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Auditivt arbetsminne
- en kritisk faktor för hörförståelse och språkhantering

Anders Westermark, leg logoped

Resurscenter tal och språk, Specialpedagogiska skolmyndigheten

15 september 2015

- ger råd och stöd till skolhuvudmän i specialpedagogiska frågor som rör
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

- erbjuder specialpedagogisk utredning för barn och ungdomar som har en 
grav språkstörning

- informerar och utbildar lärare, annan personal samt vårdnadshavare

Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Resurscenter tal och språk

- Hur ska vi tänka angående tal- och språkförmåga, begåvning, läs- och skriv?

- Hur ska vi tolka tidigare bedömningar?

- Vilken är egentligen lämpligaste skolform?

- Vilka extra anpassningar och särskilt stöd behövs?

- Hur ska vi vidareutveckla pedagogik och lärmiljö?

- Hur mycket ska vi satsa på tecken, bilder och annat visuellt stöd?

- Ska vi prioritera färdighetsträning eller kunskapsinhämtning?

- Vilka läromedel och lärverktyg kan fungera?

- Hur ska vi tänka angående kunskapskrav, betyg och bedömning?

- Hur ska vi tolka undantagsbestämmelsen?

- Hur får vi till en bättre samverkan med föräldrarna?

Typ av frågeställningar till Resurscenter tal och språk
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Barn med språkstörning kan ha problem inom en eller flera av språkdomänerna 
fonologi, grammatik, semantik, pragmatik.

Grav språkstörning innebär omfattande problem inte bara med fonologi och
grammatik utan också problem med ordförråd och språkförståelse. Om barnet 
har problem med språkförståelse brukar även barnets förmåga att samspela 
med andra påverkas.

Nettelbladt & Salameh (2007) Språkutveckling och språkstörning hos barn, del 1

Språkstörning och grav språkstörning

”Normalbegåvad, men med stora språkliga svårigheter och nedsatt arbetsminnesförmåga.”

”Svårigheter med språkförståelse, mycket nedsatt arbetsminne.”

”Språkstörningen och det nedsatta arbetsminnet för hörd information utgör stora hinder i 
lärandet.”

”Svaga auditiva förmågor som korttidsminne och perception för språk.”

”Främst brister i språkförståelse och auditivt minne samt i språklig medvetenhet.”

”Resultatet för Arbetsminnesindex ligger betydligt under genomsnittet.”

Beskrivningar av elevers fungerande

- Korttidsminne

- Fonologiskt korttidsminne

- Auditivt minne

- Auditivt-språkligt minne

- Verbalt korttidsminne

- Arbetsminne

- Fonologiskt arbetsminne

- Verbalt arbetsminne

Varierande terminologi
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Korttidsminne (KTM): tillfälligt lagra ny information utan att manipulera den.

Arbetsminne (AM): hålla och manipulera en viss mängd ny och redan lagrad 
information tills vi tänkt klart.

Långtidsminne (LTM, referensminne): långvarig lagring av information
- episodiskt, semantiskt, autobiografiskt, proceduralt.

Minnessystem för kortvarig och långvarig lagring

- Auditiva (temporala) processvårigheter?

- Bristande fonologisk kodning?

- Brister i språkligt (grammatiskt) processande?

- Outvecklade associativa lexikala nätverk?

Förklaringsmodeller språkstörning

Barn med språkstörning har en nedsatt förmåga att lagra fonologisk information i 
arbetsminnet:

- De fonologiska representationerna är inte lika urskiljbara
- Det fonologiska korttidsminnet har lägre kapacitet eller lagrar bristfälligt
- Det fonologiska spåret avklingar snabbare.

Oavsett, blir konsekvensen en nedsatt fonologisk minnesförmåga.

Gathercole & Baddeley (1990) Phonological Memory Deficits in Language Disordered Children: Is There a 
Causal Connection?

Fonologiskt korttidsminne
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Svårt att skapa fonologiska långtidsrepresentationer.

Kärnproblematiken med fonologisk kodning påverkar alla aktiviteter med stora 
krav på stabila fonologiska representationer.

Dålig fonologisk kodning är en viktig orsak till bristande arbetsminne hos barn 
med språkstörning.

Gillam et al (1998) Information processing by school-age children with specific language impairment: 
Evidence from a modality effect paradigm.

Fonologisk kodning

Det finns ett nära samband mellan arbetsminne och begåvning (fluid intelligence).

Både fonologiskt korttidsminne och arbetsminne är nedsatt hos de flesta barn med 
språkstörning.

Det finns en nedsättning både i bearbetning och lagring av fonologisk information.

Engle et al (1999) Working memory, short-term memory and general fluid intelligence: a latent variable approach.
Jaeggi et al (2008) Improving fluid intelligence with training on working memory.
Archibald & Gathercole (2006) Short-term and working memory in specific language impairment.

Arbetsminne

Arbetsminnets kapacitet delas mellan bearbetning och lagring.

Om bearbetningen av information är mer krävande, kommer mindre kapacitet finnas 
tillgänglig för lagring.

Samtidig bearbetning av information - flera delar i en mening bearbetas samtidigt.

Skillnaden i prestationsförmåga hos olika personer är större om uppgiften är komplex 
eller krävande.

Både yttre och inre faktorer påverkar om språkbearbetningen är lätt eller svår.

Just & Carpenter (1992) A capacity theory of comprehension: Individual differences in working memory

Kapacitetsteori 
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Sämre möjligheter att komma ihåg hörda ord både i rum med lång efterklangstid och 
i rum med högre bakgrundsbrus.

Sämre möjligheter att komma ihåg en hörd berättelse både i rum med lång 
efterklangstid och i rum med högre bakgrundsbrus.

Ju sämre akustiska betingelser, desto större skillnader i prestationsförmåga mellan 
personer med stort eller litet arbetsminne.

Ljung & Kjellberg (2009) Long reverberation time decreases recall of spoken information
Kjellberg, Ljung & Hallman (2008) Recall of words heard in noise
Ljung m fl (2009) Poor listening conditions impair memory for intelligible lectures: implications for acoustic
classroom standards

Akustik, bakgrundsbrus och arbetsminne

”Va? Säg om det igen!”

”Vad sa du först?”

”… eeh … nä jag tappa bort mig. Jag kan inte mer.”

”Nej, det var för långt.”

”Jag kan det, men får inte in rätta orden i huvet.”

”Det är för många ord!”

”Jag minns ingenting!”

Spontana kommentarer av elever

”Dåligt! Min hjärna orkar inte med så himla mycket prat!” Elev åk 2

”Man måste hålla orden i huvudet i hjärnan hela tiden.
Annars tappar man bort dom. De går bara bort” Elev åk 4

”Jag bara lyssnar, håller med och sånt.” Elev åk 4

”Ja, men inte långa meningar. Då kommer jag av. Minns inte det ens.
Det är för många. Då tänker jag: nä, jag kommer inte få rätt på provet.” Elev åk 4

”Jag tar lite baklänges, framlänges och lite åt sidan!” Elev åk 5

”Lärarna är bra på att säga mycket och snabbt. Väldigt snabbt.” Elev åk 6

Hur upplever eleverna det?
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”Det är för mycket tala in och tala ut! När jag blir för trött
går det inte att lyssna.” Elev åk 7

”När man fastnar på ett ord, så försvinner alla andra ord. 
Man släpper orden och så försvinner de. Det är nog så för
alla människor nästan.” Elev åk 9

”Jag hör ju vad dom säger. Men sen när jag ska säga det själv 
så blir det svårt, då tappar jag bort” Elev åk 9

”Jag försöker tänka när jag hittar ordet. När jag glömmer bort
ord så råkar jag säga andra ord.” Elev åk 9

”Då slutar jag lyssna! Sitter bara och tittar ut.” Elev gy 1

”När jag inte förstår brukar jag fråga en kompis.” Elev åk 4

”Då säger jag: kan du repetera?” Elev åk 3

”Jag brukar vänta tills läraren kommer till mig.
De brukar säga vad jag ska jobba med då.” Elev åk 6

”En mening i taget, sedan skriva 
- sedan en mening till, två meningar kanske, och skriva.” Elev åk 7

Elevers tankar om strategier

Ge korta och enkla instruktioner

Upprepa instruktioner – be även eleven upprepa

Använd visuella konkreta laborationsmaterial

Minska belastningen att bearbeta information - till exempel genom att ändra 
meningarnas längd och/eller komplexitet i uppgifter.

Gathercole et al (2006) Working memory in the classroom

Pedagogik
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Talhastighet, betoning och repetition

Ord och sammanhang

Visualisering

Strategier för återkoppling

Vance (2008) Short-term memory in children with developmental language disorder, i Norbury et al 
Understanding Developmental Language Disorders

Pedagogik

Bavin & Naigles (Ed) (2015) The Cambridge 
Handbook of Child Language.

Stavrakaki (Ed) (2015) Specific Language
Impairment: Current trends in research.

Cummings (Ed) (2014) The Cambridge 
handbook of communication disorders.

Ny litteratur

anders.westermark@spsm.se


