. (2007) A
randomized controlled trial on
children with acquired brain
injuries reveals sustained favorable
effects of cognitive training.
Neurorehabilitation, 22, 109-116.
*Har ikke som primært formål at forbedre arbejdshukommelseskapaciteten.

Ikke-computerbaseret
træning af
opmærksomhed og
hukommelsesfunktioner
(fx SMART*)

For børn med
specifikke
opmærksomheds- og
hukommelsesvanskeligheder

Ud over det, der er nævnt ovenfor, er der en række andre faktorer, der stærkt påvirker ens
koncentrations- og arbejdshukommelseskapacitet, uanset om man har diagnosen ADHD eller ej,
som fx kost, søvn, motion og stress.
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S ØVN KAN H A V E EN S TOR I N D V I R K N I N G PÅ V O R E S A R B E J D S H U K O M M E L S E S K A P A C I T E T .
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FORSKNING OG ERFARINGER MED ARBEJDSHUKOMMELSESTRÆNING
Nedenfor præsenteres en oversigt over forskning om arbejdshukommelsestræning samt erfaringer
med computerprogrammerne Hukommelsesleg og Hukommelsesspil.

FORSKNING OM ARBEJDSHUKOMMELSESTRÆNING
Forskningsresultater fra de seneste år peger på, at hjernens plasticitet, dvs. foranderlighed og
tilpasningsevne, samt effekten af kognitiv træning er større, end man tidligere har troet. Det
tidligere dominerende synspunkt hos de fleste forskere har været, at kognitiv træning kun fører til
forbedrede evner for den specifikke opgave, man træner, og kun i den tid, man træner den
specifikke opgave. I de seneste år er der dog flere forskellige typer af træning, der involverer
arbejdshukommelsen, der har vist sig at have overføringsværdi, dvs. effekt på andre opgaver end
de trænede. Efter arbejdshukommelsestræning har man eksempelvis set forbedringer omfattende
problemløsningsevne og matematisk evne. Vedrørende langtidseffekterne af
arbejdshukommelsestræning findes der fortsat relativt lidt udført forskning, selv om der er fundet
effekter af træningen helt op til et og et halvt år efter afsluttet træning.

”RIGTIG MODSTAND”
I en randomiseret kontrolleret undersøgelse af Torkel Klingberg m.fl. fra Karolinska institutet (2005)
blev der forsket i effekterne af arbejdshukommelsestræning for børn på 7-12 år med ADHD. Børn i
både behandlings- og kontrolgruppe trænede ca. 40 minutter om dagen, 5 dage om ugen, i
sammenlagt 5 uger. I behandlingsgruppen tilpassedes arbejdshukommelsesøvelsernes
sværhedsgrad automatisk efter barnets præstation, mens kontrolgruppen gennemførte
arbejdshukommelsesøvelserne med en konstant lav sværhedsgrad.
Undersøgelsen viste, at behandlingsgruppen forbedrede sine resultater signifikant, sammenlignet
med kontrolgruppen, i test, der måler visuel og verbal arbejdshukommelse, feedback-hæmning
samt problemløsningsevne. Et meget interessant fund i denne undersøgelse var, at man tydeligt
kunne påvise betydningen af, at sværhedsgraden tilpasses, for at træningen skal have effekt. Vi kan,
meget forenklet, sammenligne med træningen af vore muskler i kroppen. Hvis vi styrketræner med
henblik på at få større biceps og blive stærkere i armene, er det ikke tilstrækkeligt, at vi anvender
en maskine, der involverer biceps, og at vi gør det regelmæssigt. Der kræves også, at vi anvender
korrekt vægt, og at vi successivt øger modstanden/vægten, hvis vi vil have, at musklerne skal
fortsætte med at vokse.

”RIGTIGT VÆRKTØJ”
I en undersøgelse af Lisa Thorell m.fl. (2009) sammenlignede man inhibitionstræning (øvelser til at
mindske impulsivitet), med arbejdshukommelsestræning for førskolebørn, der var 4-5 år.
Inhibitionstræningen bestod af flere typer øvelser. I to af øvelserne var opgaven at give et svar på
en bestemt type stimuli (frugter) og at afholde sig fra at give et svar, når andre typer stimuli som fx
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dyr blev præsenteret. I yderligere to øvelser var opgaven så hurtigt som muligt at give et svar, når
en frugt blev vist, men ikke, hvis et stopsignal blev vist umiddelbart derefter. I den sidste øvelse
vistes et antal pile på en række, og børnenes opgave var at trykke på den pil på tastaturet, der
svarede til retningen på den pil, der blev præsenteret i midten. I begge grupperne tilpassedes
sværhedsgraden på øvelserne efter børnenes præstation, og børnene trænede cirka lige længe.
Resultaterne viste, at arbejdshukommelsestræning førte til forbedring i arbejdshukommelsestest
(selv verbale, ikke trænede) samt på opmærksomhed. Der sås dog ingen forbedring som følge af
inhibitionstræning. Hvis vi går tilbage til sammenligningen med, at vi styrketræner, så viste denne
undersøgelse, at det ikke kun handler om at træne over en vis tid og med korrekt vægt, men at det
også skal være med maskiner, der involverer de rigtige muskler, hvis vi vil have effekt.

”TILSTRÆKKELIGT MED TID”
En undersøgelse fra 2009, ledet af den schweiziske forsker Susanne Jaeggi, viste, at
arbejdshukommelsestræning kan forbedre voksnes præstationer i intelligenstest. Af undersøgelsen
fremgår det også, at deltagernes forbedringer i intelligenstest ser ud til at være dosisafhængige,
dvs. at flere dages (19 dage) arbejdshukommelsestræning gav større forbedring på intelligenstest
end få (8 dage). Hvis vi vender tilbage til sammenligningen med, at vi styrketræner endnu en gang,
så viste denne undersøgelse, at det ikke kun handler om at anvende korrekt maskine og korrekt
vægt, men at man også skulle træne tilstrækkeligt mange gange for at få et så godt resultat som
muligt.
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ERFARINGER FRA HUKOMMELSESLEG
Som udviklere af programmerne i Hukommelsesleg-serien (Hukommelsesleg, Hukommelsesspil og
Hukommelsesleg Flex) har vi, som har skrevet denne bog været aktive i de to største evalueringer,
der hidtil er foretaget af programmerne, og som i det følgende kort skal præsenteres.

MINDRE GRUPPE, BEDRE EFFEKT
I efteråret 2007 og foråret 2008 gennemførtes en evaluering af Hukommelsesleg på 55 skolebørn i
alderen 7-9 år. Børnene i undersøgelsen blev inddelt tilfældigt i kontrolgruppe og træningsgruppe
ud fra resultatet fra Ravens matricer, en ikke-verbal intelligentest. Børnene i træningsgruppen
trænede med Hukommelsesleg i ca. 5 uger i grupper af varieret størrelse (mellem 2 og 8 børn).
Evalueringen viste, at træningsgruppen signifikant forbedrede sine resultater i verbale og spatiale
arbejdshukommelsestest, sammenlignet med kontrolgruppen. Evalueringen viste også, at de børn,
der trænede parvis, forbedredes i større udstrækning end de, der trænede i større grupper.
Evalueringen for den undersøgte aldersgruppe pegede således på, at træning med Hukommelsesleg
ser ud til at fungere bedre, jo færre børn, der træner samtidigt med en træner.

FORBEDRINGER GÆLDENDE ARITMETIK
Fra efteråret 2009 til foråret 2010 gennemførtes en evaluering af Hukommelsesspil på 21 børn på
6-10 år med diagnosen ADHD. Børnene i undersøgelsen blev inddelt tilfældigt i kontrolgruppe og
træningsgruppe. Alle børn trænede i mindst 20 dage med et computerprogram (børnene i
kontrolgruppen anvendte et læsetræningsprogram) i hjemmet med forældrene som trænere. Før
og efter begyndt træning blev børnene testet i forskellige aspekter af arbejdshukommelse. Børnene
gennemførte også en række test, der målte skolefærdigheder som aritmetik og læseafkodning.
Endelig anvendtes der også evalueringsskemaer, hvor forældrene til børnene skulle bedømme
forekomsten af ADHD-symptomer hos deres børn.
Børnene i træningsgruppen forbedrede signifikant deres resultater, sammenlignet med
kontrolgruppen, i test, der målte verbal arbejdshukommelse og aritmetisk evne. Desuden
registrerede forældrene en signifikant formindskelse af ADHD-symptomer, både i forhold til
opmærksomhedsproblemer og i forhold til hyperaktivitet/impulsivitet. Formindskelsen var dog ikke
signifikant større i træningsgruppen end i kontrolgruppen.
Evalueringen viste således samlet set, at træning med Hukommelsesspil har positiv effekt på
matematisk evne samt på arbejdshukommelseskapacitet hos børn med ADHD.
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CASE-UNDERSØGELSE MED HUKOMMELSESSPIL
I en uafhængig case undersøgelse gennemført på Lärarhögskolan i Malmö år 2009 undersøgte
en specialpædagog anvendeligheden af Hukommelsesspil som et pædagogisk værktøj for tre
elever med funktionsnedsættelse. To elever mærkede en forbedring i at huske forskellige
praktiske handlinger. Både specialpædagogen og en af eleverne selv mærkede endvidere
positive forandringer, når det gjaldt den matematiske tænkning (2009).
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DEL 2: AT TRÆNE ARBEJDSHUKOMMELSEN
For at gennemføre en vellykket træning med Hukommelsesleg er nogle forberedelser af afgørende
betydning. For at opnå maksimal effekt er det vigtigt, at hele træningsperioden gennemføres, og at
den, der træner, konstant forsøger at præstere sit bedste. I kapitlet om træningsmateriale findes
der tjeklister og skemaer m.m., som du frit kan kopiere og anvende, og som er tænkt som støtte
ved træning med Hukommelsesleg.
Inden du starter på en træning, er det en god ide at gennemgå træningsmaterialet og sørge for, at
ingen detaljer i planlægningen er blevet glemt. For at få et tydeligere billede af, hvordan
træningsmaterialet praktisk kan justeres, kan du læse sagsbeskrivelserne i næste kapitel.
Vi anbefaler, at du, som er voksen, og som selv skal træne, får støtte af nogen, der kan hjælpe til
med forberedelserne. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis du ikke synes, det passer dig, går det
givetvis godt at træne på egen hånd. Dog stiller det da højere krav til planlægningsevne, vilje og
udholdenhed.

HVORDAN FOREGÅR TRÆNINGEN?
Selve træningen består af et antal computerbaserede øvelser. Sværhedsgraden på øvelserne
tilpasses automatisk efter den individuelle præstation, således at kravet til arbejdshukommelsen
konstant befinder sig på et optimalt niveau. Første gang en person træner, anbefaler vi et
træningsprogram, der indeholder 20 eller 25 træningsgange. Hver træningsgang tager 15-40
minutter afhængigt af det valgte program, alder og individuelle faktorer som fx reaktionstid, og af
hvor mange objekter personen klarer at huske. I hver træningsuge bør man gennemføre 4-5
træningsgange, så den samlede længde på træningsperioden bliver 5-7 uger. Hvis den, der træner,
har oplevet en positiv effekt af træningen og vil gennemføre yderligere en træningsperiode, er det
muligt. Vi anbefaler dog, at den anden træningsperiode påbegyndes tidligst 3 måneder efter, at den
første træningsperiode er afsluttet.

TRÆNER
Trænerens vigtigste funktion er at hjælpe den, der træner, med at fastholde motivationen under
hele træningen gennem en kontinuerlig støtte og feedback. Den, der træner, vil med stor
sandsynlighed i løbet af træningen sige, at det er hårdt at træne og vise tegn på svigtende
motivation. Der er forskellige måder at hjælpe den, der træner, med at klare sig igennem sådanne
nedture og at træne, selv om det er hårdt, men der findes ikke nogen almen metode, der fungerer
for alle. Hvert individ motiveres af forskellige ting, og det er vigtigt, at du tager udgangspunkt i din
egen pædagogiske viden og benytter dig af dine erfaringer fra arbejdet med netop den, du
hukommelsestræner med. Målsætningen er, at den, der træner, hele tiden anstrenger sig
maksimalt og fortsætter træningen gennem hele perioden. Det er bedst, hvis den samme person
kan være ansvarlig for træningen i hele perioden for at skabe kontinuitet, men også for at træneren
skal få en god forståelse for, hvad der understøtter træningen for personen.
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FORSKELLE MELLEM TRÆNING MED BØRN OG VOKSNE
Rollen som træner vil normalt være forskellig afhængig af, om du træner et barn eller en voksen.
Når et barn træner arbejdshukommelsen, er det oftest hensigtsmæssigt, at du som træner fysisk
sidder ved siden af barnet og aktivt støtter. Barnet har ofte brug for at have sin træner i nærheden
for at klare at beholde fokus og koncentration. Man kan som træner til et barn rose for
udholdenhed, og for at hun eller han forsøger at gøre sit bedste. Endvidere vil barnet ofte efter
nogen tid vænne sig til de positive forstærkninger, der findes i programmet, og da kan positive
verbale forstærkninger fra dig som træner være afgørende for fortsat motivation. I hvilken
udstrækning du behøver at være aktiv varierer fra barn til barn, og det er vigtigt at være lydhør
over for de behov, som netop det barn, du træner med, har. Det samme gælder som træner til en
voksen, din rolle som træner kan variere kraftigt afhængig af behovene hos den, du træner med.
Nogle voksne har brug for at have træneren ved siden af sig for at kunne præstere sit bedste, mens
andre klarer at træne på egen hånd. Uanset hvordan støtten under selve træningen ser ud, er det
altid godt som træner at hjælpe til med forberedelser og evaluering samt med kontinuerlig
opfølgning for at afstemme, hvordan træningen går.
LOKALE
Nogle gange er der ikke meget at vælge imellem, når et lokale til arbejdshukommelsestræning skal
vælges. Som med alt andet må man være realistisk og anvende det bedste ud fra de
forudsætninger, der er. Det måske vigtigste at tænke på, når man vælger et lokale at træne i, er, at
det er stille. Gerne et separat rum, hvor ingen kommer uanmeldt. Hvis det sker, at nogen tager i
døren under træningen, eller at det ofte banker på døren, bliver dette hurtigt et irritationsmoment
og noget, der betyder, at den, der træner, mister koncentrationen. En del af den tid, der kunne
tilegnes træningen, bliver da smidt væk. Et godt tip er at sætte en seddel på døren, fx
”Hukommelsestræning i gang, forstyr ikke!”. Endvidere er det en god ide med et så afskærmet
lokale som muligt. Jo færre visuelle distraktorer, desto lettere er det at fokusere. Hvis træningen
foregår i hjemmet, kan det således være en god ide at rydde op og fjerne ting fra rummet, inden
træningen begynder. Hvis det er muligt, bør man af samme grund altid være i samme rum. Det
skaber et trygt miljø, hvor antallet af nye indtryk begrænses, og fokus kan lægges helt på
træningen.

FOR L E T T E R E AT KUNNE K O N C E N T R E R E S IG OM T R ÆN I N G EN KAN DET V ÆR E GODT AT F J E RN E
DIST R AH ER END E TING.
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REGELMÆSSIGHED
Regelmæssighed er et slagord, der bør gennemsyre hele træningen. Træningen skal helst foregå
samme tid, i samme lokale, med samme træner.
Koncentrationsevnen kan variere fra dag til dag, men også afhænge af tidspunkt på dagen. Lige før
frokost, når blodsukkerindholdet er lavt, eller lige efter frokost, når fordøjelsen er i fuld gang, er
tidspunkter, man helst skal undgå hukommelsestræning, hvis det er muligt. Det samme gælder om
eftermiddagen, når en skoledag nærmer sig sin afslutning. Det bedste tidspunkt at træne for de
fleste er om morgenen, fx at træne kort efter man er begyndt i skolen, hvis det gælder et barn. Det
er dog vigtigt at huske altid at tilpasse tiden efter, hvad der fungerer bedst for netop den, du skal
træne med. Altid at træne på samme tidspunkt indebærer, at den, der træner, gives samme
forudsætninger ved de enkelte træningsgange. Risikoen ved uregelmæssig træning er, at den, der
træner, nogle dage præsterer, når de grundlæggende færdigheder er i top, og andre dage, når de er
i bund, hvilket kan påvirke, hvordan det føles at træne. Hvis man om mandagen har trænet på et
tidspunkt, hvor hjernen er med, og senere sætter sig om tirsdagen efter idræt og frokost, er der
risiko for, at træningen ikke føles så sjov, og at det er svært at gøre sit bedste. Det er en stor fordel
at træne, når personen føler sig klar og vågen for at skabe en positiv atmosfære omkring
træningen.
Træneren har en vigtig rolle i en vellykket arbejdshukommelsestræning, og ved altid at have den
samme træner er det lettere at holde styr på udviklingen hos den, der træner. Som træner lærer
du, hvilken type feedback der fungerer bedst, og hvornår personen har størst behov for støtte.

MOTIVATION
Motivation er central, for at arbejdshukommelsestræningen skal få så god en effekt som muligt. Et
centralt formål med denne bog er at give dig som træner relevant information om
arbejdshukommelsen. Vi håber, at det kan bidrage til at skabe en god motivation hos dig som
træner. Det er også vigtigt at formidle information til den, der skal træne, og til vigtige personer i
omgivelserne, så træningen føles meningsfuld. Hvis alle indblandede er motiverede, vil det bidrage
til en bedre atmosfære omkring træningen og øge sandsynligheden for, at træningen bliver
gennemført på en god måde.

PRAKTISKE TIPS
På de følgende sider gives praktiske tips til, hvordan træningen med Hukommelsesleg kan
understøttes. Først kommer et afsnit for dig, der skal træne et barn i skolen, derefter kommer et
afsnit for dig, der skal være træner for en voksen, og endelig kommer et afsnit for dig, der skal
træne på egen hånd.
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BARN
En af de første ting, man skal tage stilling til, når et barn skal træne arbejdshukommelsen, er,
hvorvidt træningen skal ske i hjemmet eller i skolen. Vore erfaringer peger på, at der er en række
fordele ved at lægge træningen i skolen. Her er eksempler på nogle:
1. Det kan være lettere at motivere et barn til at træne i skolen, da barnet er vant til at lave
ting i skolen, som ikke altid er sjove, og som kan være krævende.
2. Det er ofte lettere at skabe regelmæssige tider for træningen, samt at finde en træningstid
der passer til barnets aktivitetsniveau.
3. Skolens medarbejdere har som regel meget gode erfaringer og viden om, hvordan man kan
motivere børn med forskellige typer af vanskeligheder.
4. Træningen er ikke lige så følsom for sygdom eller andre potentielle hindringer for træning,
da man i skolen lettere kan finde en suppleant.
5. I hjemmet er det ofte svært at finde et tidspunkt, hvor der er helt stille i huset, især hvis
barnet, der skal træne, har søskende. I hjemmet er der også en række andre distraktorer
som tv-apparat, støvsuger, emhætte, etc., der kan have en negativ indvirkning på
træningen.
6. Sluttelig er der også en risiko for, at træningen fører til konflikter mellem forældre og barn,
hvis den ikke fungerer optimalt.
Vi anbefaler således, at træning sker i skolen, hvis der er mulighed for det. Det bør dog tilføjes, at
træning i hjemmet kan blive en positiv aktivitet, der involverer både barn og forælder, når
forudsætningerne er til stede, og det lykkes dig som forælder at skabe et godt træningsmiljø i
hjemmet. Det er vigtig som forælder at være bevidst om, at det er en omfattende indsats, der
kommer til at stille store krav til både din egen og dit barns tålmodighed, og at det kræver, at du
afsætter så meget som en time om dagen til træningen, og at du har mulighed for at gøre det uden
konflikter og helst samme tid hver dag. Hvis du træner i hjemmet, er det oftest godt, hvis en voksen
udefra, fx fra skolen, står for vejledningen. Selvfølgelig er det også almindeligt, at man som
forælder selv forestår træningen, men det stiller højere krav. Uanset hvor træningen gennemføres,
og hvem der forestår den, anbefaler vi, at man anvender de bilag, der findes i kapitlet
”Træningsmateriale, barn” som støtte.
BELØNNINGSSYSTEM
I mange tilfælde, når man arbejder med børn, er opmuntring og ros tilstrækkeligt til at fastholde
motivation. Arbejdshukommelsestræning opleves ofte som mentalt krævende, og som følge af det
kan der opstå problemer med motivationen under en del af træningen. En strategi, som har vist sig
et være effektiv, til at modvirke dette, er at medtage et belønningssystem. Det er vigtigt at
understrege, at belønningerne ikke skal bestå af store ting. Oftest er det hensigtsmæssigt at lade
barnets forældre stå for belønningerne, selv om træningen sker i skolen. Belønningerne skal være
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rimelige, samtidig med at de ikke er for hverdagsagtige. Det er vigtigt, at belønningerne har en
motiverende effekt på barnet. Eksempler på belønninger kan være at leje en film sammen, spille
spil, få lov til at blive lidt længere oppe fredag aften eller køre til svømmehallen sammen.

Det er vigtigt at understrege allerede fra begyndelsen, at belønninger uddeles efter hver fem-dages
periode med træning, der er gennemført. At dette er klart for barnet fra starten, betyder, at der
ikke behøver at opstå nogen konflikter, og at forældrene aldrig truer med at fjerne belønningerne.
Det er også vigtigt, at belønninger altid deles ud i tide, og at aftaler overholdes fra begge sider.
Målsætningen med belønningsskemaet er at komme frem til noget, der for forældrene eller skolen
føles realistisk, og som for barnet fungerer motiverende. Da træningen efterhånden bliver hårdere,
og da barnet ofte får sværere ved motivationen, jo længere tid træningen har forløbet, er det en
god ide at rangordne de belønninger, I vælger. Den første kan være lille, som at barnet må vælge
sin favoritret til middagen fredag aften. Den sidste uge vælges måske at gå i biografen sammen
eller at gøre noget andet, som barnet holder meget af, men ikke har mulighed for at gøre så ofte.
Sørg altid for, at belønningerne er udfyldt i logbogen, inden træningen begynder, så der ikke opstår
nogen misforståelser under træningen. For vejledning om, hvordan man kan bære sig ad med at
udvælge hensigtsmæssige belønninger, se bilag 2.
LOGBOGEN
Der er meget at holde rede på, før træningen kan begynde. Logbogen udfylder flere funktioner,
men den vigtigste funktion er at gøre forberedelserne forud for træningen så lette som muligt.
Logbogen indeholder følgende:
•
•
•
•

Information til barnet om arbejdshukommelse og arbejdshukommelsestræning.
Belønningsskema, hvor belønninger skal skrives ind, før træningen begynder.
Oversigt over hver uges træning, hvor barnet udfylder gennemførte træningsdage.
Overskuelig tjekliste, som du som træner går gennem sammen med barnet, før træningen
begynder. En mere udførlig tjekliste for dig, der er træner, findes i denne bog (se bilag 1).

Anvend altid en logbog, når du træner en elev med Hukommelsesleg Flex, så har du god
kontrol med, at ingen detaljer undlades i træningen. Logbogen kan downloades fra www.vitecmv.com.
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TRÆNINGSSKEMA
Træningsskemaet giver dig, som er træner, et overblik over, hvornår træningen skal foregå, og
hvem der skal være træner den enkelte dag (se bilag 3). I træningsskemaet skal du, inden selve
træningen begynder, udfylde følgende:
•
•
•

hvilket lokale træningen skal foregå i
hvilke datoer træningen er planlagt gennemført
hvem der skal være træner den enkelte dag.
TRÆNE ELEV I SKOLEN

Som træner af en elev i skolen bør du forberede, hvad der skal ske, hvis du er syg. Sørg for at have
en suppleant med god forståelse for træningen, der kan forestå træningen, hvis der sker noget
uforudset. Det er også vigtigt, at andre i dit arbejdsteam er informeret om, at træningen skal foregå
og støtter dig i det, så du ikke møder unødig modstand undervejs. Nogle gange må den, der er
træner, måske gå fra den almindelige undervisning/opgave, hvilket yderligere er en anledning til, at
berørt personale bør informeres.
Inden et barn begynder at hukommelsestræne i skolen, er det vigtigt at give barnet samt
forældrene information om træningen. Nedenfor gives forslag til, hvordan du kan informere om
arbejdshukommelse og arbejdshukommelsestræning til det barn, der skal træne, og til forældrene.

INFORMATION TIL BARNET
Arbejdshukommelse er formodentlig et nyt begreb for det barn, der skal
træne. Da det kan være svært at forklare for et yngre barn, hvad
arbejdshukommelse er, og hvad arbejdshukommelsestræning indebærer, er
det vigtigt at give barnet en så letforståelig forklaring som muligt. Anvend evt.
logbogen som støtte, når du skal informere barnet om arbejdshukommelsen
og om selve træningen.

INFORMATION TIL FORÆLDER/FORÆLDRE
For de fleste forældre er arbejdshukommelse og arbejdshukommelsestræning
lige så nyt som for deres barn. Informationen i logbogen kan også anvendes til
at give forældre et overblik over, hvordan arbejdshukommelsen fungerer. Det
er dog normalt, at forældre vil vide mere om arbejdshukommelsen, samt om
hvordan træningen praktisk fungerer. Informationen i trænerbogen kan da
med fordel anvendes som støtte til at give dem et dybere kendskab.
Forældrene forestår sædvanligvis de belønninger, der er koblet til træningen,
og jo mere motiverede forældrene er, desto lettere vil det blive at
gennemføre hukommelsestræningen på en god måde.

41

VOKSEN
Inden man begynder at træne, er det vigtigt, at der foretages grundige forberedelser for at skabe
forudsætninger for en så vellykket træning som muligt. For det første skal man tydeliggøre, hvilke
ressourcer, muligheder og ønsker, der er i forbindelse med træningen. En af de første ting at tage
stilling til, er, om træningen skal ske i hjemmet eller hos det aktivitetssted, der står for træningen.
At træningen sker på det aktivitetssted, der tilbyder arbejdshukommelsestræningen, er i mange
tilfælde positivt, da struktur og regelmæssighed bliver lettere at fastholde. Det kan desuden i nogle
tilfælde være nødvendigt, for at den voksne skal komme i gang med træningssessionerne og
fastholde motivation. Endvidere kan den voksne have kognitive vanskeligheder, der indebærer, at
du som træner skal sidde ved siden af, for at træningen skal kunne gennemføres. Majoriteten af
voksne, mener vi dog, kan gennemføre den daglige træning hjemme og på egen hånd, selv om det
stiller større krav. Det er derfor ekstra vigtigt, når træningen sker i hjemmet, at du som træner giver
regelmæssig støtte og hjælp med nødvendige forberedelser. Vi anbefaler, at du som træner støtter
dig til tjeklisten (bilag 6) for at kontrollere, at alle forberedelser gennemføres. Det er også vigtigt at
nedskrive alle aftaler om træningen på papir, da den, der træner, kan have problemer med at huske
den information, der præsenteres mundtligt.

INFORMATION TIL DEN DER SKAL TRÆNE
For at øge motivationen hos den, der skal træne, anser vi det for nødvendigt at give information om
arbejdshukommelse og arbejdshukommelsestræning før træningen. Bilag 7 i slutningen af bogen er
et informationsblad, som vi anbefaler, at du som træner gennemgår sammen med den, der skal
træne arbejdshukommelsen. Hvis den voksne vil have mere information, vil det være fint at udlåne
eller kopiere kapitlerne ”arbejdshukommelse” og ”arbejdshukommelsestræning” i denne bog.
Husk, at du bør tilpasse mængden af information, og hvordan du præsenterer informationen ud fra
den kognitive formåen hos den, der skal træne. Hvis den, der skal træne fx har store
arbejdshukommelsesvanskeligheder, vil det være hensigtsmæssigt at præsentere information i små
afsnit, så arbejdshukommelsen ikke unødigt overbelastes. Endvidere vil det være godt at lade den,
der skal træne, stille spørgsmål, så eventuelle uklarheder kan udredes. Det kan også være
hensigtsmæssigt at stille spørgsmål til den, der skal træne, for at se, hvor meget af informationen,
der er forstået.
FINDE LØSNINGER TIL EVENTUELLE HINDRINGER
Efter at have valgt træningssted, informeret om, hvordan træningen skal foregå, og hvordan den
kan opleves, kan det være godt at diskutere, hvad der kunne være eventuelle hindringer for at
gennemføre træningen. Nedenfor gives nogle eksempler på, hvad der kan være hindringer for en
voksen, der træner i hjemmet:
• Jeg kommer til at glemme at begynde at træne til tiden
• Jeg kommer ikke til at orke at gennemføre hele træningen
• Jeg kommer ikke til at have energi til at træne om mandagen
• Jeg kommer ikke til at kunne finde et tidspunkt i døgnet, hvor der er stille hjemme, og så jeg
klarer at træne
For at håndtere disse typer af eventuelle hindringer for træning foreslår vi, at du anvender bilag 9.
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TRÆNINGS- OG BELØNNINGSSKEMA
Når man har fundet løsninger omkring eventuelle hindringer, er det tiden at udfylde et
træningsskema og eventuelt nedskrive ting, man har opdaget, man er nødt til at gøre eller
tænke på for at få træningen til at fungere så optimalt som muligt (bilag 10).
For at kunne gennemføre træningen kan det være anvendeligt at tilføje til et belønningsskema.
At træne arbejdshukommelsen er krævende, og for at fastholde motivationen i hele
træningsperioden kan det således være en god ide at oprette et belønningsskema.
OPFØLGNING AF TRÆNING I HJEMMET
For at støtte den, der træner hjemme, er det hensigtsmæssigt at følge op på, hvordan
træningen går, mindst en gang om ugen. I bilag 11 – ”Opfølgning på træning” præsenteres, hvad
du bør tjekke, og spørgsmål, du kan stille til den, der træner. Opfølgning kan foretages enten på et
møde eller via en telefonsamtale, afhængig af, hvad du som træner anser for hensigtsmæssigt i
situationen. For at kunne skabe struktur er det hensigtsmæssigt at bestemme tid og sted for
opfølgninger, allerede inden selve hukommelsestræningen begynder og skrive dem ind i
træningsskemaet (bilag 10).

EVALUERING
Hvordan kan man vide, om træningen har nyttet? For at få svar på det kan en evaluering
være til hjælp. En evaluering kan have flere formål. Et formål kan være at gå igennem,
hvordan selve træningen har været. Har der været hindringer for at kunne træne? Er der
noget, som den, der har trænet, har oplevet som specielt positivt eller negativt med selve
træningen? Et andet formål er at følge op på, om træningen har haft nogen effekt. Har
personens adfærd hjemme eller i klasseværelset/på arbejdet ændret sig? Oplever
personen selv nogle forskelle i sin hverdag? Til støtte og struktur ved evaluering anbefaler
vi, at du anvender bilag 4, hvis det er et barn, der træner, og bilag 12, hvis det er en
voksen.
EVALUERING – PÅBEGYNDES INDEN TRÆNING!
Inden du som træner lader selve træningen med Hukommelsesleg Flex starte, anbefaler vi,
at du gennemtænker, hvilke målinger du vil have med i evalueringen. Dette er nødvendigt,
da nogle evalueringsmetoder kræver, at man sammenligner værdier før og efter træning.
Hvis du som træner for eksempel er interesseret i at se, om forældrene og klasselæreren
oplever forskelle med hensyn til koncentration hos et barn, der har trænet, bliver det lettere
at sige noget, hvis du har samlet oplysninger om, hvordan de har opfattet barnets
koncentrationsevne, før træningen startede. Altså, hvis du er interesseret i at se, om der er
sket ændringer med hensyn til koncentration, kan det være hensigtsmæssigt at uddele
identiske skemaer til evaluatorerne både før og efter træning for bedre at kunne uddrage
konklusioner om eventuel træningseffekt.
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Evalutator er benævnelsen på den person, som foretager en evaluering. Det kan både
være en lærer, en forælder eller en anden voksen person, som er omkring barnet i
hverdagen.
På de følgende sider præsenteres først de evalueringsværktøjer, der er til rådighed for
Hukommelsesleg Flex: ”Spørgeskema” og ”Resultat”.
SPØRGESKEMA TIL HUKOMMELSESLEG FLEX
Spørgeskemaer er et meget anvendeligt værktøj til at evaluere adfærdsændringer hos den, der
har trænet. Det er vigtigt, at det valgte skema udfyldes af evaluatorerne i mere end én situation,
så du kan få et tydeligere billede af træningens effekter. Den bedste metode er at foretage en
vurdering, før træningen begynder, en vurdering kort efter træningen og yderligere en vurdering
nogle måneder efter træningen.
EVALUERING MED 3 VURDERINGSSITUATIONER

Evaluering
tidspunkt 1

Evaluering
tidspunkt 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 (tid, uger)

Træning

Evaluering
tidspunkt 3

Ofte er det godt at have mere end én evaluator for at få en bedre vurdering af træningens
effekt. Hvis det fx er en voksen, der træner, kan det være godt at lade en partner,
arbejdskammerat samt den voksne selv vurdere. At have flere evaluatorer betyder, at du kan
få oplysninger om adfærdsændring i forskellige miljøer samt få forskellige evaluatorers syn på
eventuelle forandringer. På www.vitec-mv.com er der en opsætning med færdige skemaer,
som du kan vælge mellem. Spørgeskemaerne berører områder, hvor der tidligere har vist sig
effekter af arbejdshukommelsestræning (arbejdshukommelse, opmærksomhed og
hyperaktivitet). Bemærk, at skemaerne til Hukommelsesleg Flex ikke er standardiserede
og altså ikke har til formål at kortlægge, om der foreligger vanskeligheder. For liste
over almindeligt
forekommende
standardiserede
evalueringsskemaer,
der
vedrører opmærksomhed, impulsivitet og arbejdshukommelse, se bilag 13.
ANVENDELSE AF SPØRGEFORMULAREN
Spørgeformularerne på www.vitec-mv.com er alle sammen opbygget på samme måde.
Formularerne består af et antal påstande, som evaluator skal angive i hvilken grad
påstandene passer på det individ, som bedømmelsen angår. Skalalen går fra 1 til 5, hvor 1
er ”Passer slet ikke” og 5 er ”Passer præcis”.
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Når alle evaluatorer har givet deres bedømmelse af eleven i spørgeformularerne, kan du
(træneren) derefter benytte en scoringsformular, som understøtter sammenligningen af
bedømmelserne. For hver evaluator kan du (træner) udfylde op til tre værdier, som findes i
kolonnerne før træning (1), efter træning (2) og opfølgning (3).
Det første skridt er at udregne summen af hver evaluators spørgeskema ved at lægge alle
svarene sammen (de udfyldte værdier 1 – 5). Derefter overfører du summen til den
relevante kolonne (1,2 eller 3) i scoringsformularen ved at sætte et kryds i linjen for den
værdi på y-akslen, som modsvarer summen. Når du (træner) har overført alle
bedømmelserne, har du nu et overskueligt billede af, hvordan de forskellige evaluatorers
bedømmelser har forandret sig over tid.
Et lavere antal point betyder en lavere forekomst af vanskeligheder. Forhåbningen er altså,
at pointtallene er lavere efter træning og ved opfølgning end de var før træning.
RESULTATER I HUKOMMELSESLEG FLEX
Det er vigtigt at tænke på, at resultaterne i Hukommelsesleg Flex bør ses som en af flere
informationskilder til at vurdere træningen. Resultaterne i træningsprogrammet viser,
hvorvidt den, der træner, har lært at huske flere emner, og om dette sker oftere, jo længere
træningen foregår.
Resultaterne i Hukommelsesleg Flex vises på to måder, træningspoint og max forlæns (og
eventuelt max baglæns). I resultatdelen ser du, hvilke moduler som anvendes i
træningsprogrammet og kan også vælge, om du vil se et gennemsnit eller et modul ad
gangen. For at se resultatet i et enkelt modul, klikker du på modulets symbol. Det symbol
herunder, som er markeret med grønt, er forvalgt og viser den gennemsnitlige udvikling for
alle moduler.

Træningspoint: Træningspoint er det gennemsnitlige point, som opnås i hver træning (se
den øverste graf i billedet herunder). Eleven får et træningspoint for hvert korrekt klik/svar.
Hvert korrekt klik giver ét træningspoint. Hvis eleven gennemfører en træning baglæns,
vises træningspoint med rødt. Træningspoint indikerer om man forbedrer sit resultat
undervejs og hvor jævn præstationen er.
Træningspoint (gennemsnit) = antal korrekte klik på alle moduler divideret med antal
moduler.
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Max antal: Max antal er det højeste antal objekter, som eleven har kunnet huske (se den
nederste graf i billedet ovenfor/ på foregående side). Forlæns vises i blåt, baglæns i rødt.
Max antal viser det højeste antal objekter, som man kunne huske i det givne modul og viser
elevens maximale præstation.
Max antal (gennemsnit) = max antal i alle moduler divideret med antal moduler.
Ved at klikke på knappen, som er markeret med en grøn rude oppe til venstre i billedet
herunder, kan du vælge om du vil se et søjlediagram eller et linjediagram.

For at få en generel opfattelse af, hvordan træningen er gået, anbefaler vi, at du
sammenligner resultaterne fra hele første træningsuge med resultaterne fra hele sidste
træningsuge. Ud fra evalueringer, der er gennemført på Hukommelsesleg, så anses en
gennemsnitlig forøgelse af målingen med cirka 1 i ”max.” for at vise en positiv forandring.
En forøgelse med 2 eller mere peger på en meget stor forandring.
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I billedet oven for med linjediagrammet er der sket en gennemsnitlig øgning med omtrent 1 i
”max” mellem de første fem dage (markeret med rød ramme) og de sidste fem dage
(markeret med blå ramme), hvilket tyder på en positiv forandring.
For at se gennemsnittet skal man vælge symbolet for gennemsnit,

.

I eksemplet vist herunder ses kun resultatet for det første modul i dette træningsprogram.
Modulet er markeret med grønt. Man vælger, hvilket modul man ønsker at se resultatet for,
ved at klikke i det ønskede modul, som herefter markeres med grønt. Du kan se, at eleven
har en positiv udvikling. De første fem dage klarede eleven at huske fem objekter som det
højeste antal i dette modul (markeret med grøn ramme), de sidste fem dage var det højeste
antal syv objekter (markeret med rød ramme).

Herunder er der et eksempel på resultater med både forlæns og baglæns. I eksemplet har
eleven kun trænet i to dage. Forlæns resultat er med blåt, baglæns resultat er med rødt.
Baglæns betyder, at eleven skal aflevere sine svar i modsat række følge, hvilket stiller større
krav til arbejdshukommelsen.
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NEUROPSYKOLOGISKE TEST
Træningen kan også evalueres med neuropsykologiske test, der måler arbejdshukommelsesevne
og/eller andre nærliggende kognitive evner. Normalt foretages neuropsykologiske test i forbindelse
med forskning, men ikke i hverdagen. De fleste test, der måler neuropsykologiske funktioner
kræver, at en autoriseret psykolog administrerer dem, og derfor er det langtfra alle, der træner
arbejdshukommelsen, man kan forestille sig får tilbudt denne type indslag i evalueringen.
Neuropsykologiske test anser vi dog, i de fleste tilfælde, ikke som nødvendige for at kunne evaluere
træningen, hvis vurderinger af relevant adfærd gennemføres systematisk med skemaer. I bilag 13
findes der eksempler på, hvordan forskellige faktorer kan evalueres ved hjælp af neuropsykologiske
test (primært rettet mod dig, der er autoriseret psykolog).

KVALITATIVT INTERVIEW
Når træningen er afsluttet, er det hensigtsmæssigt, at du møder den, der har trænet, for også at
gennemgå, hvordan vedkommende har oplevet træningen. Dette kan, for det første, give dig
information, om den, der har trænet, har oplevet forbedringer på andre områder end dem, der er
belyst med de ovenfor nævnte evalueringsværktøjer. For det andet kan det være godt at give den,
der har trænet, mulighed for at beskrive, hvordan vedkommende har oplevet træningen. Dels for at
bekræfte indsatsen for den, der har trænet, dels for at give mulighed for at diskutere eventuelle
vanskeligheder, men også for at det kan give dig, der har fungeret som træner, information om,
hvordan du eventuelt kunne udvikle dig som træner. I bilag 4 og 12 er der tips til spørgsmål, der kan
stilles til henholdsvis børn og voksne.

AFSLUTTENDE KOMMENTARER
Endelig er din subjektive opfattelse som lærer/forælder også vigtig at huske. Ideen med alle
systematiske evalueringer er på bedst mulig måde at kunne få et objektivt billede af eventuelle
forandringer. Bagsiden er, at det er begrænsende, og stiller man ikke de rigtige spørgsmål eller
mangler at observere en bestemt adfærd, kan faktiske forandringer som følge af træningen
overses. Kontakten mellem træningslederen og den, der træner, er derfor meget vigtig, for at der
kan findes plads til en god samtale om træningen, efter at den er fuldført.
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SAGSFORLØB
For at få en ide om, hvordan arbejdshukommelsestræning kan foregå, kommer der her to
eksempler på træningsforløb. I sagsforløbene er der eksempler på, hvordan en del af bilagene kan
se ud, når de er udfyldt. Bilag til kopiering findes sidst i bogen.
SAGSFORLØB 1: JAKOB 7 ÅR
Jakob går i første klasse og har gennem længere tid haft vanskeligheder med at koncentrere sig i
skolen. I en udredning fra skolepsykologen fremgår det, at arbejdshukommelsen er et særligt svagt
punkt for Jakob. I klasseværelset viser det sig fx ved, at Jakob har svært ved at forstå instruktioner
og ofte bliver siddende på sin plads, når en opgave skal påbegyndes. I begyndelsen af første klasse
spurgte han ofte, hvad han skulle lave, men nu sidder han oftest bare tilbage, eftersom han ofte
oplevede læreren som irriteret over, at han ikke havde forstået, hvad han skulle lave. I stedet for
opleves det nu, som om Jakob ofte sidder og dagdrømmer og befinder sig i sin egen verden og
virker uinteresseret i skolearbejdet. Somme tider rækker han hånden op, når læreren spørger om
noget, men oftest husker han ikke, hvad han ville sige, når han får ordet. Jakob glemmer ind
imellem at tage udeskoene af, når han kommer ind fra frikvarteret, og leger oftest med en
kammerat ad gangen i pausen. Han deltager sjældent frivilligt i gruppeaktiviteter i frikvartererne.
Lærerne har en gang om måneden vejledning med Tor, der er speciallærer, for at få hjælp til at
støtte Jakob med skolearbejdet. Tor foreslår, at Jakob skal prøve arbejdshukommelsestræning i
skoletiden. Om cirka en uge er der vinterferie, og det besluttes, at Jakob skal starte med træningen
umiddelbart efter ferien og træne i 5 uger. Jakobs forældre kontaktes og får information om
træningen og om, på hvilken måde Tor tror, at det kan være til hjælp for Jakob. Det besluttes, at
det er Tor, der skal forestå træningen, og at træningen skal finde sted kl. 9 hver morgen i et rum,
der normalt anvendes af speciallæreren til forældresamtaler og til støtteindsatser for børn på
skolen. I en af træningsugerne vil speciallæreren være bortrejst, og det vil i stedet for være Linda,
der arbejder som ekstra støtte i Jakobs klasse, der vil forestå træningen. Linda vil også være
tilgængelig som vikar, hvis speciallæreren skulle blive syg. Forældrene er positive over for indsatsen
og påtager sig ansvaret for Jakobs belønninger, der vil blive givet i hjemmet. Som et led i at
evaluere indsatsen, vil Jakobs far, klasselæreren og speciallæreren udfylde et evalueringsskema, der
findes til Hukommelsesleg Flex, om opmærksomhedsproblemer, før træning, efter træning og
tre måneder efter afsluttet træning.
Før det endeligt besluttes, at Jakob skal arbejdshukommelsestræne, har Tor en samtale med Jakob,
hvor han beskriver, hvordan træningen vil komme til at foregå, og på hvilken måde den kan hjælpe
Jakob. Jakob synes, at det lyder spændende og vil gerne prøve træningen. Inden træningen
påbegyndes, kopierer Tor bilagene 1-4 og udfylder alle aktuelle oplysninger for at sikre sig, at
arbejdshukommelsestræningen skal forløbe så godt som muligt (se kommende sider). Træningen
forløber som planlagt, og Jakob kæmper for at gøre sit bedste. Ved slutningen af træningen har
Jakob ind imellem problemer med motivationen, men får meget støtte både fra Tor og fra sine
forældre. Jakob siger selv, at han oplever, at det er lettere at koncentrere sig om, hvad læreren
siger, og at han ikke lige så ofte oplever problemer med at følge lærerens instruktioner.
Resultaterne fra evaluering og træningsprogram peger i samme retning, og træningen anses samlet
set for at være lykkedes.
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BILAG 1 – TJEKLISTE

ANSVARLIG TRÆNER: Tor
BARNETS NAVN: Jacob

PERSONALE*

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

Vælg ekstra træner
(i tilfælde af at ansvarlig
træner bliver forhindret).

5/2

Linda, skal afholde
træningen en uge og være
reserve, hvis Tor er syg.

Informer øvrige i teamet,
om at træningen er den
primære.

6/2

Kollegerne virkede positive.

LOKALE

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

Vælg træningslokale.

5/2

Rummet ved biblioteket.

Forbered omgivelserne på,
at I ikke må forstyrres (sæt
gerne en seddel på døren, se
bilag 4).

5/2

Har udskrevet en seddel.

Fjern potentielt
distraherende ting i rummet.

5/2

Fjern bøger på bordet, og
sæt dem på hylden.

FORÆLDRENE*

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

Giv forældrene information
om træningen, og få
samtykke.

3/2

Forældrene positive og
interesserede.

Informer forældrene om
vigtigheden af
regelmæssighed i træningen.

3/2

Forældrene skal forsøge at
huske at rose Jacob for, at
han kæmper.

Informer forældre om,
hvordan belønningssystemet
fungerer, hvis de er
ansvarlige for at uddele
belønninger.

3/2

Forældrene forestår
belønninger. Logbogen
følger med hjem, så de kan
se, at træningen er
foretaget.

* Ikke aktuelt, hvis du som forælder selv forestår træningen.
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BARNET

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

Informer barnet om,
hvordan man træner og
hvorfor.

4/2

Tal med barnet om
vigtigheden af at gøre sit
bedste ved træning.

4/2

Fortæl barnet om
belønningssystemet og
regler for belønninger.

4/2

TRÆNINGSPROGRAMMET

UDFØRT DATO

Prøvekør programmet på
den computer/tablet,
der skal anvendes.

5/2

Opret en profil sammen med
barnet.*

5/2

Skriv ind i træningsskemaet,
hvornår træningen skal
foregå (bilag 3).

5/2

BELØNNINGER

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

Bestem, hvem der skal
forestå uddeling af
belønninger.

3/2

Forældrene skal forestå
uddeling.

Vælg belønninger
(se bilag 2 ), og skriv dem
ind i Logbogen.

3/2

Blev gennemført sammen
med forældrene.

EVALUERINGEN

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

Bestem, hvordan evaluering
skal foretages, og planlæg
tider til evaluering (anvend
gerne bilag 4).**

4/2

Far, klasselærer og
speciallærer skal udfylde
skema om opmærksomhedsvanskeligheder

KOMMENTARER

*Læs i manualen, der findes i træningsprogrammet for information om at oprette profil.
** Læs afsnit om evaluering i bogen for mere information.
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BILAG 2 - OPRET ET BELØNNINGSSKEMA

1. Nedskriv alle belønninger, som I kan komme på nedenfor.
2. Fjern dem, der ikke er realistiske.
3. Lad barnet vælge fem stykker.
4. Rangordn de fem udvalgte.
5. Skriv de valgte belønninger i logbogen.

Forslag til belønninger
Vælge film til fredag aften

Spille fodbold med mor og far

Gå i biografen

Udvalgt

Rangordning (1-5)

(marker med
X, 5 stk.)

1 = Mest betydningsfuld
5 = Mindst betydningsfuld

X

3

X

4

X

2

X

5

X

1

Spille tv-spil

Spise softice fra kiosken

At Oskar må overnatte

Spise på McDonald’s
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BILAG 3 - TRÆNINGSSKEMA

ANSVARLIG TRÆNER: Tor
ELEVENS NAVN: Jakob
LOKALE: Rummet ved biblioteket

SKRIV DATO & TID, HVOR TRÆNING ER PLANLAGT AT SKULLE GENNEMFØRES. ANVEND
GERNE BLYANT, SÅ DU KAN VISKE UD OG ÆNDRE, HVIS EN TRÆNING IKKE FINDER STED,
NÅR DEN VAR PLANLAGT.

Uge 1
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

1

11/2

09:00

Tor

2

12/2

09:00

Tor

3

13/2

09:00

Tor

4

14/2

15:30

Tor

5

15/2

09:00

Tor

Kommentarer

Ikke om morgenen (gymn.)

Uge 2
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

6

18/2

09:00

Tor

7

19/2

09:00

Tor

8

20/2

09:00

Tor

9

21/2

15:30

Tor

10

22/2

09:00

Tor

Kommentarer

Ikke om morgenen (gymn.)
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Uge 3
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

11

25/2

09:00

Linda

12

26/2

09:00

Linda

13

27/2

09:00

Linda

14

28/2

15:30

Linda

15

1/3

09:00

Linda

Kommentarer

Ikke om morgenen (gymn.)

Uge 4
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

16

4/3

09:00

Tor

17

5/3

15:00

Tor

18

6/3

09:00

Tor

19

7/3

15:30

Tor

20

8/3

09:00

Tor

Kommentarer

Klasseudflugt

Ikke om morgenen (gymn.)

Uge 5
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

21

11/3

09:00

Tor

22

12/3

09:00

Tor

23

13/3

09:00

Tor

24

14/3

15:30

Tor

25

15/3

09:00

Tor

Kommentarer

Ikke om morgenen (gymn.)
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BILAG 4 - EVALUERING

ANSVARLIG TRÆNER: Tor
ELEVENS NAVN: Jakob

DEL 1: EVALUER EFFEKTERNE AF TRÆNINGEN
1. Bestem, hvad evalueringen har til formål at undersøge, dvs. hvilke eventuelle
faktorer du er interesseret i at måle. Eksempel på faktorer kan være
”koncentration” eller ”matematisk evne”.
2. Derefter anbefaler vi, at du vælger, hvilket værktøj du vil anvende til at evaluere
hver faktor. I afsnittet evaluering i bogen findes der en liste med forslag til, hvordan
forskellige faktorer kan evalueres.
3. Derpå skal du bestemme, hvilke personer der skal medvirke til at evaluere hver
faktor. Til at evaluere faktoren ”koncentration” kan det fx være aktuelt, at både
klasselærer og forældre udfylder spørgeskema.
4. Bestem derefter, hvornår evalueringen skal foregå for tidspunkt 1 (før træning),
tidspunkt 2 (efter træning) og tidspunkt 3* (opfølgning).
Tid (tidspunkt)
Faktor
Opmærksomhed

Værktøj

Medvirkende

1

Spørgeskema
”Uopmærksomhed,
elev”

1.Faderen
2.Klasselæreren
3.Speciallæreren

5/3
til
7/3

2

* Et tredje evalueringstidspunkt er ikke obligatorisk
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3*

Kommentar
Udskriv
skema til
samtlige.

DEL 2: EVALUER HVORDAN BARNET HAR OPLEVET TRÆNINGEN

Nedenfor er der en række spørgsmål, som du kan stille for at evaluere oplevelsen af
træningen. Endvidere kan du tilføje dine egne spørgsmål.
Spørgsmål

Svar

Hvad har du oplevet
som godt ved
træningen?

Synes, jeg har
lettere ved at lytte
til mine lærere.

Hvad har du oplevet
som dårligt/mindre
godt ved træningen?

Træningen var hård
den sidste uge.

Var der noget, der
forhindrede dig i at
gøre dit bedste?
Hvordan syntes du,
det var at få
belønninger?

Egne refleksioner

Valgte ikke at tage
spørgsmålet med.

Det var sjovt, men
svært at vente.

Har du oplevet nogen
forandring i skolen
efter træning?

Valgte at spørge
klasselæreren i
stedet for.

Har du oplevet nogen
forandring hjemme
efter træning?

Valgte at spørge
forældre i stedet
for.

Egne spørgsmål

Svar

Egne refleksioner

OBS! Du bør tilpasse de spørgsmål, du stiller, efter barnets alder.
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SAGSFORLØB 2: MARIA 38 ÅR
Maria har i størstedelen af sit liv haft problemer med både svigtende opmærksomhed og dårlig
impulskontrol. For ti år siden fik Maria en datter sammen med ægtemanden Henrik. I de senere år
har hendes problem fået en tiltagende negativ effekt på såvel hjemmelivet som arbejdslivet. Maria
glemmer ofte at udfylde papirer, som datteren har fået med hjem fra skolen, og kommer for sent til
eller glemmer helt at gå til forældremøder på skolen. På arbejde har Maria svært ved at organisere
sin tilværelse og udfører ofte ting i sidste øjeblik eller glemmer ting, hun har lovet at udføre.
For nogen tid siden opsøgte Maria voksenpsykiatrien og har i nogen tid haft kontakt med Lisa, der
er autoriseret psykolog i ambulatoriet. Lisa har ikke stillet nogen diagnose, men er ved hjælp af
neuropsykologiske test kommet frem til, at Maria har store problemer med opgaver, der belaster
arbejdshukommelsen. Lisa foreslår dels, at Maria på forskellige måder skal benytte hjælpemidler,
der aflaster arbejdshukommelsen, men foreslår også, at Maria skal prøve med
arbejdshukommelsestræning. Maria stiller sig positivt til træningen, og de bliver enige om at
gennemføre en træningsperiode.
Træningen kommer til at foregå i hjemmet med en ugentlig kontakt til Lisa. Da Maria og Lisa ses til
samtale hver anden uge, kommer en del af opfølgningen under træningen til at ske i form af
telefonsamtaler, og et par gange vil de også kunne bruge en del af deres samtaler til at diskutere,
hvordan arbejdet med træningen forløber.
Maria og Lisa benytter sig af tjeklisten til at planlægge træningen og arbejder også med et
belønningsskema og problemløser omkring eventuelle hindringer for træningen. Som evaluering
beslutter de at benytte det spørgeskema, der findes til Hukommelsesleg Flex, der stiller
spørgsmål om opmærksomhed og impulskontrol. Både Maria og hendes mand skal svare på
spørgsmålene både før og efter træning.
Træningen forløber smidigt, og Maria oplever allerede i løbet af træningsperioden positive
forandringer af sin adfærd. De evaluerende spørgsmål bekræfter, at både Maria og hendes mand
oplever positive forandringer i Marias opmærksomhed.
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BILAG 6 - TJEKLISTE

NAVN: Maria
ANSVARLIG TRÆNER: Lisa

FORBEREDELSER

GENNEMFØRT
DATO

KOMMENTARER

Informer den, der skal
træne, om
arbejdshukommelse og
arbejdshukommelsestræning
(bilag 7).

1/9

Maria fik kopier med tekst
om arbejdshukommelse og
arbejdshukommelsestræning, som kan læses til
næste møde.

Bestem træningslokale.

1/9

Hjemme hos Maria

Vælg træningsprogram.

1/9

Standard

Skriv ind i træningsskemaet
(bilag 10), hvornår træning
skal foregå.

8/9

Vælg belønninger
(bilag 8), og skriv dem ind i
træningsskemaet
(bilag 10).

8/9

Bestem tider og steder for
opfølgning, og skriv det ind i
træningsskemaet (bilag 10).

8/9

Opfølgning via telefon og i
samarbejde med
samtalekontakt.

Bestem, hvordan evaluering
skal foretages, samt hvilke
metoder der skal anvendes,
se afsnit om evaluering for
mere information.

1/9

Spørgeskema,
”opmærksomhed og
impulsivitet” til
Hukommelsesleg Flex.
Maria og hendes mand skal
udfylde.

Planlæg samtlige tider til
evaluering.

8/9

To evalueringstidspunkter.
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BILAG 8 - OPRET ET BELØNNINGSSKEMA

1. Nedskriv alle belønninger som I kan komme på nedenfor.
2. Fjern dem, der ikke er realistiske.
3. Vælg fem stykker.
4. Rangordn de fem udvalgte.
5. Skriv de valgte belønninger i træningsskemaet (bilag 10).
Udvalgt
(marker 5
stk. med x)

Forslag til belønninger

Rangordning (1-5)
1 = Mest betydningsfuld
5 = Mindst betydningsfuld

Gå ud og spise morgenmad på en hverdag

X

3

Købe ”Se & Hør”

X

2

Spise softice fra kiosken

X

1

Gå i biografen med veninde

X

4

Gå på etnografisk museum med min mand

X

5
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BILAG 9 - FIND LØSNINGER OMKRING HINDRINGER FOR TRÆNING

1. Først af alt gælder det om at definere, hvad der kunne være en eventuel hindring. Prøv at
være så konkret og specifik som muligt. Det er vigtigt kun at arbejde med en hindring ad
gangen. Hvis der findes flere hindringer, anbefaler vi, at I anvender et separat skema for hver
enkelt hindring.
2. Derefter skal I sammen frit forsøge at komme med så mange tænkelige løsninger som muligt uden
at reflektere omkring fordele og ulemper for hver enkelt løsning. Jo flere løsninger, man finder på,
desto større mulighed har man for at finde anvendelige løsninger. Alle forslag skal skrives ind i
skemaet.
3. Derefter skal I sammen diskutere og indskrive fordele og ulemper for hver løsning. Tænk på, at det
er godt at være så realistisk som muligt, når man beskriver fordele og ulemper. Det er fx vigtigt også
at tage med, hvis nogle løsninger vil indebære følelsesmæssige forhindringer, fx opleves meget
krævende eller kedelige.
4. Når dette er foretaget, er det tiden for den, der skal træne at vurdere på en skala, hvor sandsynligt
det er at hver løsning skal fungere/hjælpe (1 = slet ikke sandsynligt, 10 = meget sandsynligt).
5. Vælg den løsning eller de løsninger, der vurderedes som mest sandsynlige, og tilføj den/dem i
tjeklisten. Nogle gange kan det være godt at kombinere forskellige løsninger, men det er oftest mest
effektivt, hvis I forsøger at anvende en så enkel og tydelig løsning som muligt.

Potentiel hindring for træning:
Glemme at begynde at træne til tiden
Forslag til løsning

Fordele

Ulemper

Vurdering (1-10)

Sætte alarm på uret i
mobilen, 15 min før
træning

En enkel måde at blive
påmindet

Skal have mobilen på
mig, har den ind
imellem på vibrator

6

Bede min mand ringe
hjem, inden jeg skal
begynde at træne

Hører altid telefonen

Besværligt for min
mand, han kan glemme
det

3

Sætte alarm i mit
armbåndsur, 15 min før
træning

Har altid mit ur på mig

Skal lære at indstille
den (bede min datter
om hjælp)

8
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BILAG 10 - TRÆNINGSSKEMA

NAVN: Maria
ANSVARLIG TRÆNER: Lisa
1. SKRIV DE DATOER & TIDER, HVOR TRÆNING ER PLANLAGT AT SKULLE GENNEMFØRES. ANVEND
GERNE BLYANT, SÅ DU KAN VISKE UD OG ÆNDRE, HVIS EN TRÆNING IKKE FINDER STED, NÅR DEN
VAR PLANLAGT.
2. SKRIV BELØNNINGER IND, HVIS AKTUELT, FRA BILAG 8.
3. SKRIV EN TID IND FOR OPFØLGNING.

Uge 1
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

1

21/9

16:00

-

2

22/9

16:00

-

3

23/9

16:00

-

4

24/9

16:00

-

5

25/9

16:00

-

Kommentarer

Belønning uge 1
Spise softice fra kiosken

Opfølgning

Tid

Sted

Kommentarer

25/9

Hjemme, telefon

15:40

61

Uge 2
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

6

28/9

16:00

-

7

29/9

16:00

-

8

30/9

09:00

-

9

1/10

16:00

-

10

2/10

16:00

-

Kommentarer

Amnesty om eftermiddagen

Belønning uge 2
Købe ”Se og Hør”

Opfølgning

Tid

Sted

2/10

I Lisas modtagelse i
sammenhæng med
samtale.

14:00

Kommentarer

Uge 3
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

11

5/10

16:00

-

12

6/10

16:00

-

13

7/10

16:00

-

14

8/10

16:00

-

15

9/10

16:00

-

Kommentarer

Belønning uge 3
Gå ud og spise morgenmad på en hverdag

Opfølgning

Tid

Sted

Kommentarer

8/10

Hjemme, telefon

OBS! Torsdag i stedet for
fredag

15:40
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Uge 4
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

16

12/10

16:00

-

17

13/10

16:00

-

18

14/10

16:00

-

19

15/10

16:00

-

20

16/10

16:00

-

Kommentarer

Belønning uge 4
Gå i biografen med veninde

Opfølgning

Tid

Sted

16/10

I Lisas modtagelse i
sammenhæng med
samtale.

14:00

Kommentarer

Uge 5
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

21

19/10

16:00

-

22

20/10

09:00

-

23

21/10

16:00

-

24

22/10

16:00

-

25

23/10

16:00

-

Kommentarer

Tandlæge kl. 16:00

Belønning uge 5
Gå på etnografisk museum med min mand

Opfølgning

Tid

Sted

Kommentarer

23/10

Hjemme, telefon

Tjekke tid for evaluering

15:40
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BILAG 12 - EVALUERING

NAVN: Maria
ANSVARLIG TRÆNER: Lisa

DEL 1: EVALUER EFFEKTERNE AF TRÆNINGEN
1. Bestem, hvad evalueringen har til formål at undersøge, dvs. hvilke
eventuelle faktorer du er interesseret i at måle. Eksempel på faktorer kan være
”koncentration” eller ”matematisk evne”.
2. Derefter anbefaler vi, at du vælger, hvilket værktøj du vil anvende til at evaluere
hver faktor. I afsnittet evaluering i bogen findes der en liste med forslag til, hvordan
forskellige faktorer kan evalueres.
3. Derpå skal du bestemme, hvilke personer der skal medvirke til at evaluere hver
faktor. Til at evaluere faktoren ”koncentration” kan det fx være aktuelt, at både
partner og den, der træner, udfylder spørgeskema.
4. Bestem derefter, hvornår evalueringen skal foregå for tidspunkt 1 (før træning),
tidspunkt 2 (efter træning) og tidspunkt 3* (opfølgning).
Tid (tidspunkt)
Faktor
Opmærksomhed
og impulsivitet

Værktøj
Spørgeskema
”Uopmærksomhed
og impulsivitet,
voksen”

Medvirkende
1.Maria
2.Henrik,
hendes mand

1
1/9
til
8/9

2
27/10
til
3/11

* Et tredje evalueringstidspunkt er ikke obligatorisk.
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3*

Kommentar
Udskriv
skema til
Maria til at
tage med
hjem
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BILAG 1 - TJEKLISTE

ANSVARLIG TRÆNER:
BARNETS NAVN:

PERSONALE*

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

Vælg ekstra træner
(i tilfælde af, at ansvarlig
træner bliver forhindret).
Informer øvrige i teamet,
om at træningen er den
primære.
LOKALE
Vælg træningslokale.
Forbered omgivelserne på,
at I ikke må forstyrres (sæt
gerne en seddel på døren, se
bilag 4).
Fjern potentielt
distraherende ting i rummet.
FORÆLDRENE*
Giv forældrene information
om træningen, og få
samtykke.
Informer forældrene om
vigtigheden af
regelmæssighed i træningen.
Informer forældre om,
hvordan belønningssystemet
fungerer, hvis de er
ansvarlige for at uddele
belønninger.

*Ikke aktuelt, hvis du som forælder selv forestår træningen.
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BARNET

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

UDFØRT DATO

KOMMENTARER

Informer barnet om,
hvordan man træner og
hvorfor.
Tal med barnet om
vigtigheden af at gøre sit
bedste ved træning.
Fortæl barnet om
belønningssystemet og
regler for belønninger.
TRÆNINGSPROGRAMMET*
Prøvekør programmet på
den computer, der skal
anvendes.
Opret en profil sammen med
barnet.
Skriv ind i træningsskemaet,
hvornår træningen skal
foregå (bilag 3).
BELØNNINGER
Bestem, hvem der skal
forestå uddeling af
belønninger.
Vælg belønninger
(se bilag 2 ), og skriv dem
ind i Logbogen.
EVALUERINGEN**
Bestem, hvordan evaluering
skal foretages og planlæg
tider til evaluering (anvend
gerne bilag 4).

*Læs i manualen, der findes i træningsprogrammet for information om at oprette profil.
** Læs afsnit om evaluering i bogen for mere information.
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BILAG 2 - OPRET ET BELØNNINGSSKEMA

1. Nedskriv alle belønninger, som I kan komme på nedenfor.
2. Fjern dem, der ikke er realistiske.
3. Lad barnet vælge fem stykker.
4. Rangordn de fem udvalgte.
5. Skriv de valgte belønninger i logbogen.
Udvalgt
(marker med
X, 5 stk.)

Forslag til belønninger
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Rangordning (1-5)
1 = Mest betydningsfuld
5 = Mindst betydningsfuld

BILAG 3 - TRÆNINGSSKEMA

ANSVARLIG TRÆNER:
ELEVENS NAVN:
LOKALE:

SKRIV DATO & TID, HVOR TRÆNING ER PLANLAGT AT SKULLE GENNEMFØRES. ANVEND
GERNE BLYANT, SÅ DU KAN VISKE UD OG ÆNDRE, HVIS EN TRÆNING IKKE FINDER STED,
NÅR DEN VAR PLANLAGT.
Uge 1
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

Kommentarer

1
2
3
4
5

Uge 2
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

Kommentarer

6
7
8
9
10

Uge 3
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

11
12
13
14
15
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Kommentarer

Uge 4
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

Kommentarer

16
17
18
19
20

Uge 5
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

21
22
23
24
25
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Kommentarer

BILAG 4 - EVALUERING

ANSVARLIG TRÆNER:
ELEVENS NAVN:

DEL 1: EVALUER EFFEKTERNE AF TRÆNINGEN
1. Bestem, hvad evalueringen har til formål at undersøge, dvs. hvilke
eventuelle faktorer du er interesseret i at måle. Eksempel på faktorer kan
være ”koncentration” eller ”matematisk evne”.
2. Derefter anbefaler vi, at du vælger, hvilket værktøj du vil anvende til at evaluere
hver faktor. I afsnittet evaluering i bogen findes der en liste med forslag til, hvordan
forskellige faktorer kan evalueres.
3. Derpå skal du bestemme, hvilke personer der skal medvirke til at evaluere hver
faktor. Til at evaluere faktoren ”koncentration” kan det fx være aktuelt, at både
klasselærer og forældre udfylder spørgeskema.
4. Bestem derefter, hvornår evalueringen skal foregå for tidspunkt 1 (før træning),
tidspunkt 2 (efter træning) og tidspunkt 3* (opfølgning).
Tid (tidspunkt)
Faktor

Værktøj

Medvirkende

1

2

3*

* Et tredje evalueringstidspunkt er ikke obligatorisk.
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Kommentar

DEL 2: EVALUER HVORDAN BARNET HAR OPLEVET TRÆNINGEN
Nedenfor er der en række spørgsmål, som du kan stille for at evaluere oplevelsen af
træningen. Endvidere kan du tilføje dine egne spørgsmål.
Spørgsmål

Svar

Egne refleksioner

Svar

Egne refleksioner

Hvad har du oplevet
som godt ved
træningen?
Hvad har du oplevet
som dårligt/mindre
godt ved træningen?
Var der noget, der
forhindrede dig i at
gøre dit bedste?
Hvordan syntes du,
det var at få
belønninger?
Har du oplevet nogen
forandring i skolen
efter træning?
Har du oplevet nogen
forandring hjemme
efter træning?
Egne spørgsmål

OBS! De spørgsmål, du stiller bør tilpasses efter barnets alder.
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BILAG 5 - AT SÆTTE PÅ DØREN VED ARBEJDSHUKOMMELSESTRÆNING

ARBEJDSHUKOMMELSESTRÆNING
I GANG!

FORSTYR IKKE
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BILAG 6 - TJEKLISTE

NAVN:
ANSVARLIG TRÆNER:

FORBEREDELSER

GENNEMFØRT
DATO

Informer den, der skal
træne, om
arbejdshukommelse og
arbejdshukommelsestræning
(bilag 7).
Bestem træningslokale.
Vælg træningsprogram.
Skriv ind i træningsskemaet
(bilag 10), hvornår træning
skal foregå.
Vælg belønninger
(bilag 8), og skriv dem ind i
træningsskemaet
(bilag 10).
Bestem tider og steder for
opfølgning, og skriv det ind i
træningsskemaet (bilag 10).
Bestem, hvordan evaluering
skal foretages, samt hvilke
metoder der skal anvendes,
se afsnit om evaluering for
mere information.
Planlæg samtlige tider til
evaluering.

77

KOMMENTARER

BILAG 7 - INFORMATION TIL DEN DER SKAL TRÆNE

ARBEJDSHUKOMMELSEN
Arbejdshukommelsen er en grundlæggende kognitiv funktion, der er nødvendig for at vi kan
gennemføre en række mentale aktiviteter, som at læse, regne og løse problemer. Ved hjælp af
arbejdshukommelsen kan vi holde og anvende en begrænset mængde information inden for kort
tid. Det handler altså om vores evne til, i øjeblikket, at holde emner i hovedet. For eksempel
anvender vi arbejdshukommelsen, når vi skal huske et telefonnummer, eller når vi skal følge en
instruktion. Med en god arbejdshukommelse kan vi lettere koncentrere os og håndtere
distraktioner. Evalueringer gennemført med Hukommelsesleg peger på, at træning kan føre til bl.a.
bedre arbejdshukommelseskapacitet og matematisk evne.

ARBEJDSHUKOMMELSESTRÆNING
Træningen består af et antal computerbaserede øvelser, som du skal gennemføre ved hvert
træningstidspunkt. Sværhedsgraden af øvelserne tilpasses automatisk efter din præstation, så
kravet til arbejdshukommelsen til stadighed befinder sig på et optimalt niveau. Første gang du
træner, anbefaler vi et træningsprogram, der indeholder enten 20 eller 25 træningssessioner. Hver
træningssession plejer at tage mellem 25 og 40 minutter, afhængig af det valgte program. I hver
træningsuge bør du gennemføre 4-5 træningssessioner, så den totale længde på træningsperioden
bliver 5-7 uger.
Selve træningen opleves af de fleste som stimulerende, men samtidig også som meget krævende.
For at kunne opretholde motivationen i hele perioden kan det være til hjælp at anvende et
belønningssystem. Din træner hjælper dig med dette, hvis du ønsker det, samt med alle andre
forberedelser til at få træningen til at fungere så godt som muligt. Under selve træningsperioden
kommer du også til at have regelmæssig kontakt med din træner, der vil hjælpe dig med at
opretholde struktur og fokus.
Inden du begynder at træne, kan det ske, at din træner foreslår, at du skal udfylde et
evalueringsskema og/eller tage en psykologisk test. Dette gøres, for at I senere, når træningen er
overstået, lettere skal kunne evaluere, hvilke virkninger træningen har haft for netop dig. For at
arbejdshukommelsestræningen skal kunne få så god effekt som muligt, er det vigtigt, at du altid
forsøger at præstere dit bedste. Hvis du opdager ting, der hindrer dig i din træning, så skal du så
hurtigt som muligt tage det op med din træner, så I kan finde løsninger.
Held og lykke med træningen!
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BILAG 8 - OPRET ET BELØNNINGSSKEMA

1. Nedskriv alle belønninger som I kan komme på nedenfor.
2. Fjern dem, der ikke er realistiske.
3. Vælg fem stykker.
4. Rangordn de fem udvalgte.
5. Skriv de valgte belønninger i træningsskemaet (bilag 10).
Udvalgt
(marker 5
stk. med x)

Forslag til belønninger
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Rangordning (1-5)
1 = Mest betydningsfuld
5 = Mindst betydningsfuld

BILAG 9 - FIND LØSNINGER OMKRING HINDRINGER FOR TRÆNING

1. Først af alt gælder det om at definere, hvad der kunne være en eventuel hindring. Prøv at
være så konkret og specifik som muligt. Det er vigtigt kun at arbejde med en hindring ad
gangen. Hvis der findes flere hindringer, anbefaler vi, at I anvender et separat skema for hver
enkelt hindring.
2. Derefter skal I sammen frit forsøge at komme med så mange tænkelige løsninger som muligt uden
at reflektere omkring fordele og ulemper for hver enkelt løsning. Jo flere løsninger, man finder på,
desto større mulighed har man for at finde anvendelige løsninger. Alle forslag skal skrives ind i
skemaet.
3. Derefter skal I sammen diskutere og indskrive fordele og ulemper for hver løsning. Tænk på, at det
er godt at være så realistisk som muligt, når man beskriver fordele og ulemper. Det er fx vigtigt også
at tage med, hvis nogle løsninger vil indebære følelsesmæssige forhindringer, fx opleves meget
krævende eller kedelige.
4. Når dette er foretaget, er det tiden for den, der skal træne at vurdere på en skala, hvor sandsynligt
det er, at hver løsning skal fungere/hjælpe (1 = slet ikke sandsynligt, 10 = meget sandsynligt).
5. Vælg den løsning eller de løsninger, der vurderedes som mest sandsynlige, og tilføj den/dem i
tjeklisten. Nogle gange kan det være godt at kombinere forskellige løsninger, men det er oftest mest
effektivt, hvis I forsøger at anvende en så enkel og tydelig løsning som muligt.

Potentiel hindring for træning:

Forslag til løsning

Fordele

Ulemper
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Vurdering (1-10)

BILAG 10 – TRÆNINGSSKEMA

NAVN:
ANSVARLIG TRÆNER:
1. SKRIV DE DATOER & TIDER, HVOR TRÆNING ER PLANLAGT AT SKULLE GENNEMFØRES. ANVEND
GERNE BLYANT, SÅ DU KAN VISKE UD OG ÆNDRE, HVIS EN TRÆNING IKKE FINDER STED, NÅR DEN
VAR PLANLAGT.
2. SKRIV BELØNNINGER IND, HVIS AKTUELT, FRA BILAG 8.
3. SKRIV EN TID IND FOR OPFØLGNING.

Uge 1
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

Kommentarer

1
2
3
4
5
Belønning uge 1

Tid

Sted

Kommentarer

Opfølgning
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Uge 2
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

Kommentarer

6
7
8
9
10
Belønning uge 2

Tid

Sted

Kommentarer

Opfølgning

Uge 3
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

Kommentarer

11
12
13
14
15
Belønning uge 3

Tid

Sted

Kommentarer

Opfølgning

82

Uge 4
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

Kommentarer

16
17
18
19
20
Belønning uge 4

Tid

Sted

Kommentarer

Opfølgning

Uge 5
Dag

Dato

Tid

Ansvarlig træner

Kommentarer

21
22
23
24
25
Belønning uge 5

Tid

Sted

Kommentarer

Opfølgning
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BILAG 11 - OPFØLGNING AF TRÆNING

Anbefalinger ved hver opfølgning
1. Afstem, hvordan træningen blev oplevet. Hvis den, der træner, oplever
træningen som krævende, forklar da, at det er meget almindeligt. Hvis
resultaterne af træningen ikke bliver bedre i situationen, forklar da, at det er
normalt, og at det gælder om at fortsætte med at kæmpe.
2. Spørg, om der er opstået forhindringer for, at træningen kan gennemføres
(anvend i så fald gerne bilag 9 for sammen at finde løsninger).
3. Ros den, der træner, for sin udholdenhed, og for at vedkommende forsøger at
gøre sit bedste. Læg ikke for stor vægt på resultaterne i træningsprogrammet.
4. Mind om tiden for næste opfølgning.

Eksempel på spørgsmål ved opfølgning
Spørgsmål

Svar

Har du kunnet træne alle dage?

Hvordan har du syntes, at
træningen har været?
Har der været nogen
forhindringer, der har gjort, at du
ikke har kunnet træne?
Har du fundet nogen faktorer,
som du synes har påvirket selve
træningen negativt? (fx lyd)
Har du oplevet nogen
forandringer i hverdagen som
følge af træningen? (fx mere træt,
mere vågen eller mere fokuseret)
Er der noget, du vil spørge om,
som vi ikke har taget op?
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Kommentarer

BILAG 12 - EVALUERING

NAVN:
ANSVARLIG TRÆNER:

DEL 1: EVALUER EFFEKTERNE AF TRÆNINGEN
1. Bestem, hvad evalueringen har til formål at undersøge, dvs. hvilke
eventuelle faktorer du er interesseret i at måle. Eksempel på faktorer kan
være ”koncentration” eller ”matematisk evne”.
2. Derefter anbefaler vi, at du vælger, hvilket værktøj du vil anvende til at evaluere
hver faktor. I afsnittet evaluering i bogen findes der en liste med forslag til, hvordan
forskellige faktorer kan evalueres.
3. Derpå skal du bestemme, hvilke personer der skal medvirke til at evaluere hver
faktor. Til at evaluere faktoren ”koncentration” kan det fx være aktuelt, at både
partner og den, der træner, udfylder spørgeskema.
4. Bestem derefter, hvornår evalueringen skal foregå for tidspunkt 1 (før træning),
tidspunkt 2 (efter træning) og tidspunkt 3* (opfølgning).
Tid (tidspunkt)
Faktor

Værktøj

Medvirkende

1

2

* Et tredje evalueringstidspunkt er ikke obligatorisk.
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3*

Kommentar

DEL 2: EVALUER OPLEVELSEN AF TRÆNINGEN

Nedenfor er der en række spørgsmål, som du kan stille for at evaluere oplevelsen af
træningen. Endvidere kan du tilføje dine egne spørgsmål.
Spørgsmål

Svar

Egne refleksioner

Svar

Egne refleksioner

Hvad har du oplevet
som godt ved
træningen?
Hvad har du oplevet
som dårligt/mindre
godt ved træningen?
Var der noget, der
forhindrede dig i at
præstere dit bedste?
Har du oplevet nogen
forandring på arbejde
efter træning?
Har du oplevet nogen
forandring hjemme
efter træning?
Egne spørgsmål
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BILAG 13 – SPØRGESKEMAER & NEUROPSYKOLOGISKE TEST

Nedenfor præsenteres eksempler på, hvordan forskellige faktorer kan evalueres ved hjælp af
standardiserede spørgeskemaer og neuropsykologiske test. Dette er tænkt som en støtte for dig,
der er autoriseret psykolog og planlægger at gennemføre en evaluering. Bemærk dog, at dette er
eksempler og ikke en dækkende beskrivelse.

FORMULAR
SNAP-IV,
Beteendeskattningsformulär
för barn (svensk
översättning)
“Behavior Rating Inventory
of Executive Function”
(BRIEF)
Brown ADD skalor för barn
resp. vuxna

TEST

OMRÅDE

ALDER

INFORMATION

Uopmærksomhed og
impulsivitet (ADHD
symptomer)

5 – 11

www.kcp.se/vara_kvalitetsr
egister/busa

Eksekutive funktioner

5 – 18

www.hogrefe.dk

ADHD symptomer

www.pearsonassessment.dk
3-12
resp.
12opefter

OMRÅDE

ALDER

INFORMATION

”Conners' Continuous
Performance Test”

Opmærksomhed og
eksekutive funktioner

www.hogrefe.dk
6opefter

Deltest: cifferrepetition og
bogstav-ciffer-serier fra
”Wechslers Intelligence
Scale for Children” - fjerde
oplag
Deltest: blokmønster,
bogstav-ciffer-serier og
cifferrepetition fra
”Wechslers Adult
Intelligence Scale” - tredje
oplag
Ravens farvede matricer

Arbejdshukommelse

6 - 16

Arbejdshukommelse

www.pearsonassessment.dk
16 opefter

Problemløsningsevne
(ikke verbal)

4 - 11
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www.pearsonassessment.dk

www.pearsonassessment.dk

