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Högskolans påverkan på arbetsminnets kapacitet
Johanna Kull

Arbetsminnet  är  en  viktig  funktion  för  människans  kognitiva  förmåga. 
Tidigare  forskning  har  visat  det  finns  flera  faktorer  som  kan  påverka 
arbetsminnets  kapacitet,  ett  exempel  är  inlärning.  Den  aktuella  studien 
undersöker om om det finns ett samband med att studera på högskola och att 
förbättra sin arbetsminneskapacitet. I studien deltog 82 ekonomistuderanden 
varav 42 studeranden från andra terminen och 40 från sjätte terminen. Ett 
nätbaserat  arbetsminnestest  visade  att  det  var  en  signifikant  skillnad  i 
arbetsminneskapaciteten  (antalet  ihågkomna  ord)  från  andra  till  sjätte 
terminen.  Det  visade  sig även att  motivationen hade  en tendens att  vara 
högre  att  klara  testet  i  sjätte  terminen  än  i  andra.  Studien  kan bidra  till 
vidareforskning om en högre utbildnings  effekt  på olika  faktorer  som är 
förknippade med kognition.

Keywords: working memory, academic work, memory improvement, inducement

Inledning

Arbetsminnet är en viktig funktion för människans kognitiva förmåga. Denna del av minnet 
gör att människan kan uppfatta och bearbeta nuet och sin närmaste omgivning. Man kan även 
hämta  minnen  och medvetet  tänka  på  dem,  lösa  problem,  skapa  och bearbeta  mål.  Detta 
förutsätter att man är frisk och att arbetsminnet inte är skadat på något vis (Baddeley & Logie, 
1999).  Studier om arbetsminnet behövs för att utöka den kvantitativa datamängden och lägga 
till mer och bättre beräkningar så man får en modell av arbetsminnet som har så god empiriskt 
koppling som möjligt (Baddeley, 2001). Man har tidigare undersökt arbetsminneskapaciteten 
genom att jämföra olika modeller för arbetsminnet. I en undersökning gjord av Graf, Lin och 
Kinshuk (2008) gjordes i  ett  försök att  ta  fram en modell  som skulle  kunna anpassas till 
studerande  genom  att  identifiera  samband  mellan  inlärning  och  arbetsminneskapacitet.  I 
studien jämförde man arbetsminneskapaciteten, en kognitiv egenskap från the cognitive trait 
model som ges av Lin et al. (refererad i Graf, Lin & Kinshuk, 2008) med Felder–Silverman 
learning style model, som ges av Felder och Silverman  (refererad i Graf, Lin & Kinshuk, 
2008). Resultaten visade på att studeranden med en låg arbetsminneskapacitet föredrar att ha 
en global sensomotorisk inlärningsmodell och att studeranden med hög arbetsminneskapacitet 
föredrar en sekventiell och reflektiv lärandemodell. Studien bidrar till att visa samband mellan 
arbetsminneskapacitet  och  vilken  typ  av  inlärningsmodell  som  passar  för  en  studerande. 
Slagter  (2012)  menar  på  att  den  vanliga  träningen  man  använder  för  att  träna  upp 
arbetsminnet inte förbättrar intelligens eller kognitiv förmåga. I stället finns det andra metoder 
som man måste forska vidare om, som skulle kunna bättra arbetsminnet och den kognitiva 
förmågan.  Klingberg  (2010)  anser  att  arbetsminnet  kan  tränas  upp  mera  effektivt med 
anpassade träningsformer och mer utvidgade träningsformer jämfört med de som fanns sedan 
tidigare. Många frågor återstår gällande arbetsminnets utveckling. Frågorna gäller bland annat 
dess  elasticitet  och  hur  mycket  träning  som behövs  för  att  förbättra  arbetsminnet.  Andra 
faktorer som kan spela in är motivation och belöning, men också individuella skillnader som 
till exempel ålder. 
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Arbetsminne

Termen  Arbetsminne  nämndes  för  första  gången  på  1960  talet  i  boken  Plans  and  the  
Structure of  Behavior,  som skrevs av Miller,  Galanter  och Pribram (refererad i  Baddeley, 
2001).  På  1970  talet  var  det  två  vetenskapsmän  vid  namn  Baddeley  och  Hitch,  som 
intresserade sig för arbetsminnet. De ville skapa en ny, hållbar teori. De började med att testa 
vardagliga företeelser genom att störa arbetsminnet. Sedan testade de prestationen i  uppgifter 
där deltagarna processade information (Baddeley,  1983). I  tidigare studier hade man varit 
oense om arbetsminnet skulle beskrivas som en enhetlig modell eller om den var uppdelad i 
flera delar.  En tidigare modell kallas multistore och denna beskrevs först av Atkinson och 
Shiffrin (refererad i Gelkopf & Zakai, 1991). Denna modell beskriver hur information flyttas 
från korttidsminnet till långtidsminnet. Modellen visar hur stimulus tas in i korttidsminnet och 
antingen  får  respons  direkt  (via  responsgeneratorn)  eller  går  vidare  till  långtidsminnet 
(Shiffrin & Atkinson, 1969). Kritiken mot modellen gäller framförallt inkodningsprocesserna, 
när  man  tar  in  något  nytt  i  minnet  och  modellens  åtskillnad  av  korttidsminne  och 
långtidsminne (Lehman & Malmberg, 2013).  Baddeley och Hitch insåg att det fanns hel del 
brister med de tidigare versionerna av arbetsminnet. De gjorde då en modell med en central 
som  styrde  upp  aktiviteterna  mellan  det  visuospatiala  ritblocket,  som  behandlar  visuell 
information  och  den  fonologiska  loopen,  som  behandlar  rytm  och  ljud.  Centralen  som 
kommunicerade  mellan  dessa  system  kallas  den  centrala  executiven  (Baddeley,  1983). 
Bristande egenskaper i den fonologiska loopen  uppmärksammades, och även andra fenomen 
som man inte kunde relatera till någon del av arbetsminnet. Då lades episodiska bufferten till 
till arbetsminnesmodellen (Baddeley, 2000). Baddeley och Hitchs arbetsminnesmodell är idag 
den mest accepterade arbetsminnesmodell  i hela världen. Den har bidragit till  att  man har 
kunnat  utveckla  och  lagra  kunskap  om  viktiga  kognitiva  egenskaper  och  förmågor.  Den 
används idag för att beskriva hur arbetsminnet verkar och fungerar på ett systematiskt sätt 
(Baddeley, 2001).

Det Visuospatiala Ritblocket. Det visuospatiala ritblocket (eng. visuospatial sketchpad) har 
som uppgift i  arbetsminnet att tillfälligt  hålla i och bearbeta visuell information.  Systemet 
bearbetar  även  rumslig  identifikation  och  organisation  (Baddeley,  2001).  Giofrè, 
Mammarella,  Ronconi och Cornoldi (2013), har gjort en undersökning om den visuospatiala 
delen  av arbetsminnet  har  någon roll  i  inlärningen av geometri.  Undersökningen utfördes 
genom att dela upp visuospatiala arbetsminnet i mindre komponenter. Sedan undersöktes det 
vad  delarna  hade för  inverkan på en mängd olika  geometriska  ansatser.  En pusseluppgift 
visade sig ha ett starkt samband med det visuospatiala ritblocket. En annan aktivitet som är 
förknippat  med  det  visuospatiala  ritblocket  är  schack  (Robbins  et  al.,  1996)  En  annan 
undersökning  gjord  av  Olson,   Jiang  och  Moore  (2005)  framhåller  att  den  största  rollen 
inlärning har för det visuospatila arbetsminnet är att lära sig att upptäcka vad det är för delar i 
ett informationsflöde som saknas,  i stället för till exempel den direkta utvecklingen av den 
rumsliga  uppfattningen.  Logie  och  Marchetti  (refererad  i  Logie,  1995)  visar  på  att  det 
visuospatiala ritblocket borde delas upp i en visuell del och en spatial del. Den visuella delen 
talar om hur något ser ut medan den spatiala delen talar om var något är och organiserar 
stimulit.

Den Fonologiska Loopen. Den fonologiska loopen består av två komponenter; Fonologisk 
förvaring och ett system för talupprepning. Om man inte tänker upprepat på ett ljud bleknar 
minnet  av  ljudet  inom  2  sekunder  (Baddeley,  2001).  Det  finns  även  bevis  på  att  den 
fonologiska loopen bidrar till språkinlärning. Den fonologiska loopen har länge underskattats 
i inlärningssyfte men det har visat sig att den har en större kapacitet än att bara lagra små 
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korta  ord,  en  kort  stund.  Den har  också  en  koppling  med långtidsminnet  och  kan skapa 
ljudminnen som varar längre än några sekunder. Den viktigaste uppgiften den fonologiska 
loopen  har  är  att  bearbeta  nya  stimulus  (Baddeley,  Gathercole  &  Papagno,  1998).  Den 
fonologiska loopen är  den mest  utvecklade  delen  av arbetsminnet.  När man ska testa  sitt 
fonologiska minne är det bästa testet att man får höra ett antal siffror och sedan upprepa dessa 
direkt efter. Det finns ett  antal fenomen som är förknippade med den fonologiska loopen, 
några  exempel  är;  bortträngning  av  taluppföljning  (när  man  är  tvungen  att  upprepa  ett 
meningslöst ord minskar chansen att man kommer ihåg det), ordlängdseffekten (ju kortare 
ord, desto lättare har man att komma ihåg) och den fonologiska likhets-effekten (ju snarlikare 
orden är som man ska minnas, desto svårare att komma ihåg) (Baddeley, 2000; Logie, 1995).

Centrala Executiven.  Centrala executiven fungerar som ett kommunikationscentra mellan 
den fonologiska loopen, visuospatiala ritblocket och den episodiska bufferten. Den centrala 
executiven dirigerar också vilket av systemen som är bäst anpassad att utföra en viss uppgift. 
Denna del har en viktig funktion för att arbetsminnet ska fungera, den är som själva kärnan i 
arbetsminnet (Baddeley, 2001). I en undersökning gjord av Dovis, Van der Oord, Wiers och 
Pins (2013) har man jämfört barn med Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) med 
barn  utan  ADHD.  Man  jämförde  hur  motivation  kan  stärka  bland  annat  den  centrala 
executiven. Det visade sig att den centrala executiven utvecklades i större mån hos barn med 
ADHD med hjälp av ett  belöningssystem än hos barn utan ADHD. Detta  kan i  ett  större 
perspektiv leda till bättre hjälp att utveckla barnens arbetsminne och lindra symptomen för 
ADHD. 

Episodiska  Buffern.  Eftersom tre-komponents  modellen  som Baddeley  och Hitch  hade 
beskrivit inte räckte  till att förklara hur episoder för långtidsminnet skapas inom modellen, så 
lades  denna del  till.  Enligt  Baddeley (2000) har den episodiska buffern en koppling med 
långtidsminnet.  Information  styrs  från  den  fonologiska  loopen  och  det  visuospatiala 
ritblocket,  via  den  centrala  executiven,  som  styr  upp  informationen  via  den  episodiska 
buffern,  som  överför  denna  information  till  långtidsminnet,  vilket  gör  att  man  minns 
minnesbilder från händelser (visuospatiala ritblocket) och att man lär sig språk (fonologiska 
loopen) i meningsfulla episoder. Den episodiska buffern kan bara användas när man är vaken 
och vid medvetande. Man har utfört experiment för att testa och utveckla kunskapen om den 
episodiska buffern. Man har testat den visuospatiala kopplingen genom att testa om man kan 
känna igen kännetecken till ett objekt och skapa ett helt objekt från detta. Man har även testat  
den fonologiska kopplingen genom att känna igen sekvenser av ljud från inlärda meningar 
(Baddeley,  Allen & Hitch,  2010).  Den episodiska buffern är en begränsad komponent  av 
arbetsminnet, som bara erhåller information tillfälligt innan informationen passerar vidare till 
nästa system. Den episodiska buffern gör att problemlösning blir möjligt och den skapar även 
kognitiva modeller för olika processer (Baddeley, 2000).

Kopplingar mellan arbetsminnet, kön, matematik och intelligens

Enligt Ganley och Vasilyeva (2014) är arbetsminnet, kön och matematik starkt kopplade till 
varandra.  I studien använde de sig av regressionsanalys för att  räkna ut hur starkt  de var 
kopplade. Studien visade att kön hade ett samband med det visuospatiala arbetsminnet och 
även resultat i matematik. I en annan studie gjord av León, Cimadevilla och Tascón (2014) 
delades skolbarn upp i 5 grupper. En med 4 åriga barn, en annan med 5, sedan 6, 7-8 och 9-10 
år.  Barnen  fick  bland  annat  göra  olika  arbetsminnesövningar  för  att  testa 
arbetsminneskapaciteten.  Studien visade att arbetsminnet utvecklas mycket vid 5 års ålder. 
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León et al. (2014) menar på att referensminnet mognar senare hos flickor än hos män, studien 
visar också att skillnaderna i arbetsminnesuppgifterna och de andra minnesuppgifterna jämnar 
ut sig ju äldre barnen är. Ett flertal nya studier har även visat att arbetsminnet har ett samband 
med matematikkunskaper (Attout & Noël, 2014; Li & Geary, 2013; Purpura & Ganley, 2014). 
I en studie deltog 199 sexåriga barn som testade 10 olika matematikdomäner. De testade även 
sitt arbetsminne och sina språkkunskaper. Bland annat visade resultaten att arbetsminne har 
ett samband med vissa viktiga baskunskaper i matematik (Purpura & Ganley, 2014). Det finns 
även  kopplingar  mellan  arbetsminnet  och  flytande  intelligens  (eng.  fluid  intelligence). 
Unsworth,  Fukuda,  Awh och  Vogel  (2014)  har  kommit  fram med  faktorer  som kopplar 
arbetsminnet  med  flytande  intelligens.  Dessa  är  är  skillnader  i  arbetsminneskapaciteten, 
uppmärksamhetskontrollen och framtagning av sekundära minnen.

Arbetsminne och utbildning

Människor har olika arbetsminneskapaciteter. De skiljer sig även i andra kognitiva förmågor 
och  inlärningsstilar.  En  studie  som visade  på  att  det  lönar  sig  att  anpassa  lärandet  efter 
individen gjordes av Graf, Liu, Kinshuk, Chen, och Yang (2009). De undersökte fördelarna 
med  att  anpassa  webb-baserad  undervisning  efter  individens  inlärningsstil  och  kognitiva 
förmågor.  En modell  som undersökningen baserade sig på var The Cognitiv Trait  Model. 
Denna modell innehåller fyra komponenter som är viktiga för den kognitiva förmågan, en av 
dem är arbetsminneskapacitet. Arbetsminnet tillåter oss att hålla information aktiv medan vi 
behöver den. Studien visar på att det finns ett samband mellan inlärningsstil och kognitiva 
egenskaper. Detta kan hjälpa forskningen vidare att anpassa lärandet så att den som studerar 
ska  ta  in  information  lättare  och  utveckla  sin  kognitiva  förmåga,  bland  annat 
arbetsminneskapacitet.

Det som händer när man lär in något nytt är att ett minne överförs från arbetsminnet, som 
är  ett  korttids-minnesförråd  till  långtidsminnet.  Denna  process  kallas  inkodning.  I 
långtidsminnet förvaras sedan medvetna och omedvetna minnen (Smith & Kosslyn, 2009).

Kognitiva förmågor har även visat sig ha en effekt på betygen i grundskolan. Det ämne 
som tycks korrelera mest med kognitiva förmågor är matematik (Weber, Lu & Spinath, 2013). 
Något som visade sig vara även bättre för betygen än kognitiva förmågor var om eleverna 
hade motivation.  Relationen mellan motivation och kognitiva förmågor har i  vissa fall  ett 
samband.  Man  har  även  studerat  barns  arbetsminne  och  deras  generella  verbala  förmåga 
medan inlärning har skett. I studien testade man arbetsminnet, samtidigt som man utförde så 
kallade  cue  competitions  effects,  olika  stimulus  som  tävlar  med  varandra  om 
uppmärksamheten. Deltagaren i undersökningen är tvungen att blockera (sortera bort) ett visst 
typ av stimulus för att lösa problemet. Resultaten av studien tyder på att om man använder sig 
av blockering när man resonerar  under  inlärning har  man en högre arbetsminneskapacitet 
(McGormack,  Simms,  McGourty  &  Beckers,  2013).  Man  kan  alltså  skilja  sig  i 
arbetsminneskapacitet beroende på hur man resonerar och skapar mentala bilder när man lär 
sig något nytt.

Forskningen har visat på att om man strategiskt och regelbundet tränar arbetsminnet så 
förbättras det, oavsett om individen är gammal eller ung. Arbetsminnets kapacitet försämras 
dock med åldern,  men kan fungera tillfredsställande  genom regelbunden träning (Carretti, 
Borella & De Beni,  2007). Om man går på universitet  eller  högskola har man en ständig 
användning för sitt  arbetsminne.  På föreläsningar,  seminarier,  arbeten,  uppsatser  och prov 
måste man kunna hålla vissa tankegångar och begrepp levande i minnet och kunna plocka 
fram det  när  man behöver  det.  Detta  borde i  sig  också vara en  träning för  arbetsminnet. 
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Därmed borde arbetsminnet förbättras av att gå i universitet/högskola. Ghani och Gathercole 
(2013) har  studerat  om det  finns  en  relation  mellan  arbetsminne och inlärningsstil.  Detta 
studerades  genom  att  dela  upp  två  grupper.  En  med  individer  som  hade  dyslexi 
(inlärningssvårigheter) och en utan dyslexi. Gruppen utan dyslexi fick bättre resultat i verbala 
arbetsminnestest än gruppen med dyslexi. Författarna till studien menar på att om man får en 
högre  medvetenhet  om arbetsminnets  styrkor  och svagheter  kan  det  leda  till  att  man kan 
anpassa studietekniken så att lärandet förbättras. Omvänt kan man tänka sig att när man går på 
universitet/högskola utvecklar man en studieteknik så att man ska klara av sina studier. Denna 
studieteknik  kan  utveckla  arbetsminneskapaciteten.  Det  finns  inga  direkta  studier  om hur 
arbetsminneskapaciteten utvecklas när man studerar på universitet/högskola eller att studera 
har ett samband med en förbättring av arbetsminnet. 

Arbetsminne och neurovetenskapliga studier

Klingberg,  Forssberg  och  Westerberg  (2002)  har  studerat  aktiviteter  i  hjärnan  som  är 
förknippade med arbetsminnet och hur detta utvecklas när man är ung. De undersökte barn i 
åldern 9-18 år och upptäckte att ju äldre barnen var desto mer aktivitet fanns det i  superior 
frontal  cortex  och  intraparietal  cortex,  som är  delar  av  hjärnan  som är  förknippade  med 
arbetsminnet. En annan viktig del för arbetsminnet är dopamin, studier gjorda av McNab et al. 
(refererad  i  Klingberg,  2010) pekar  på  att  dopaminnivån  ökar  med  arbetsminnesträning 
(Bäckman & Nyberg, 2013). Mer forskning behövs för att ta fram fler faktorer som kan öka 
arbetsminneskapaciteten, till exempel motivation.

Det  har  även  visat  sig  att  Striatum  (en  inre  del  av  storhjärnan)  och  gener  påverkar 
arbetsminneskapaciteten (Bäckman & Nyberg, 2013).

 

Syfte och frågeställning

Den aktuella studien kan bidra till fortsatt forskning inom universitet/högskola och dess nytta 
för den kognitiva förmågan inom exempelvis minnespsykologin. Syftet med studien är att se 
om  det  överhuvudtaget  finns  ett  samband  mellan  att  studera  på  högskola  och  en  ökad 
arbetsminneskapacitet.  Den påföljande frågeställningen blir; Finns det ett samband med att 
studera på högskola och att förbättra sin arbetsminnes kapacitet? Hypotesen är att studenter 
med längre erfarenhet av en högre utbildning har större arbetsminne kapacitet.

Metod

Deltagare

Deltagare i undersökningen var studeranden på termin två och sex i ekonomprogrammet i en 
svensk  högskola.  Anledningen  till  att  ekonomprogrammet  valdes  ut  var  på  grund  av  att 
matematik ingår i utbildningen vilket stämmer överens med de tidigare forskningsresultaten 
att  matematik  tränar  den kognitiva förmågan.  Totalt  82 studenter  av båda könen deltog  i 
undersökningen. 42 studenter från termin två och 40 studenter från termin sex, från åldern 18 
och uppåt. 
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Design

Studien var en mellangruppsdesign mellan två olika grupper, termin 2 och 6 på en svensk 
högskola. Eftersom det inte gick att ställa in testet på att gå på en viss tid antogs det istället att 
de med högre motivation skulle ta mer tid på sig att lära sig orden,  motivation  var alltså en 
kontrollvariabel.  Högskoleutbildning  är  oberoende variabel.  Det antogs  att  deltagarna  som 
gick  termin  sex  hade  gått  längre  på  högskolan  än  deltagarna  i  termin  två. 
Arbetsminneskapacitet  (i  detta  fall  antal  ihågkomna  ord  i  testet)  är  beroende  variabel. 
Matematikkunskaperna i sig är en störvariabel i testet. Om man är duktig på huvudräkning 
krävs det inte så mycket energi och tid till att lösa matematikuppgiften, sedan kan man övergå 
till  att  lägga  orden  på  minnet.  En  annan  störvariabel  är  tidigare  erfarenheter  av  
högskoleutbildning. Deltagarna på termin två har gått kortare tid på ekonomprogrammet än de 
i  termin  sex,  men  de  kan  ändå  ha  tidigare  erfarenheter  av  högskoleutbildning.  Eftersom 
tidigare forskning har visat att  kön har ett samband med arbetsminnet (Ganley & Vasilyeva, 
2014; León et al., 2014) är det en störvariabel i den aktuella studien att kön inte testades. 
Testet var dock avgränsat till att endast testa skillnader i arbetsminne i de olika terminerna. En 
till störvariabel som kan ha påverkat är individuella skillnader mellan grupperna.

Material

Arbetsminnestestet utfördes medelst Google Form (Google Drive, 2014). Arbetsminnestestet 
var baserat på ett standardtest av arbetsminneskapaciteten (Smith & Kosslyn, 2009 s. 242). 
Standardtestet var dock för lätt att utföra därför lades fler och svårare ord till och därav fler 
matematiska frågor. Testet skickades med en direktlänk via studentmailen. Deltagarna fick 
först  uppskatta  sin  motivation att  få  ett  bra  resultat  på  testet  skalan  var  mellan  1  (ingen 
motivation) till 4 (mycket motivation). Motivation användes som en kontrollvariabel (de som 
svarade  4  på  motivationsskalan  ansågs  ta  längre  tid  på  sig  att  utföra  testet  än  de  andra 
deltagarna). Sedan gjordes ett Mann-Whitney U-test för att se hur hög motivationen hade varit 
i  de  två  olika  grupperna.  Efter  motivationsuppskattningen  kom en matematisk  fråga  som 
deltagarna fick svara ja eller nej på, exempelvis; Är (5 × 3) + 4 = 17? Sedan kom ett ord som 
skulle läggas på minnet exempelvis ”Anteckningsblock”. Sedan kom åter en matematisk fråga 
och sedan ett ord. Det var totalt tio ord och i slutet av testet skulle man skriva ner de ord man 
kom  ihåg.  Summan  av  antal  ord  som  man  kom  ihåg  i  testet  beskriver  hur  stor 
arbetsminneskapacitet man har.

Procedur

Högskolan  i  fråga  kontaktades  och  skickade  en  e-postlista  med  alla  studeranden  på 
ekonomprogrammet. Eftersom antalet i årskurs två var betydligt fler än i årskurs sex, ströks 
personer från listan så att antalet deltagare i de två undersökningsgrupperna (termin 2 och 6) 
skulle bli jämna. I mailet, som skickades ut, förklarades syftet med undersökningen och att 
svaren  på  testet  endast  skulle  användas  i  samband  med  undersökningen  och  uppsatsen. 
Deltagarna garanterades även anonymitet. I mailet fanns en länk som gick direkt till testet. 
Första delen av testet innehöll instruktioner hur testet gick till. Sedan frågades det efter vilken 
stad deltagaren studerade i och vilken termin deltagaren gick på. Efter detta fick deltagaren 
skatta sin motivation och sedan kom det matematikfrågor och ord om vartannat. I sista delen 
av testet fick deltagarna fylla i de ihågkomna orden och skicka in svaret.
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Resultat

Ett t-test visade att termin 6 (M = 7.10, SD = 2,39) presterade bättre än termin 2 (M = 6.02, 
SD = 1,76), t(80)=-2,33, p = .022. Det visar att arbetsminneskapaciteten  tenderar att öka med 
högskoleutbildning. På motivationsskalan svarade totalt 9,8 %, 1 (ingen motivation), 30,5%, 2 
(lite motivation),  46,3 %, 3 (en del motivation)  och 13,4 %, 4 (mycket motivation).  I termin 
två svarade 16,7 % 1, 31,0 % 2, 42,9 % 3 och 9,5 % 4. I termin sex svarade 2,5 % 1,    27,5 % 
2, 55,0 % 3 och 15,0 % 4. En Mann-Whitney U-test visade att termin sex (Mdn=3) var dock 
mera motiverade än termin två (Mdn = 2,5), U = 623,0, p = .031, r = .24.

Tabell 1
Medelvärden och standardavvikelser i arbetsminneskapaciteten och motivationsmedianen av  
termin två och sex 
___________________________________________________________________________

Termin
_____________________________________

Test 2 6
___________________________________________________________________________
Medelvärde (M) 6.02 7.10
Standardavvikelse (SD) 1.76 2.39
Median på motivationsskalan (Mdn) 2.5 3.0
___________________________________________________________________________

Diskussion

Resultatet  av  undersökningen  pekar  på  att  högskoleutbildningen  kan  ha  en  effekt  på 
arbetsminneskapaciteten.  Frågeställningen; finns det ett samband med att studera på högskola 
och  att  förbättra  sin  arbetsminneskapacitet,  kan  man  besvara  med  antalet  ihågkomna  ord 
eftersom  arbetsminnet  är  de  minnen  man  kan  hålla  levande  i  minnet  fast  man  även 
koncentrerar sig på annat. Högskolan verkar ha en aning inverkan på arbetsminnet. Dock är 
arbetsminnet en av flera kognitiva förmågor hos människan som högskoleutbildningen kan ha 
effekt  på.  Tidigare  studier  har  visat  att  olika  kognitiva  förmågor  hänger  ihop  med 
inlärningsstil  (Ghani  &  Gathercole, 2013;  Graf  et  al.,  2009)  .  Arbetsminnet  kan  alltså 
möjligtvis utvecklas olika hos studeranden beroende på vilken inlärningsstil de använder sig 
av i högskolan. Vidare skulle man också kunna undersöka andra program med olika ämnen. 
Matematik har även i tidigare forskning visat förbättra den kognitiva förmågan (Weber et al., 
2013). 

Motivationsskattningen användes som en kontrollvariabel eftersom det inte gick att ha en 
tidsbegränsning  på  testet.  Detta  kan  dock  vara  ett  hot  mot  reliabiliteten  och  validiteten. 
Eftersom de flesta  hade lite  motivation  eller  bara en del  motivation  (76,8%) verkar  dock 
tidsaspekten inte vara en så stor nackdel. Ett annat hot mot reliabiliteten är att man kunde ha 
fuskat i testet om man hade velat eftersom det är möjligt att gå tillbaka i testet och även att 
göra om det ifall man trycker på länken igen. På instruktionerna till testet uppmuntras dock 
deltagarna att vara ärliga. Studenter är även bekanta med  vikten av forskning och möjligheten 
finns att de värdesätter den före vinningen de får utav att få ett bra resultat i testet.

Något  intressant  är  att  resultaten  pekar  på  att  studenter  på  termin  sex  har  lite  högre 
motivation  än studenterna  på termin  två.  Tidigare  forskning av McNab  et  al.  (refererad i 
Klingberg, 2010) och Bäckman och Nyberg (2013) har pekat på att dopaminnivån i hjärnan 
ökar  med  arbetsminnesträning.  Dopamin  är  ett  ämne  som  brukar  förknippas  med  ett 
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belöningssystem  i  hjärnan.  Det  är  möjligt  att  lärandet  i  högskolan  och  att  man  klarar 
tentamina gör att det utsöndras dopamin, vilket gör att motivationen ökar att få bra resultat när 
studerandena  måste  använda  sin  kognitiva  förmåga.  En  annan  möjlig  förklaring  är  att 
studenter måste ha en viss dopaminnivå i hjärnan för att klara tentamina och gå vidare till 
termin sex. Denna koppling kan dock verka en aning långsökt. Vidare forskning kan visa vad 
en högre utbildning har för effekt på vår kognitiva förmåga. Tidigare har forskningen visat oss 
att man kan förbättra arbetsminnet oavsett ålder (Carretti et al., 2007). Detta kanske även kan 
appliceras på andra kognitiva förmågor. Motivation är också en viktig del om man ska klara 
av  en  högre  utbildning.  Vidare  forskning  om  hur  motivation  påverkar  hjärnan  kan  vara 
nödvändigt. En störande variabel i undersökningen var kön och ålder. Det frågades inte efter 
dessa variabler i testet och det finns en möjlighet att det påverkar reliabiliteten. Eftersom detta 
är ett mellangruppstest går det inte att kontrollera dessa variabler, dock borde de inte vara 
avgörande  för  hur  högskoleutbildningen  har  påverkat  arbetsminneskapaciteten.  Dock  kan 
deltagarna ha olika tidigare erfarenhet högskoleutbildning (olika högskolepoäng). För vidare 
forskning inom ämnet borde man räkna med detta, speciellt högskolepoäng inom matematik 
eftersom  det  är  huvudämnet  som undersöks.  Man  bör  också  testa  arbetsminnet,  utan  att 
använda sig av matematik, för att undvika denna störvariabel. I framtida forskning kan det 
vara  intressant  att  skapa  ett  test  som  enbart  studerar  högskoleutbildningens  inverkan  på 
arbetsminnet och som kan utesluta olika störvariabler. Övriga brister med studien är att det 
används en mellangruppsdesign vilket gör att kausaliteten kan ifrågasättas. Eftersom det inte 
är samma individer som testas i grupperna (terminerna) så kan de individuella skillnaderna 
göra  att  arbetsminneskapaciteten  skiljer  sig  åt.  Framtida  utveckling  av  studien  bör  vara 
longitudinell. En förbättring  av studien kan även göras genom att fråga efter betyg, ett förslag 
är att deltagarna självrapporterar detta. Detta kan vara en kontrollvariabel för att minska de 
individuella skillnaderna.
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Appendix

Test

Hejsan allesammans! 
Tack för att ni deltar  i följande test.  Det tar ca 3 minuter att utföra. Det går ut på 
följande: Besvara matematikfrågan med ett ja eller nej, sen klickar ni vidare och får ett 
ord. Detta ord ska ni lägga på minnet. Sen kommer ett nytt matematiktal som ni ska 
svara ja eller nej på och sen får ni ännu ett ord. I slutet av testet vill jag att ni skriver  
ner så många ord som möjligt som ni kommer ihåg. För att jag ska kunna få riktiga 
resultat av detta ber jag er att göra testet endast en gång och klicka absolut inte tillbaks 
i testet. Känn heller ingen press ifall ni inte kommer ihåg orden, skriv bara ner de ni 
kommer ihåg om ni kommer ihåg något! Glöm inte att trycka på "skicka" när ni har 
fullföljt testet!

Vilken termin går du på? 
• Termin 2 
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• Termin 6 
• Övrigt: 

Uppskatta din motivation att få ett bra resultat på detta test 
1= ingen motiavation 2=lite motivation 3=en del motivation 4=mycket motivation

Är (5 × 3) + 4 = 17? 
• Ja 
• Nej 

Anteckningsblock

Är (6 × 2) - 3 = 8? 
• Ja 
• Nej 

Hus

Är (4 × 4) - 4 = 12? 
• Ja 
• Nej 

Jacka

Är (3 × 7) + 6 = 27? 
• Ja 
• Nej 

Kattunge

Är (4 × 8) - 2 = 31? 
• Ja 
• Nej 

Penna

Är (9 × 2) + 6 = 24? 
• Ja 
• Nej 
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Vatten

Är (9 × 8) + 5 = 98? 
• Ja 
• Nej 

Lastbil

Är (7 × 7) + 9 = 65? 
• Ja 
• Nej 

Hantverkare

Är (8 × 5) + 4 = 44? 
• Ja 
• Nej 

Elefant

Är (6 × 4) + 9 = 37? 
• Ja 
• Nej 

Krukväxt

Skriv ner de ord du kommer ihåg! 
 
 
 
 
 

Tillhandahålls av 
Google Formulär
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