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ABSTRACT 

 
Background: This study has been performed in co-operation with The Children and Youth 
Rehabilitation in a pilot study, where the data programme RoboMemo has been used in order 
to train the working memory.  
 
Issue, purpose and method: Four young people between the ages of twelve to sixteen and with 
the diagnosis ADHD, have through qualitative interviews had the opportunity to tell about 
their experiences and how their being in school has given a coloured view because of their 
part-taking in the RoboMemo Project. The interviews were analyzed from a life world 
perspective.  
 
Result: The result of the study points at clear connections, but with a wide extent, how self-
concept and also external and internal motivation have an influence on the experience in 
school. Three out of four youths in this study experience that their life in school has changed 
and they link it to the working memory training. The change contained of increased reading 
ability, higher self-esteem, increased confidence about their own ability to learn and also a 
better memory and power of endurance. The study also points out stigmatization and feelings 
about being an outsider, where life in school had not changed at all.  
 
Conclusion: The training of the working memory has implied different and strong 
impressions that include active learning towards set aims and purposes, increased self-
confidence, tangible examples of personal development but also no experienced changes at 
all. An attitude that increases motivation has an influence on the existence in school in a 
positive way, but the more that inclination and internal motivation were driving forces in 
learning, the less external motivation was needed. 
 
Key words: Experience, life world, life in school, working memory, self-concept, motivation, 
ADHD, RoboMemo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Denna studie har utförts i samverkan med Barn- och ungdomshabiliteringen, där 
dataprogrammet RoboMemo använts för att träna arbetsminnet.  
 
Frågeställning, syfte och metod: Fyra ungdomar från tolv till sexton år och med diagnosen 
ADHD, har genom kvalitativa intervjuer  fått komma till tals om sina upplevelser och hur  
tillvaron i skolan har färgats av att de har deltagit i RoboMemo projektet. Intervjuerna 
analyserades ur ett livsvärldsperspektiv. 
  
Resultat: Resultatet i studien visar på tydliga samband, men med en stor spännvidd, hur 
självbild, samt yttre och inre motivation påverkar upplevelsen i skolan. Tre av fyra ungdomar 
i studien upplever att tillvaron i skolan har förändrats och kopplar den till 
arbetsminnesträningen. Förändringen bestod i ökad läsförmåga, bättre självförtroende, ökad 
tilltro till sin egen förmåga att lära, samt bättre minne och uthållighet. Studien visade också på 
stigmatisering och utanförskap, där tillvaron i skolan inte hade förändrats alls.  
 
Slutsats: Arbetsminnesträningen har inneburit olika och starka avtryck i form av aktivt 
lärande mot uppsatta mål, ökat självförtroende, konkreta exempel på personlig utveckling, 
men även inga upplevda förändringar alls. Motivationshöjande förhållningssätt påverkar 
tillvaron i skolan positivt, men ju mer som lust och inre motivation var drivkraft i lärandet, 
desto mindre behövdes yttre belöningar.  

 
Nyckelord: Upplevelse, livsvärld, tillvaro i skolan, arbetsminne, självbild, motivation, 
ADHD, RoboMemo  
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Förord 

 
Jag vill tacka er ungdomar för att jag fick samtala med er. Utan er hade det inte blivit någon 
uppsats och jag har lärt mig mycket av mötet med er. Min förhoppning är att ni känner att era 
berättelser inte bara har bidragit till denna uppsats, utan även att arbetet med RoboMemo och 
samtalen kring arbetsminnesträningen, bidragit till att skolarbetet kommer att gå lite lättare.  
 
Ett stort tack även till personalen på Barn- och ungdomshabiliteringen, för gott samarbete och 
för att jag fick vara med och delta i studien av arbetsminnesträning med RoboMemo. Det har 
gett mig inspiration och motivation i arbetet, att få delta i ert projekt. 
 
Till sist vill jag även rikta ett tack till min handledare, Karin Bengtsson. Du har bidragit med 
noggranna kommentarer och ett stort engagemang som har hjälpt mig mycket. Tack även till 
Kerstin Bladini som hjälpte mig inledningsvis att komma i gång och att hitta rätt avgränsning 
av uppsatsen. 
 
Evan Sörensson  
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INLEDNING 
 
Jag har arbetat som mellanstadielärare sedan många år och har under de senaste fyra åren  
varit speciallärare på ett högstadium. Jag har genom åren fått ett intresse av att fördjupa min 
kunskap och förståelse av hur ungdomar med koncentrationssvårigheter upplever sin tillvaro i 
skolan. När jag träffar dessa ungdomar på högstadiet har de ibland med sig en negativ bild av 
skolan och till sin egen förmåga att lära sig. Upprepade misslyckanden har lett till en sänkt 
motivation och en passiv inlärningsstil. Förmågan till koncentration och uthållighet är ofta 
kopplad till i vilken situation eleven befinner sig i.  
 

För att kunna hjälpa någon annan måste jag förstå mer än denne, men i första hand också förstå 
det som han eller hon förstår. Om jag inte gör det, kommer min bättre förståelse inte att kunna 
hjälpa personen i fråga. (Kierkegaard i Iglum, 1997, s.11) 

 
All undervisning handlar om att möta människor och då räcker det inte med bara specifika 
kunskaper, utan att framförallt ha den ödmjukhet inför andras upplevelser och erfarenheter, 
som Kierkegaard visar på i det inledande citatet . När jag undervisar och i mitt arbete med C - 
uppsatsen, har jag haft en ambition av att vilja se människan bakom ’problemet’. Vi är alla 
egna individer med styrkor och svagheter och vi har våra alldeles unika erfarenheter och 
upplevelser, som är av stor betydelse för hur vår självbild utvecklas och om vi kommer att se 
våra möjligheter eller hinder. Därför är det viktigt att arbetet med alla elever tar sin 
utgångspunkt i deras starka sidor. 
 
Historiskt sett har funktionshinder betraktats som ett individuellt bekymmer med enskilda och 
särskiljande åtgärder som följd. Vi kategoriserar så lätt vad som är normalt eller inte och 
glömmer att det kanske helt enkelt är normalt att vara onormal?  Vem är det egentligen som är 
bärare av svårigheter? Hur har vårt skolsystem lyckats med att ta tillvara på elevers olikheter?  
 
Vår utmaning i skolan, då vi möter ungdomar med koncentrationssvårigheter, är att ge dem en 
chans att utveckla en positiv självbild. De behöver möta människor som skapar en atmosfär av 
att ’jag kan och jag vågar pröva’ och på det viset utveckla en positiv tro på den egna förmågan 
att lära sig. Motivation och självbild är med andra ord centrala begrepp för arbetet med alla 
ungdomar, men i synnerhet de som har något slags funktionshinder.  
 
En vardagsberättelse får belysa hur en analys av individens omgivning kan vara avgörande för 
i vilken grad svårigheterna märks eller ej. Jag ger eleven namnet Per och specialläraren 
namnet Karl.  
 
Per har ADHD och de flesta av de för diagnosen ingående svårigheterna. Teknikläraren 
berömmer ofta Per för hans praktiska handlag. När Karl kommer in i verkstaden är det bara en 
halvtimma kvar innan fredagens sista lektion är slut och Per sitter lugnt böjd över en kamrats 
nedmonterade mopedmotor och tänker. Kamraterna står i klunga runt Per och Karl  går fram 
till dem och frågar Per när han skall vara klar med mopeden. ”Han (och pekar mot ägaren av 
mopeden) skall åka hem med den idag”! Mitt bland alla muttrar och delar sitter Per lugnt och 
mekar, när Karl undrar hur han skall hinna med innan lektionen är över, svarar han: ”om jag 
stressar blir det bara fel… det är lugnt”. 
 
Här finns inte ett spår av dåligt minne, stress eller koncentrationssvårigheter. Per har 
självförtroende och vet att detta är något han behärskar och är beundrad av kamraterna för. 
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”Han är bäst på att meka”, säger killen vars moped ligger i delar. Han räknar helt klart med att 
åka på moppen hem! 
 
Per är också ett exempel på hur olika perspektiv och åtgärder kan samverka och komplettera 
varandra. Som resultat av ADHD diagnosen, fick Per prova att medicinera och det 
tillsammans med åtgärdsprogram i skolan, gjorde att Per fick möjlighet att kompensera sina 
svårigheter. Koncentrationen och uthålligheten ökade och det hade betydelse för hela 
skolarbetet, vilket gjorde att självförtroendet steg och tillvaron i skolan upplevdes som lättare. 
 
Min egen erfarenhet som lärare, från början  av 1980 – talet till idag, visar på en ökning av 
antalet gjorda utredningar och ställda diagnoser. På senare år har det dock blivit vanligare att 
reflektera över diagnosens värde, för den enskilde och för skolan. Vilka åtgärder leder 
diagnosen till? Hur är det att ha specifika svårigheter i dagens skola? Vad kan göras för att 
underlätta skolarbetet för ungdomar med stora koncentrationssvårigheter?  
 
Jag fick under hösten 2005, genom den projektansvarige läkaren, kännedom om att det skulle 
starta ett pilotprojekt med dataprogrammet RoboMemo i Västra Götaland. Vi samtalade om 
hur arbetsminne och koncentrationssvårigheter påverkar ungdomar med ADHD i skolan, och 
vilka de pedagogiska konsekvenserna kunde bli för de ungdomar som skulle delta och så 
föddes tanken att jag kunde vara med i projektet och använda den erfarenheten i min 
kommande C – uppsats.  
 
RoboMemo är ett dataprogram som tränar arbetsminnet och det har utvecklats för att hjälpa 
dem som har stora koncentrationssvårigheter. Tidigare ansåg man att förmågan att minnas 
saker i korttidsminnet var begränsad och statisk, men senare forskning har visat att det går att 
träna arbetsminnet med bestående effekt (Westerberg, 2003). Ur detta forskningsarbete har 
dataprogrammet RoboMemo utvecklats. Förhoppningen är att träningen av arbetsminnet med 
hjälp av RoboMemo, skall öka förmågan till koncentration och uthållighet och därmed också 
påverka möjligheterna att lyckas bättre i skolarbetet.  
 
Ungdomar med koncentrationssvårigheter, har fått frågan hur de upplever sin skoltid och 
arbetet med arbetsminnesträningen. RoboMemo – projektet utvärderas huvudsakligen 
kvantitativt genom resultat av arbetsminnesträningen, men också genom redovisning av 
beteendeskattningar från lärare, föräldrar och ungdomarnas själva. I denna studie används 
kvalitativa intervjuer, där några ungdomars upplevelser och berättelser är utgångspunkten. 

SYFTE 
 
Vilken betydelse kan träning av arbetsminnet ha för ungdomar med koncentrationssvårigheter 
i skolan? Syftet med studien är att ur ett livsvärldsperspektiv intervjua, lyssna och ta del av 
ungdomars upplevelser av sin tillvaro i skolan, i ljuset av en intensiv period av 
arbetsminnesträning.  
 
Min tanke var att ställa frågor som gav ungdomarna möjlighet att berätta, både om sitt 
skolarbete och arbetet med RoboMemo. Hur ser elevernas egna erfarenheter av RoboMemo-
insatsen ut? Hur har deras upplevelser av att gå i skolan färgats av att de har deltagit i 
RoboMemo – projektet? Hur visar sig fenomenet RoboMemo för eleverna i skolan?  
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LITTERATURGENOMGÅNG 

Arbetsminne och dataprogrammet RoboMemo 

 
Arbetsminnet används till att hålla information aktuell under en kort tid och är en viktig 
funktion i vardagslivet, till exempel för att planera och komma ihåg vad man skall göra 
härnäst.  För att kunna koncentrera sig behövs ett gott arbetsminne och då arbetsminnet tränas 
upp, förbättras koncentrationsförmågan. Arbetsminnet hjälper också till att hålla en ’röd tråd’ 
i en berättelse, så att man kan komma ihåg vad man läst, under tiden man läser eller räknar. 
Sammantaget är arbetsminnet väsentligt för tillvaron i skolan, där det är viktigt att kunna 
fokusera på en uppgift och skärma av störande ljud i omgivningen, samt att planera och 
minnas instruktioner i flera led (Klingberg, 2005). 
 
Tidigare ansåg man att arbetsminnet var statiskt, men nya rön visar att det genom systematiskt 
arbete med träningsprogram, går att förbättra arbetsminnet med kvarstående effekt 
(Klingberg, Forssberg, Westerberg, 2002).  
 
För att se vad som händer i hjärnan då man tränar arbetsminnet, används  en magnet - kamera, 
med en teknik som kallas functional magnetic resonance imaging (fMRI). Med denna teknik 
kan man få detaljerade bilder av hjärnan utan strålning och mäta var hjärnan aktiveras och hur 
aktiviteten förändras samtidigt som en person läser (Lerner, 2006). Klingbergs och 
Westerbergs forskning har visat på förbättrade minnesfunktioner, inlärningsförmåga, 
uthållighet samt koncentrationsförmåga (Klingberg, et al., 2005, Westerberg, 2004). I 80% av 
fallen har det påvisats en betydande förbättring av uppmärksamhet, impulskontroll och 
problemlösning. I 90 % av fallen kvarstår effekten efter 3 månader  (Klingberg, et al., 2005). 
Klingbergs och Westerbergs forskning om arbetsminne och koncentrationsförmåga ligger 
bakom utvecklandet av dataprogrammet RoboMemo (Klingberg, 2005).  
 
Träning med RoboMemo ökar hjärnans aktivitet, som i sin tur ger effekt på 
koncentrationsförmågan och arbetsminnet. Enligt instruktionerna för programmet 
RoboMemo, skall ungdomarna träna cirka en timma per dag under fem veckor. Stödet är 
telefon- och Internetbaserat och man kan därför träna såväl i skolan som hemma. Programmet 
är interaktivt och anpassas till den prestationsnivå som ungdomarna har för dagen. Varje dag 
skickas resultaten till  en coach som följer och ger feedback på träningen kontinuerligt och 
som också tar personlig kontakt per telefon en gång i veckan (Klingberg, 2005).  
 
Programmet har utvecklats med tanke på de ungdomar som har stora 
koncentrationssvårigheter och har diagnosen ADHD och vuxna som har haft stroke och det 
finns två varianter av programmet; för ungdomar finns RoboMemo och för vuxna ReMemo. 
 
Har man problem med arbetsminnet så kan det upplevas som att man har svårt att koncentrera 
sig. ”Generellt kan man säga att arbetsminnet försämras då frontalloben störs” (Klingberg, 
2006).  När stroke drabbar frontalloben, får det konsekvensen att arbetsminnet försämras och 
man får svårare med koncentration och planering. Liknande svårigheter har observerats hos 
barn med en ADHD-diagnos (Klingberg, 2005).  
 
Det är inte ovanligt att diagnosen ADHD är kombinerad med inlärningssvårigheter (Iglum, 
1999, Johansson, 2001), men det är inte tänkt att alla ungdomar i skolan skall använda 
RoboMemo, därför görs det först en noggrann behovsanalys. Eftersom programmet ännu är 
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ganska nytt, får framtida studier  visa vilken effekt träningen har på ännu längre sikt. Kommer 
det att finnas ett behov av att regelbundet träna med RoboMemo, för att bibehålla uppnådda 
resultat? 
 
Forskningen har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter som Nature 

Neuroscience (Olesen, et al., 2004) och Journal of the American Association of Child and 

Adolescent Psychiatry (Klingberg, et al., 2005) och den har resulterat i en doktorsavhandling 
av Westerberg (2004). 

Projektet RoboMemo 

 
Min C-uppsats är en delstudie och ett komplement till ett större projekt med RoboMemo, som  
Barn- och ungdomshabiliteringen genomför. Det övergripande projektets syfte är att se 
huruvida arbetsminnesträning kan underlätta tillvaron i skolan för ungdomar med stora 
koncentrationssvårigheter och diagnosen ADHD.  
 
Tolv normalbegåvade ungdomar med ADHD som bor i västra Sverige erbjöds att delta i 
RoboMemo projektet. Av dessa var tre flickor och nio pojkar, födda mellan 1989-1993.  
 
Familjerna kallades till Barn- och Ungdomshabiliteringen för ett inledande samtal och 
information om hela projektet. Vid detta tillfälle gjordes en självskattningsenkät, som ifylldes 
av elev, förälder och lärare, vilket återupprepades efter avslutad träning (Connor’s enkät). 
Dessutom gjordes ett läsförståelsetest av respektive specialpedagog på skolorna, före- och 
efter RoboMemo (Madison, 2006). 
 
När familjen hade skrivit kontrakt med företaget Cogmed (www.cogmed.com) startade 
arbetet med dataprogrammet, som pågick i fem veckor. Upplägget på stödåtgärderna bygger 
på delaktighet och motivationshöjande bemötande i nära samarbete med föräldrar och skola. 
Man kunde välja att göra programmet hemma eller i skolan, med antingen personal från 
skolan eller föräldrarna som träningsledare. Ungdomarna fick dessutom regelbunden feedback 
på sina resultat, från en psykolog, som fungerade som coach.  
 
Föräldrarna och ungdomarna kallades till Habiliteringen för ett avslutande möte, där 
resultaten av arbetsminnesträningen och självskattningsenkäterna presenterades i form av en 
träningsrapport från coachen i RoboMemo. Resultaten från de olika delmomenten i 
dataprogrammet, sammanfattas i ett index, där förbättringsgraden redovisas, vad det gäller 
arbetsminnets kapacitet, i förhållande till kontrollgruppen och med hänsyn taget till övrig 
begåvning. Dessutom innehåller träningsrapporten en sammanfattning av enkäterna med 
beteendeskattningar, där den ena redovisar uppskattad förändring av koncentrationsförmåga 
och det andra en skattning av hyperaktivitet/impulskontroll.  

Tidigare studier med RoboMemo 

 
Specialpedagogen Toura Hägnesten, har i en artikel utvärderat arbetet med RoboMemo 
tillsammans med en elev (Hägnesten, 2005). Vidare har professor Mats Myrberg och 
doktorand Karin Dahlin startat ett projekt under hösten 2003, i Stockholmsområdet, kallat 
BASTA. Det är ett forskningssamarbete mellan Karolinska institutet och Lärarhögskolan i 
Stockholm. BASTA står för: basfärdigheter, socialt samspel och träning av arbetsminne. 
Syftet med BASTA - projektet, är att undersöka om och i så fall hur arbetsminnesträning med 
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RoboMemo påverkar inlärning av basfärdigheter i skolarbetet.  Man prövar för första gången, 
att integrera RoboMemo i undervisningen för alla barn. Man har valt att begränsa sig till 
särskilda skolor där samtliga elever har en ADHD - diagnos. Slutsatserna är uppmuntrande 
men inte färdiga och utvärderade ännu, enligt Mats Myrberg (Halldestam, 2005).  
 
Min uppsats utgår från ett elevperspektiv, där individen får vara i fokus. Jag vill låta 
ungdomarna komma till tals och försöka förstå hur de upplever sin tillvaro i skolan och 
arbetsminnesträningen med RoboMemo.   
 
Studien av arbetsminnesträning med RoboMemo, har sin grund i medicinsk forskning, men 
har en klar pedagogisk betydelse, om vi kan ge ungdomar med stora 
koncentrationssvårigheter, en möjlighet att kompensera sina hinder i skolarbetet.  

ADHD  

 
Problemet är inte att veta vad du ska göra  
utan att göra det du vet och kan (Iglum, 1997, s.7). 

 

Mellan tre och fem procent av alla barn i skolan har på ett eller annat sätt symtom som kan 
relateras till det vi kallar ADHD, (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Diagnosen ställs 
då ett visst antal symtombeskrivande faktorer förekommer, vad gäller bl. a. koncentration, 
impulsivitet och överaktivitet. Diagnosen säger däremot ingenting om orsakerna bakom 
diagnosen och  för att förstå det inledande citatet, bör vi tänka på att ADHD handlar om en 
svårighet när det gäller utförande och handling, inte att det saknas kunskap om vad som bör 
göras (Iglum, 1997). 
 
En tonåring beskrev det på följande sätt: ”problemet är inte att få in kunskapen i huvudet utan 
få ner den på ett papper”(Iglum, 1997, s.7). Vidare är ett vanligt förekommande påstående att 
”de kan om de bara vill” (s.8), med undermeningen att de kanske inte vill? Det är värt att 
tänka på att det är ytterst sällan som någon har koncentrationssvårigheter när han eller hon gör 
något som de gillar, t. ex, spelar dataspel. Det visar på hur viktigt det är att planera skoldagen 
på ett sådant sätt att eleverna inte tappar modet, utan att de kan använda sina resurser på ett så 
optimalt sätt som möjligt ( Iglum, 1997). 
 
Det som är roligt har vi lättare att koncentrera oss på. Det gäller oss alla, men är särskilt 
tydligt hos ungdomar med ADHD. För att nå sitt mål, är det nödvändigt att se helheten, veta 
vad man skall göra och kunna föreställa sig hur man skall komma dit. Det gäller att kunna 
koncentrera sig så att man kan hålla i minnet saker man behöver komma ihåg, för att sedan 
utföra det man planerat, t. ex. att ta med sig skolböcker hem för att göra läxorna (Hillertz, 
2005).  
 
Det är inte ovanligt att ADHD-diagnosen är kombinerad med inlärningssvårigheter. (Iglum, 
1997, Johansson, 2001). När vi försöker att beskriva hur ungdomar med ADHD upplever sitt 
skolarbete, får vi tänka på att, om man inte kommer igång med en arbetsuppgift, handlar det 
inte bara om planeringssvårigheter, utan även om att energin och motivationen inte räcker till 
(Kadesjö, 2001). Det är förmodligen bristande  motivation som ger dålig koncentration och 
inte tvärtom (Iglum, 1997). Förmågan att koncentrera sig kan växla från dag till dag, eller från 
en stund till en annan, beroende på barnens motivation. Detta kan lätt missuppfattas som att 
barnet kan koncentrera sig ”om de bara kunde skärpa sig” (Iglum, 1997, s.206).  
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Några viktiga utgångspunkter för hur skolan kan anpassas till ungdomar med ADHD, är till 
att börja med, att använda sig själv som referensram. Alla har vi formats av våra tidigare 
erfarenheter och vi gör klokt i att vara ärliga mot oss själva och ställa oss frågan: Hur skulle 
jag ha upplevt situationen? (Iglum, 1997) 
 
Det hjälper oss att förhålla oss till elever i ”svåra” situationer, som Iglum uttrycker det, om vi 
agerar så de inte ”förlorar ansiktet” (Iglum, 1997, s.22). Genom att visa respekt för och 
hänsyn till individen, kan vi ligga steget före och förebygga problematiska situationer eller 
lösa konflikter, på ett för individen respektfullt sätt. 
 
Listan på hur vi kan anpassa skolarbetet kan göras lång, men här hänvisas främst till redan 
nedskrivna råd av bland andra, Kadesjö (2001) och Iglum (1997) och tar här endast upp några 
viktiga utgångspunkter. Ungdomarna behöver få hjälp med att utveckla sina förmågor genom 
rimliga utmaningar och delmål. Det är viktigt att erbjuda väl avgränsade uppgifter, med en 
tydlig början och avslutning. Ungdomarna behöver också få hjälp att bryta negativa cirklar, så 
att de inte utvecklar en undvikande och passiv inlärningsstrategi. Ett led i den strävan är att 
göra omgivningen uppmärksam på att, ’fånga eleverna samtidigt som de gör något bra’!  
Omedelbar respons och feedback är särskilt viktig för ungdomar med begränsad uthållighet. 
(Kadesjö, 2001, Iglum, 1997).  

Elevers olikheter  

 
”Ett samhälle kan inte bortse från att alla föds med olika förtjänster och brister. Normen får 
aldrig bli den perfektes rätt”, (Rosenqvist i Rabe, Hill, 2001, s. 35) orden är Rosenqvists, och 
han menar att det samhälle som strävar efter en sådan norm, istället bör betraktas som 
handikappat, i den meningen att det inte förmår att behandla alla som lika värda.  
 
Historiskt sett har normer och värderingar i det rådande samhällsklimatet varit avgörande för 
hur vi ser på normalitetsbegreppet. Ahlberg undrar ”Hur normal måste man vara för att platsa 
i En skola för alla”? (Ahlberg, 1999, s.39) och ”hur skall elevers olikheter framstå som 
resurser” och vara ledande för det pedagogiska arbetet ”för alla elever”? (Ahlberg, 1999, 
s.56).  
 
Persson och Börjesson problematiserar över vilken roll specialpedagogiken har haft i ett 
historiskt perspektiv. Specialpedagogiken har betraktats som ett svar på den vanliga 
pedagogikens misslyckanden. Åtgärderna har riktats mot individuell hjälp, för dem som 
uppfattats som avvikande, jämfört med det som har bedömts som normalt. (Persson, 2001, 
Börjesson, 1997). Även Peder Haug beskriver specialpedagogikens dilemma och hur den 
goda viljan att verka för barnens bästa kan skapa en lojalitetskonflikt. Syftet är gott och det 
har försvårat en kritisk analys av åtgärderna (Haug, 1998). 
 
Lärarutbildningskommittén menar att det är inom den ”reguljära undervisningen som 
differentierings- och individualiseringsproblematiken skall hanteras” (SOU 1999:63, s.192). 
De hävdar att separata hjälpinsatser för att hjälpa avvikande elever att ”komma ikapp” i de 
flesta fall är ”helt orealistisk”…”det är därför skolan som helhet som behöver 
specialpedagogiskt stöd för att utveckla verksamheten” (SOU:1999:63, s.192).  
 
Gustavsson analyserar hur specialpedagogiken förr hade karaktären av att ”någon hoppar in i 
stället för” och ser till att individen får det stöd som han har rätt rill och som samhället är 
skyldigt att ge. Framtidens specialpedagogik bör i stället ta sin utgångspunkt i att ”någon 
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hoppar i förväg”, dvs. att vi förebygger så att svårigheter inte uppstår (Rabe, Hill, 2001, 
s.144).  
 
Ur skolverkets rapport Elever i behov av särskilt stöd, hämtas följande citat om målsättningen 
med en skola för alla.  
 

En skola för alla innebär att alla elever skall ha tillgång till och få en likvärdig utbildning. För att 
barn och ungdomar ska orka arbeta med det svåra krävs att skolan tar tillvara och 
vidareutvecklar alla barns och ungdomars starka sidor. För det behövs i första hand en god 
inlärningsmiljö som väcker lust och nyfikenhet att lära. Men dessutom behöver de barn och 
ungdomar som får svårigheter speciell hjälp. I första hand behöver de bli sedda, hörda och 
bekräftade.(min kursiv) De vill också i möjligaste mån vara kvar i det vanliga, i den egna 
gruppen och den gruppens verksamhet. I det arbetet behöver pedagoger och andra specialister 
hjälpas åt. Utredningar kan ibland vara nödvändiga för att ge skolan en utgångspunkt för att 
planera och ge adekvat stöd vid komplicerade skolsvårigheter. Barns problem kan med experters 
hjälp göras begripliga och hanterbara för skolans lärare, men skolans personal har det fulla 
ansvaret för den pedagogiska verksamhetens utformning (Skolverket, 1998, s. 9). 
 

Persson menar att studier av specialundervisning på individnivå är mycket svåra att 
genomföra och efterlyser därför mer forskning via observationer och intervjuer för att 
beskriva hur elever med specialpedagogiskt stöd upplever sin skolsituation  (Persson, 2001). 

Diagnoser på gott och ont  
 
Vi kan fundera över vad följande utdrag ur Haugs bok innebär: 
 

”Resultat från bland annat Sonnander m fl (1993) tyder på att barn som inte har blivit 
diagnostiserade och därmed har undgått diagnosstämpeln klarar sig bättre i skolan och i 
yrkeslivet än barn med motsvarande begåvningsnivå som har blivit definierade som barn med 
behov av särskilt stöd.” (Haug, 1998,s.29) 

 
Om detta är sant, måste vi ställa oss fråga till vilken nytta vi diagnostiserar och för vems bästa 
det sker?  Överläkaren Andriette Bågenholm svarar på den frågan:  
 

” Jag vill med detta inlägg sätta igång en debatt där vi reflekterar öppet om diagnostiserandets 
fördelar och nackdelar. Framförallt önskar jag att vi experter förhåller oss ständigt kritiska till 
våra och samhällets så kallade sanningar. Jag menar att diagnostiserandet är inget som vi ska 
eller kan avskaffa. Vi kan egentligen inte låta bli att jämföra företeelser med varandra. Vi är 
funtade så att vi inte kan låta bli att se och upptäcka skillnader. Vad jag vill få belyst är att när vi 
diagnostiserar individer så bör vi samtidigt göra en analys av det system som individen befinner 
sig i” (Bågenholm i Börjesson, 1997, s.73)  

 
Zetterqvist ställer sig frågan om diagnosen dyslexi är en möjlighet eller stämpel? Hon 
intervjuar barn, lärare och föräldrar och hon finner att det finns olika perspektiv på vilken 
innebörd diagnosen får (Zetterqvist, 2003). I diagnosticerandet startar en process som handlar 
om att ta ställning till diagnosen i skapandet av en berättelse om sig själv, hur man identifierar 
sig i relation till sin diagnos. I Zetterqvists avhandling visade det sig att några av barnen 
införlivade diagnosen i berättelsen om den man är. Andra undvek att tala om sin diagnos eller 
höll den på avstånd, genom att inte ta diagnostiska termer i sin mun. Dessa identifierade sig 
inte med diagnosen som en del av bilden av sig själv och de upplevde inte heller att de hade 
de svårigheter som omgivningen tillskrev dem. Zetterqvist hävdar utifrån sina studier att 
”barns sätt att hantera en diagnos är mer komplext än den polariserade bild som skapas i 
vetenskapliga och utbildningspolitiska termer” (Zetterqvist, s.286). Denna slutsats har att göra 
med att barnen inte talar om sitt läsande och skrivande i problemorienterade termer. 
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Zetterqvist undrar om det finns fog att ställa sig frågan huruvida ”de vuxnas problem – 
barnens läs- och skrivprestationer och hur de skall definieras -  också är barnens?” 
(Zetterqvist, 2003, s.286). 
 
I de fall som initiativet till att testa om barnet har dyslexi, kommer från föräldrarna, har barnet 
att ta ställning till en diagnos som omfattar livet både i skolan och på fritiden. I de fall 
initiativet till testning kommer från skolan, har barnen lättare att begränsa diagnosen till sig 
själv som skolbarn. Diagnosen har betydelse för barns identitet och det finns ett nära samband 
med hur vuxna i barnets närmiljö väljer att tala om problemet och diagnosen (Zetterqvist, 
2003).  
 
Larsson undersöker hur ungdomar och vuxna med Asperger ser på sina liv, i relationen till 
diagnosen och möjliga konsekvenser av den (Larsson, 2005). Uppsatsens titel speglar hur vi 
kan se på diagnostiserandet i stort: Asperger är en del av mig, men jag är inte en del av 

Asperger (2005). I intervjustudien fanns de som, i likhet med de barn Zetterqvist intervjuat, 
undvek att tala om sin diagnos eller höll den på avstånd. Man ville inte identifiera sig med 
diagnosen och införliva den med berättelsen om sig själv. Det fanns en uttalad önskan om att 
vara som andra. Larsson citerar en dikt i sin uppsats (2005), som är skriven av Vanessa Royal, 
som har Asperger syndrom och den belyser en allmängiltig känsla av att ha ett dolt 
funktionshinder, oavsett diagnos, som inte är uppenbar för alla i omgivningen.  
 
 ”One foot in and one foot out 

 Is what Asperger is about. 

 Sometimes I think why me; 

 Other times it’s the best way to be. 

A little different from the rest 

 Makes you think you’re the second best. 

 Nobody quite understanding 

 A hard life which is very demanding. 

 I look like any other child 

 But little things make me wild. 

            Vanessa Royal” 

   (Atwood, i Larsson, 2005, s. 3) 

 
Hur stämmer detta in på ungdomarna i min studie? Hur berättar ungdomarna om sig själva 
och hur  införlivar de sin diagnos som en del av berättelsen om sig själva? 
  

Åtgärder i skolan  
 
Bakom Konsensus - projektet står Lärarhögskolan i Stockholm och Specialpedagogiska 
institutet, med  Myrberg och Lange som redaktörer (Myrberg, Lange, 2006). Projektets syfte 
var att undersöka vilken betydelse diagnoser och efterföljande åtgärder har. Ett stort antal 
pedagoger, psykologer och forskare, där samtliga har doktorerat inom de senaste 10 åren,  har 
intervjuats och de säger bl. a. i Konsensusprojektets slutrapport,  att en dyslexiutredning utan 
åtgärder, är sämre än ingen åtgärd alls. Det finns enligt rapporten en utbredd vänta-och-se-
pedagogik bland skolorna, där man väntar på att svårigheterna skall mogna bort, med påföljd 
att eleven inte får rätt hjälp i tid.  Rapporten säger vidare att det är viktigt att alla elever får 
den tid de behöver och att det på skolan skall finnas en atmosfär som gör att eleverna får en 
känsla som kännetecknas av att jag kan och jag vågar pröva.  
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Vi kan reflektera över slutsatserna i konsensus - projektets rapport och ställa oss frågan, 
huruvida åtgärderna, i den mån de har förekommit, har varit mer fokuserade på individens 
funktionshinder än anpassning av skolans lärandemiljö? 

Den subjektiva upplevelsen av att gå i skolan 
 
Forskning kring funktionshinder sker sällan utifrån barnets perspektiv. Det är vanligare att 
funktionshindret i sig, står i fokus för forskningsintresset och barnet blir mer ett objekt än 
subjekt (Imsen, 2000, Taube, 1988, Zetterqvist, 2003). 
 
Därför känns det angeläget för mig att utgå från den subjektiva upplevelsen, för att fördjupa 
förståelsen av hur tillvaron i skolan ter sig för ungdomarna, i ljuset av RoboMemo - studien. 

Bilden av oss själva 

Det finns många olika uttryck för att beskriva självbildsbegreppet och de används inte 
konsekvent lika av alla forskare. Det gör att det kan vara förvirrande och svårt att jämföra 
olika studier om självbild eller självuppfattning, beroende på vilka teorier eller begrepp som 
används. Därför är det viktigt att precisera vad man menar med de termer som används. För 
vidare studier ger Hörnqvist i sin doktorsavhandling en noggrann orientering i de olika 
begreppen och teorierna om självet, självuppfattning och självbild. Hörnqvist hänvisar till ett 
forskningsarbete av Hansford & Hattie från 1982, där de gör en metaanalys av 15 olika 
självbegrepp inom  forskningen (Hörnqvist, 1999).  
 
Taube använder följande begrepp för självuppfattning: Ideal – jaget som handlar om hur vi 
önskar vara, real - jaget – som innebär den vi tror att vi är, samt det sociala – jaget, vilket 
innebär hur vi uppfattar andras värdering av oss. Taube menar också att det är svårt att skilja 
begreppen självuppfattning och självvärdering åt (Taube, 1988). De olika jag – bilderna 
påverkar varandra på ett komplicerat sätt. Man kan förenklat uttrycka det som att 
självuppfattning har att göra med hur ideal - jaget och real - jaget förhåller sig till varandra. 
Blir skillnaden för stor sänks självvärderingen. 
  
Självuppfattningen fungerar som ett slags filter, som släpper in sådana intryck som stämmer 
överens med tidigare uppfattningar. Det finns hos varje individ en hierarki med olika områden 
som upplevs  viktiga för vår självvärdering och de tolkningar som rör för oss viktiga områden 
är mycket stabila. Tolkningar som angår för individen oviktiga områden blir instabila (Taube, 
1988).  
 
Om vi tillämpar detta på elevens värld i skolan, kan ett område som från början prioriterades 
högt av individen, hamna längre ner på skalan, efter upprepade misslyckanden. Exempelvis 
kan kamrater och idrottsprestationer på detta vis bli mer betydelsefulla än teoretiska ämnen, 
därför att de förväntas ge större utbyte. Det har visat sig att sambandet mellan negativ själv-
bild och låg prestation är starkare än mellan positiv självbild och hög prestation. ”Varför satsa 
så hårt när chansen att lyckas är så liten?” (Taube,1988, s.88). 
 
Vi strävar alltid efter att höja eller behålla vår jag-uppfattning och vi handlar i samklang med 
hur vi ser på oss själva. Det kan även innebära ”att inneha en negativ självbild är bättre än att 
inte ha någon alls, med andra ord, att inte med säkerhet veta vem man själv är”. (Taube, 1988, 
s.20). 
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I uppsatsen används oftast begreppet självbild, som jag uppfattar som ett vidare och samlande 
begrepp. I vardagen formas vår livsvärld av levda erfarenheter och upplevelser och de olika 
jag – bilderna bidrar  tillsammans till den självbild jag innehar.  
 
I RoboMemostudien fungerar självskattningsenkäterna som en mätare på självvärdering.  
 
Jag har valt att i min studie, likt Taube, utgå från Rogers fenomenologiska teori om 
självbegreppet, som handlar om en individs personliga och selektiva tolkning av verkligheten 
(Taube, 1988) . 
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TEORETISK ANSATS  

Fenomenologi  
 
Under 1700 och 1800- talen förstods fenomenologin som ”läran om det skenbara i motsats till 
det absolut sanna” (Bengtsson i Dahlberg, 1997, s.56). Begreppet ’fenomen’ kommer från 
grekiskan och är ett huvudbegrepp inom fenomenologin, som översatt betyder, ’det som visar 
sig’. Begreppet  fenomen ”kan förstås som en företeelse så som den uppfattas, upplevs eller 
erfars av ett subjekt” (Dahlberg, 1997, s.56). 
 
Perspektivet hos den fenomenologiskt inriktade forskaren kan beskrivas på följande sätt: 
 

”Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag 
vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, 
förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig förstå?” (Spradley, 
1979, s.34) 
 

Det ligger i sakens natur att det inte finns rätt eller fel, eller en fullkomlig sanning att uppnå. 
Äktheten och trovärdigheten ur ett fenomenologiskt perspektiv, innebär ett öppet och följsamt 
förhållningssätt i intervjuerna, att sträva efter att försöka ge full rättvisa åt individerna och 
deras berättelser. Det innebär att det är viktigt att tydliggöra förförståelsen och ett öppet 
redovisande av  val av metoder och tillvägagångssätt (Bengtsson,1999).  

Livsvärld  
 
Det var Husserls idéer som låg bakom det vetenskapliga sättet att möta människors 
vardagsvärld eller livsvärld och som kom att kallas livsvärldsfenomenologi (Dahlberg, 1997).  
 
Merleau-Ponty utvecklade Husserls livsvärldsteori. Han menar att ”människan lever som 
subjekt i och genom sin kropp. Människan ”har” således inte en kropp utan ”är” sin kropp 
(Dahlberg, 1997, s.58 ). Det innebär att för att ge en så rättvisande bild av en människa som 
möjligt, så räcker det inte med att beskriva symtom eller fysiska fakta, individen behöver 
också få komma till tals och berätta om den egna erfarenheten, om sig själv och sin 
livssituation (Dahlberg, 1997). Merleau-Ponty förespråkar en helhetssyn och han jämför 
människans kroppsspråk, där vi tolkar budskap utan ord, med det talade språket, där det inte 
är orden i sig som har ett budskap, utan varje ord får sin betydelse från de sammanhang de 
ingår i. På samma sätt kan människan bara förstås utifrån den livsvärld hon lever i och utifrån 
berättelsen om sig själv. 
 
Kvale skriver att ”livsvärlden är världen sådan den träffas på i vardagslivet och erbjuds som 
en direkt och omedelbar upplevelse av och före några förklaringar” (Kvale, 1997, s.55). 
Bengtsson menar att det ofta inte räcker att samtala med människor om deras livsvärld, utifrån 
begrepp som till exempel upplevelser. Livsvärldsforskaren behöver helst delta i den 
verksamhet där upplevelserna  erfars och i den miljön föra samtal (Bengtsson, 1999). 
Forskningsresultatet behöver få komma till uttryck ”på sina egna villkor”, inom ramen för 
forskningsfrågan (Bengtsson, 1999, s.43) 
 
Intervjuerna i denna studie hölls i tre fall av fyra,  på annan ort än i den ordinarie skolmiljön 
och tiden har heller inte medgivit att göra deltagande observationer. Därför får innebörden i 
begreppet livsvärld, ställas i relation till tillvägagångssättet i intervjuerna. Som komplement 
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till livsvärld används uttrycket tillvaron i skolan, som jag uppfattar som ett begrepp som 
kommer närmare den förståelseprocess som kan dras ur intervjusvaren.   

Hermeneutisk förståelseprocess   

 
Begreppet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder ungefär ’tolkning’ och några 
viktiga ingredienser i hermeneutiken som tolknings- och förståelseprocess är: innebörd, 
mening och intentionalitet (Dahlberg, 1997, s.60). Dahlberg menar att det ligger en skillnad i 
att förklara naturen, mot att förstå hur människan erfar sin livsvärld. För att förstå hur 
människans upplever sin livsvärld, så måste människan förstås i ett sammanhang (Dahlberg, 
1997). ”Hermeneutiken kan då användas som en insamlings och bearbetningsmetod för att få 
kunskap om andra människors livsvärldar” (Bengtsson, 1999, s.34). 
 
Inom hermeneutiken är därför mötet mellan människor väsentligt. ”I mötet med en annan 
människa kan en mer fullständig inre värld upptäckas, genom att den andres inre värld 
rekonstrueras och återupplevs” (Dahlberg, 1997, s.62). Det är inte bara en persons berättelse 
som är i fokus, det är den samlade erfarenheten av livet som möter en annan människas 
erfarenheter. Den som intervjuar är en del av samspelet och interagerar med den intervjuade. 
Det går inte att betrakta en intervju utifrån, den sker i ett sammanhang, där flera faktorer 
spelar in (Dahlberg, 1997). 
 
Språket är det redskap genom vilket vi kommunicerar och delar livsvärldar med andra. I en 
hermeneutisk förståelseprocess är det inte orden i sig som har någon betydelse, utan innehållet 
och tanken bakom. När en intervju tolkas kan inte påstående, uttryck eller begrepp lyftas ur 
sitt sammanhang, sin kontext.  Heidegger skiljer på prat och tal och förenklat uttryckt, menar 
han att tal har ett mål med kommunikationen, som öppnar för förståelse, i motsats till pratet, 
”som inte har några högre ambitioner”(Heidegger i Dahlberg, 1997, s.63).  
 
Vi kan aldrig vara riktigt säkra på att vi har förstått vad den intervjuade säger. Även korrekt 
genomförda intervjuer kan vara fyllda med prat som inte ger så mycket information och kan 
därför bli svårare att analysera, medan andra intervjuer som vid en första granskning ser 
värdelösa ut, kan vara mycket innehållsrika, vid en djupare analys (Dahlberg, 1997). 
 
Med en hermeneutisk fenomenologi menas att det inte räcker med att betrakta och beskriva, 
sakerna behöver tolkas enligt den hermeneutiska spiralen (Kvale, 1997). Sjöström (1994) 
menar att det betyder, att systematiskt ifrågasätta och pröva sina egna tolkningar.  
 
 
 
Den hermeneutiska spiralen är öppen och visar hur: 
 

”kunskapsprocessen innebär ett alternerande mellan insamling och analys av data å ena sidan 
och tolkning och teoribildning å den andra. Och när forskningsprocessen avslutas tar processen 
av kunskapsutveckling inte slut, utan den fortsätter både hos forskaren själv och genom andra” 
(Sjöström, 2001, s. 89).  

 
Det är också viktigt att tänka på att det är de unika upplevelserna som kommer till uttryck och 
att det inte går att dra några generella slutsatser ur materialet. (Kvale, 1997, Starrin, 2001) 
Samtidigt  menar Giorgi, att i analysen av det unika hos individer framträder variationer, 
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likheter och skillnader som gör att det går att hitta essenser, som kan generaliseras som 
fenomenologiska begrepp (Giorgi, 1989). 

Att studera en upplevelse 
 
Det är genom våra erfarenheter som vi skaffar oss kunskap och kan förstå sakerna (Bengtsson, 
1999). Eftersom varje individs upplevelse är unik, är det viktigt att försöka uppfatta världen så 
som den ’ter’ sig för den enskilde. Den fenomenologiska metoden är ett försök att direkt 
beskriva upplevelsen.  
 
Hörnqvist skriver om elevers upplevda kompetens i skolan, i enlighet med 
livsvärldsfenomenologin. Hon menar att livsvärldsperspektivet rymmer så många egenskaper, 
att den lämpar sig för att beskriva den komplexitet, som det innebär att undersöka personliga 
upplevelser (Hörnqvist, 1999).    
 
Hörnqvist hänvisar till det engelska begreppet experience, som kan översättas till både 
erfarenhet och upplevelse (Hörnqvist, 1999, s.44). Tidigare erfarenheter och upplevelser, i 
samspelet med andra människor inverkar på varje unik persons livsvärld. Hörnqvists 
utgångspunkt är alltså att människans erfarenhet präglar både hennes handlingar och hur hon 
upplever sig själv (Hörnqvist, 1999).  
 
Det finns rikligt med forskning kring olika funktionshinder och om ADHD, men oftast utifrån 
ett medicinskt perspektiv (Landgren, 1999; Gillberg, 1996). Det är därför intressant att vända 
sig till ungdomarna och undersöka hur de själva upplever sin tillvaro i skolan.  
 
Valet av livsvärldsperspektiv, föll sig naturligt i en studie som handlar om upplevelser i 
skolarbetet. Dels för att det finns så få arbeten om erfarenheter i skolarbetet i samband med 
arbetsminnesträning och dels för att det är intressant att få vända sig direkt till ungdomarna, 
som subjekt. Det finns ett värde i att lyfta fram individens erfarenheter i ett sammanhang där 
det normalt sett oftast är experter som har initiativet. Ungdomarna är så att säga experter i sina 
egna liv, vilka är deras erfarenheter?  

Frågeställning 

 
Hur ser elevernas egna erfarenheter av RoboMemo-insatsen ut? Hur har deras upplevelser av 
att gå i skolan färgats av att de har deltagit i RoboMemo – projektet?  
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METOD 

Kvalitativa intervjuer 
 
”If you want to know how people understand their world and their life, why not talk with 
them?” (Kvale,1996, s.1).  
 
Om syftet med en studie är att undersöka en bil eller en bok, kan det ganska enkelt lyftas fram 
och demonstreras, men om det gäller mer abstrakta företeelser, som hur någon upplever sin 
livssituation i vardagen, är det inte lika enkelt att mäta. Om syftet handlar om att belysa 
glädje, sorg eller upplevelser i skolan, passar den kvalitativa intervjun som metod (Dahlberg, 
1997). 
 
Om forskningsintervjun som metod, skall bli ett möte med det intervjuade subjektets 
livsvärld, så krävs det att intervjuaren genomför samtalet på ett sådant sätt att det blir ett öppet 
och följsamt möte, där den intervjuade känner sig trygg och börjar reflektera  (Dahlberg, 
1997). 
 
Vi kan i intervjustudier aldrig till hundra procent veta om vi verkligen har förstått, svaren kan 
verka äkta och uppriktiga, men hur vi kan förstå det som sägs, har också att göra med hur 
frågorna ställts och hur öppet mötets atmosfär upplevdes. Även om vi strävar efter ett så 
jämlikt förhållande som möjligt, så kan vi inte bortses från den makt och inflytande som 
intervjuaren har genom att han har initiativet (Skau, 2001). Vi kan heller inte vara säkra på att 
det den intervjuade säger, är det han innerst inne menar eller om han svarar som han tror att 
det förväntas av honom.  
 
I den pedagogiska forskningen, är det nödvändigt att ”en brygga måste slås mellan forskarens 
livsvärld och de människors livsvärldar som görs till föremål för undersökning” (Bengtsson, 
1999, s.34). I intervjusituationen sker en ömsesidig påverkan mellan samtalsparterna. Det är 
viktigt att forskaren kan förhålla sig till sin egen förförståelse och är medveten om vilka 
faktorer som kan inverka på samtalets karaktär.  

Undersökningsgruppen   
 
De intervjuade personerna deltog i ett projekt kring arbetsminnesträning med 
datorprogrammet RoboMemo. Intervjuerna gjordes efter  träningsperioden på fem veckor, i 
direkt anslutning till ett avslutande samtal  på habiliteringen. 
 
De ungdomar som först blev klara med träningsprogrammet RoboMemo intervjuades och det 
föll sig så, att det endast blev pojkar som ingår i studien. Den förkunskap som jag hade innan 
intervjuerna, var kriteriet för att få använda RoboMemo, nämligen att ungdomarna var 
normalbegåvade och hade diagnosen ADHD. Utifrån dessa kriterier togs beslutet att inte be 
om full insyn i varje individs diagnosbild, av den anledningen att det inte skulle finnas en 
förutfattad mening vid mötet med ungdomarna. I uppsatsen har ungdomarna fått andra namn, 
för att ingenting av det som skrivs skall kunna härledas till vare sig person eller plats eller 
något annat som kan röja identiteten. De ungdomar som intervjuades var följande: 
 
Anders går i klass sju och är fjorton år. Föräldrarna valde att vara de som ansvarade för 
träningen med programmet i hemmet. Anders flyttade och bytte skola under projekttiden.    
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Bertil är tretton år och går i klass fem. Han är ett år äldre än kamraterna. Bertil gjorde 
arbetsminnesträningen i skolan, tillsammans med sin assistent. Bertil har tidigare haft en 
personlig assistent, som han nu delar med en annan elev. Bertil har också hjälp av en 
specialpedagog. 
 
Claes är sexton år och går i nian. Han gjorde programmet i skolan. Claes har möjlighet att 
ibland gå till en mindre undervisningsgrupp. Claes har hjälp av en assistent.  
 
David är fjorton år och går i en mindre undervisningsgrupp, med en assistent och en 
specialpedagog till hjälp. David gjorde träningsprogrammet i skolan.  

Datainsamling 

 
Först skrev jag ett samtyckesbrev till föräldrar och elever, som sändes ut till föräldrarna, via 
Barn- och ungdomshabiliteringen. I december -05 samlades all berörd personal till ett 
planeringsmöte, där det diskuterades tillvägagångssätt, delegering, sekretessfrågor samt 
gjordes upp en preliminär tidsplan. Den huvudansvarige överläkaren tog ansvar för att 
respektive rektor blev informerad och jag ansvarade för intervjuer och kontakter med 
specialpedagoger på respektive skolor samt avtalade tid med elev/förälder om tidpunkt för 
intervjuer. Barn- och Ungdomshabiliteringen stod för de initiala kontakterna med såväl skola 
som föräldrar och jag tog kontakt med föräldrar och skolor för att bestämma tid och plats för 
intervjuer.  
 
Intervjuerna hölls i Barn- och ungdomshabiliteringens nyrenoverade lokaler. I deras 
samtalsrum fanns möjlighet att prata ostört i en lugn och attraktiv miljö. En av intervjuerna 
hölls på elevens skola, även där i en ljus inbjudande lokal.  
 
Intervjuerna var utspridda med en intervju per vecka och det gjorde att det fanns tid att 
reflektera över intervjuerna och att hinna med att göra utskrifterna. Vid ett tillfälle hölls två 
intervjuer samma vecka. 
  
Förberedelserna bestod i att noga gå igenom frågeguiden och i god tid boka och ordna rummet 
på ett inbjudande sätt. Ett bord placerades mellan två fåtöljer, med bandspelaren och en 
fruktskål på bordet. Intervjun inleddes med en påminnelse om att samtalet kommer att handla 
om skolarbetet och arbetsminnesträningen med RoboMemo, samt om de tyckte att det gick 
bra att samtalen spelades in på band.  
 
I direkt anslutning till att intervjun avslutats, skrev jag ner vad som blev sagt innan 
bandspelaren sattes på, respektive vad som sades efteråt. Vid flera tillfällen kom det fram 
kompletterande uppgifter som var av värde för intervjun. 
 
Intervjuguiden formulerades med några halvstrukturerade öppna frågor och några konkret 
ställda följdfrågor. Efter den första intervjun gjordes en mindre justering av frågorna, så att 
den första delen av intervjun handlade om skolarbetet och den andra om 
arbetsminnesträningen. Ibland var det svårt att få överblick, vilka frågor som var ställda eller 
inte. Den intervjuade berättade ibland fritt, på ett sådant sätt att flera frågor fick sitt svar. Det 
löstes genom att bandspelaren stängdes av vid några tillfällen, för att jag skulle få en 
tankepaus. Efter intervjun  ställdes de frågor som eventuellt hade tappats under själva 
intervjun.   
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Etiska ställningstaganden 
 
Intervjustudien av ungdomars upplevelser av skolarbetet och arbetet med RoboMemo, togs 
upp i samma etiska nämnd, som tidigare godkänt det ursprungliga projektet RoboMemo och 
de bekräftade att även den kunde vara med inom projektets ram. 
 
Samtyckesbrevet (se bilaga 1) formulerades på ett lättläst och begripligt sätt och där 
relaterades till de av vetenskapsrådet anvisade kraven på information, samtycke, sekretess och 
nyttjanderätt och vad de innebär (Vetenskapsrådet, 2005). 
 
Samtyckesbrevet skickades ut i december - 05, innan undersökningsplanen var helt klar och 
ett mer preciserat syfte med studien var formulerat. Det var därför viktigt att det som stod i 
brevet också stämde överens med frågeguiden.  
 
Innan varje intervju informerades ungdomarna om de forskningsetiska föreskrifterna och de 
fick frågan om det gick bra att spela in intervjun på band. Samtliga ungdomar samtyckte till 
detta. 
 
Vid utskriften används andra namn på ungdomarna och även namn på platser eller annan 
information är förändrade, så att det skall vara omöjligt att kunna röja deras identitet. 

Databearbetning 

 
Intervjuerna genomlyssnades samma dag som de hölls, för att kontrollera att allt hade kommit 
med som det var tänkt på bandet. Vidare lästes anteckningarna som skrevs ner direkt efter 
intervjun. Utskrifterna har skrivits ner så ordagrant som  möjligt.  
 
De utskrivna intervjuerna lästes var för sig en första gång, för att anteckna de första 
helhetsintrycken. Vad var det som framstod som tydligast för varje individ? Målet var att 
försöka fånga en första bild av den livsvärld som varje individ berättade om. Vad berättades 
det om och på vilket sätt?  
 
”Ord har i sig en hermeneutisk funktion, i det att de hjälper fenomen att komma ut i ljuset” 
(Palmer i Dahlberg, 1969, s.63). På liknande sätt fortsatte bearbetningen av intervjuerna, 
genom att söka efter ord/uttryck, adjektiv, verb samt positiva och negativa upplevelser, som 
förekom i intervjuerna. De blev ett verktyg för att upptäcka vad ungdomarna betonade och i 
vilka meningsskapande sammanhang de använde de olika uttrycken. Vad kunde det säga om 
ungdomarnas livsvärld? Hur visade sig fenomenet RoboMemo för individen i skolarbetet? 
 
Till en början bearbetades de olika intervjuerna parallellt, för att hitta de stora dragen, för att 
senare analyseras lite djupare och hitta essensen. Avslutningsvis analyserades samtliga 
intervjuer igen, genom att leta i hela materialet efter likheter och skillnader, teman och efter 
det unika för individen.  
 
Analysen av svaren gjordes enligt en fenomenologisk förståelseprocess, vilket innebär ett 
öppet redovisande av både val och motiveringar och tillvägagångssätt. Det blir då väsentligt 
att skapa en öppen atmosfär i intervjun som gynnar berättande och att försöka tolka 
innebörden i både det som faktiskt sägs och inte sägs.  
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Tillförlitlighet och giltighet 
 
Vilka ’krav’ och förhållningssätt är viktiga att tänka på vid kvalitativa intervjuer som 
analyseras enligt en fenomenologisk ansats? 
 
Spiegelberg försöker att använda metaforer som att ”se och lyssna” och att ”inte tänka men 
se” (Kvale, 1997, s.55). Det är vanligt inom fenomenologin att använda bildspråk och 
metaforer. Popper beskriver hur det i intervjusituationen eftersträvas en nyfiken vakenhet, 
som växlar mellan närhet och distans, hela tiden med full koncentration mot den intervjuade. 
Han jämför det med det tillstånd som präglar ett attackerande djur. Blir närheten för påtaglig 
förloras öppenheten och intervjuaren behöver reflektera och få distans för att inte ’tappa bort 
sig’ (Popper i Dahlberg, 1988, s. 69). 
 
Det distanserade förhållningssättet kan förstås med begreppet ”bracketing”, som Husserl 
använder. Det innebär att vi som forskare skall vara öppna och följsamma i 
intervjusituationen och sätta en parentes om det som vi vet i förväg, eller tror oss veta 
(Dahlberg, 1997, s. 69).  
 
Gadamer talar om en vilja att se och förstå på ett nytt sätt och han menar då, att det inte är 
svaret på frågorna som är det problematiska utan själva frågandet. I strävan efter sann 
nyfikenhet och öppenhet varnar Gadamer för ”att följa en utstakad väg” som han menar är 
begreppet metods ursprungliga betydelse. Om forskaren följer ”en utstakad väg”, dvs. steg för 
steg följer en på förhand bestämd metod, så påverkas öppenheten och därmed också 
möjligheten att förstå (Gadamer i Dahlberg, 1989, s. 70). 
 
De bästa förutsättningarna för en kvalitativ intervju, är en optimal öppenhet för vad den 
intervjuade uttrycker. Det blir en avvägning mellan en helt ostrukturerad intervju och en helt 
strukturerad intervju. Den kvalitativa intervjun är oftast en balansgång mellan dessa 
ytterligheter.  
 
Intervjuerna följer i denna studie en halvstrukturerad frågeguide. De flesta frågorna används i 
samtliga intervjuer, men samtalets karaktär och den intervjuades berättelser, fick vara mer 
avgörande, än att alla intervjuer skulle bli så lika som möjligt. 
 

Fenomenologin har betydelse för den kvalitativa forskningsintervjun, därför att den strävar 
efter att belysa ”den mening som den intervjuade upplever i sin livsvärld” och den strävar 
efter att samtalet skall bli en ”inter – view” i bokstavlig mening (Kvale i Dahlberg, 1997 
s.98).  
 
Även sättet att ställa frågor påverkar öppenheten. Frågor har alltid en riktning och det ligger 
nära till hands att påminna om talesättet, som man frågar får man svar. 
 
I en kvalitativ intervju spelar också den öppna redovisningen av tillvägagångssätt, vid 
datainsamling, bearbetning och analys en viktig roll. Läsaren skall kunna följa hela studiens 
inbördes logik, en ’röd tråd’ genom arbetet och bilda sig en uppfattning av hur arbetet har gått 
till. I intervjuer som tolkas enligt en hermeneutisk fenomenologisk förståelseprocess, försöker 
man att se det unika, det ställs inga krav på replikerbarhet, tillförlitligheten säkerställs genom 
att man tydligt redovisar hur intervjuerna har genomförts och analyserats. 
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Överväganden inför datainsamling och analys 
  
Först övervägde vi att genomföra intervjuerna på en separat tid, men eftersom de flesta 
ungdomarna reste från hemorten till habiliteringen för ett avslutande samtal om resultaten i 
RoboMemo, valde vi  att samplanera och genomföra intervjuerna vid samma tillfälle.  
 
Det fanns en risk att ungdomarna skulle bli för trötta med två samtal samma dag, men det fick 
vägas mot att de inte behövde resa och ta ledigt från skolan en dag till. Dessutom var det 
nödvändigt att ta hänsyn till de koncentrationssvårigheter som ungdomarna i studien har och 
att frågorna skulle fungera även för dem som har svårt för abstrakt tänkande. Jag strävade 
efter att göra intervjuerna  så korta som möjligt.  
 
Utgångspunkten var att inte betona diagnosens betydelse i förväg, utan förberedelserna för 
intervjuerna utgick från de symtom som ungdomar med ADHD oftast har. Zetterqvist gjorde 
sin studie utifrån hur barn talar om sin diagnos (Zetterqvist, 2003). I denna undersökning 
eftersträvades en öppenhet för om ungdomarna kommer att tala om sin diagnos över huvud 
taget. Det ligger i det fenomenologiska perspektivet, att inte styra samtalet, utan låta den 
intervjuade själv få välja vad som blir fokus i intervjun. Därför gjordes valet att inte begära in 
fullständig information om tilläggsdiagnoser och förhoppningen var att intervjuerna trots allt, 
skulle kunna genomföras på ett för ungdomarna begripligt sätt.  
 
Det blev en process som till slut mognade och utmynnade i ett antal halvstrukturerade öppna 
frågor, som både gav utrymme för de oväntade svaren och några mer konkreta och direkta 
frågor om skolarbete och RoboMemo - projektet. Frågorna formulerades så att de inte skulle 
ledas in på ’mina’ förväntningar eller min förförståelse.  
 
Det kan finnas en fara i om en fenomenologisk studie börjar i detaljerna, men kanske att 
specifika ord och uttryck kan spegla en del av ungdomars upplevelser och erfarenheter, hur 
verkligheten ter sig  för dem. De specifika upplevelserna och uttrycken kan tjäna som 
blickfång, som gör att sammanhanget upptäcks och görs synligt.  
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ANALYS och RESULTAT  
 
Samtalen med var och en av de fyra ungdomarna är unika. Trots ett relativt litet underlag, så 
visar intervjuerna prov på en rik variation. Intervjuerna blev olika långa och sättet att prata 
och uttrycka sig varierade också tydligt. Det återspeglas också i sättet att redovisa resultatet. 
Självklart finns ingen värdering i om det står mer eller mindre skrivet om en intervju. Det är 
det unika i varje samtal som får avgöra hur den bäst speglas i skrift.  
 
Intervjuerna har analyserats genom att först läsa och lyssna på intervjuerna åtskilliga gånger 
för att försöka att hitta ord, uttryck och upplevelser i texten, som på ett djupare plan indikerar 
hur fenomenet RoboMemo har visat sig för individens tillvaro i skolan. Jag har också 
reflekterat över hur ungdomarna har förmått att klä sina erfarenheter i ord. Några hade ett 
väldigt flyt i talet medan andra var mer försiktiga i sitt uttryckssätt.  
 
Därför är det värt att fundera över vad det var som faktiskt blir sagt. Är det med automatik så 
att den som talar mycket får mycket sagt? Även tystnaden talar och säger meningsbärande 
enheter, som visar på hur de upplever sin tillvaro i skolan. Olika uttryckssätt kan spegla 
personligheten och även hur självbilden värderas. Det gäller att analysera på ett sätt som gör 
det möjligt  att höra vad som ’inte’ sägs eller lyssna ’bakom’ jargongen. 
 
Under rubriken Resultat och analys, sammanfattas intervjuerna till att börja med var för sig, 
där varje person presenteras utifrån sin livsvärld i skolan, för att sedan ge en sammanfattande 
analys av samtliga intervjuer.  

Intervju med Anders 

 
Bakgrund  
Sedan Anders började med RoboMemo, har han flyttat till en annan kommun och bytt skola. 
Anders har alltid gått i sin ordinarie klass och det verkar vara fallet även på den nya skolan. 
Det var Anders läkare som föreslog att Anders skulle prova RoboMemo. Anders skolbyte har 
gjort det svårare att göra någon jämförelse före och efter arbetsminnesträningen i skolan.  
  
Intervjusituationen 
Anders pratade ganska lågmält och han svarade tålmodigt på alla frågor han fick. Anders hade 
svårt att sätta ord på sina tankar i berättande beskrivningar. Oftast gav Anders korta och 
koncisa svar och jag försökte genom följdfrågor upptäcka och förstå hur Anders upplevt sin 
skoltid. Anders gav intrycket att han är en trygg kille. Intervjun tog 25 minuter. 
 
Samlat helhetsintryck 
Mitt samlade intryck av Anders tillvaro i skolan, är att han verkar ganska nöjd och följsam. 
Trots skolbyte trivs han i skolan, med både kamrater och lärare och han har inga särskilda 
önskemål på vad som skulle kunna göras bättre i skolan.  
 
 
 
Analys av tillvaron i skolan  
När Anders uttrycker sig använder han övervägande positiva beskrivande uttryck. Han har en 
lite försiktig, garderande hållning och säger exempelvis att; det ’verkar kul’ (om att vara 
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lastbilschaufför), ’rätt bra’ (om skolan), ’fungerat bra’ (om coachen i RoboMemo) och ’nog 
bra’ (om lektioner). Vid enstaka tillfällen använder han uttryck som; ’ganska svårt’ (om 
RoboMemo). Vad innebär Anders gardering? Är det ett uttryck för hans sätt att uttrycka sig 
eller kan det uppfattas  i någon annan mening? 
 
Anders har en försiktigt positiv inställning till skolan. Anders har åsikten att han är nöjd med 
de lärare han har och att en lärare bör vara ”inte för sträng, men ändå inte för snäll. Sen är det 
svårt”. Anders har en bild av hur en bra lärare skall vara, men han har svårt att klä det i ord. 
 
Anders berättar att han har kamrater både på sin gamla och nya skola. Kamraterna är det 
’bästa’ med skolan. Han är överlag nöjd med sin skolgång och ger ett konkret exempel på en 
uppgift som han gillar; bästa ämnet är ”nog matte” och bästa uppgift är ”att söka på skolans 
datorer på Internet, grejer som man ska skriva uppsats om”. På frågan om vad han skulle 
förändra i skolan, om han fick bestämma, så svarar Anders att ”den är bra som den är”, men 
tillägger att han skulle vilja ha längre raster och sluta tidigare och motiverar det med att man 
”orkar bättre då”.  
 
Anders verkar vara ganska medveten om varför han går i skolan och även vilka faktorer som 
påverkar hans inlärning. Han säger också att man går i skolan för att ”man får mer kunskap”. 
Anders säger annars att han inte märker någon större skillnad hur han upplever sin 
skolsituation, i början och i slutet av RoboMemo. 
 
Anders andas en viss optimism inför framtiden. Han svarar direkt på frågan: 
 

E: Vad tror de att du kommer att jobba med som vuxen? 
A:Som lastbilschaufför. 
E: Köra lastbil. 
A: Ja. 
E: Är det av någon speciell orsak? 
A: Det verkar kul, jag har åkt med. 
E: Vad lockar? Kan du berätta? 
A: Att man får åka bil mycket. Att man får sova och man kan stanna var man vill. 

 
A tänker sig arbetet som chaufför som ett fritt yrke och det verkar vara friheten att välja hur 
han kan planera sin dag som lockar honom. Han har följt med och har egen erfarenhet av hur 
det skulle kunna vara.  
 
Analys av upplevelsen av RoboMemo 
Anders tycker att det är bra för man får ”bättre minne” och ”bättre koncentration” och vad det 
gäller huruvida han har upplevt någon förändring genom arbetet med RoboMemo, så säger 
Anders att:  
 

A: Ja, jag har fått bättre minne, bättre koncentration. 
E: Det har du märkt? 
A: Mm. 
E: Hur har du märkt det? 
A: Minne har jag märkt för jag…jag liksom, förr när mamma har sagt att ’kan du ta med dig det 
här så att vi kan räkna lite i matten’, så har jag glömt det, men det kan jag komma ihåg när 
mamma säger det. 

 
Han hänvisar till att han lättare kommer ihåg läxor nu, när mamma påminner honom. Anders 
säger att han kommer ihåg bättre då han har blivit påmind. Man kan ana att Anders är 
medveten om att han behöver en påminnare och när han har det, så minns han lättare nu. 
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När Anders berättar om arbetet med RoboMemo, märks det i både tonfall och energin i rösten 
att han upplever att det var roligt i början men tråkigare och jobbigare ju längre det pågick. 
Anders säger om RoboMemo att; ”det är skönt att det är över”, för ”det enda som var kul var 
det sista” (spelet). Trots detta tvekar inte Anders innan han svarar, att det kommer att vara ok 
att fortsätta programmet vid uppföljningen, med motiveringen att, ”man vet ju att det är bra, 
för man får bättre minne”.  
 
Anders använder ofta uttrycket som ’man vet ju att’ och låter därför ’dem’ föreslå vad som är 
bra för honom. Själv har han inte märkt någon tydlig förändring, under tiden med 
RoboMemo.  
 
Anders svarar på hur det kom sig att han fick erbjudandet att göra RoboMemo. 
 

A: Det vet jag inte riktigt. 
E: Vem var det som pratade om det? 
A: Det var min läkare. 
E: Som ett förslag? 
A: Ja jag fick välja om jag ville jobba med RM eller ta tabletter, så jag blev piggare, gladare och 
då valde jag RM i stället. 

 
Här ställs Anders i en valsituation, där han väljer att göra RoboMemo framför att börja 
medicinera. Hur har detta val har påverkat Anders motivation och uthållighet att göra 
RoboMemo. Till en början behövdes bonusspelen som en motivationshöjande faktor, men 
allteftersom Anders upplevde RoboMemo som enformigt och tråkigt, höll Anders ut och 
gjorde det ändå. Till sist verkar det som att spelen inte var nödvändiga, utan den inre 
motivationen blev drivkraften som gjorde att han genomförde träningen.  
 
Sammanfattande analys 
Det är både för att Anders inte har så bestämda åsikter t ex om hur en bra skola bör vara och 
att han verkar så nöjd och litar på de vuxna i sin omgivning, som leder mig in på lotsen som 
metafor. Kan det vara så att Anders litar på att omgivningen vet bäst, han finner sig i 
förändringar och hoppas på att det kommer att innebära något bra? Man kan ana, att Anders 
tillvaro i skolan, ter sig för honom som ett fartyg, som har fått ombord lotsen. Han hoppas att 
lotsen väljer rätt väg. Han upplever inte någon tydligt märkbar skillnad före och efter 
RoboMemoträningen, men han gör RoboMemo ändå, trots att det tar emot och är 
ansträngande. Kanske för att läkaren och föräldrarna säger att han förmodligen kommer att 
klara skolan bättre då? 

Intervju med Bertil 

 
Bakgrund  
Bertil går i femte klass, men är ett år äldre än kamraterna. Han går i sin ordinarie klass och har 
haft hjälp av en personlig assistent. Det har kommit en kamrat till i klassen, som också 
behöver extra stöd, så nu får de ha assistenten tillsammans. Bertil har också hjälp av en 
specialpedagog, som var den som först föreslog att Bertil skulle pröva RoboMemo.  
 
 
Intervjusituationen 
Bertil berättade lågmält och detaljrikt, med rappa korta svar och tvärsäkra omdömen om sina 
skolupplevelser och intressen. När han kom in på arbetet med RoboMemo eller sina 
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fritidsintressen, märktes en tydlig förändring i röstens energi, berättelsen fick nytt liv. Efter de 
första kortare svaren, ofta med glimten i ögat, så visade Bertil att han hade många funderingar 
och tankar. Intervjun tog cirka 40 minuter.  
 
Samlat helhetsintryck 
Det som slog mig först, redan under intervjun, var nog att Bertil inte ser någon mening med 
sin skolgång. Bertil visar med eftertryck, hur jobbigt allt är i skolan. ”jag ser ingen 
glädje…”jag ser ingen glädje i skolgången heller”.  
 
Analys av tillvaron i skolan 
Han använder ord som, ’störande’, ’irriterande’ och ’sämsta’, när han talar om vad han tycker 
om sin skola och om ämnen i skolan, i synnerhet matte och engelska. Gemensamt för båda 
ämnena är att Bertil upplever sig ligga efter. Trots att han är ett år äldre, har han inte hunnit 
lika långt som de övriga i klassen. Matte tycker han är ”irriterande, jobbigt men lätt”. Han 
menar att lektionerna är för långa, han blir trött.  
 

 
E: Hur ser en dag ut? 
B: 40 minuter första lektion. 
E: och sen tar ni rast? 
B: Mm. 5 minuter rast. Vi har en lång rast, 10-rasten. Sen går det 40 minuter, sen har du en 10 
minuter. Sen är det 60 min eller nåt, då har vi matrast. 

 

Bertils berättande ger mig en inblick i hur han upplever sin skoldag. För honom handlar det 
om när rasterna infaller. I RoboMemo - arbetet var det viktigt för Bertils motivation, att han 
fick göra träningen på mattelektionen.  
 
När Bertil skall beskriva sin skolgång använder han ofta uttrycket ’får inte’. Han beskriver sin 
skola och säger att: ”Man får inte vara på bäcken…man får inte svära…man får inte 
slåss…man får inte gå utanför skolområdet…man får inte äta godis…för då får man på käften 
av lärarna”. Bertil upplever sin skola som ”den sämsta skolan i hela värld…nej universum. De 
har till och med bättre skolor i Kina”!  
 

E: Förstår du varför de har de här reglerna? 
B: Ja, fast det är CP- stört för vi är liksom…vi fattar att de inte låter de som går i ettan och tvåan, 
ju, men vi som går i femman som har lite mer erfarenhet, som är lite äldre, borde ju få göra så. 
… 
E: går det att säga något bra om din skola? 
B: Nej! Inget. 
E: Om vi säger så här då; hur har du det med kamrater. Finns det något bra att säga då? 
B: Ja. 

 
Bertil berättar om hur det var då han träffade en kille som också är granne med honom. 
 

B: Jag lärde känna honom när han för första gången skulle åka buss, när han gick i lekis och då 
jag gick i tvåan. Då glömde han sin bok. Och gången innan när han hade åkt då …då hade en 
kille som hette X mobbat honom typ. Då var det den tråkiga bussen. Då fick jag, var jag tvungen 
att sitta med honom och vi, vi är polare. 

 
Bertil upplevde sig ’tvungen’ att hjälpa den yngre kamraten. För mig ger denna berättelse en 
vink om hur Bertil har en känsla för att ’ta hand om’ den som far illa och han gör något åt det. 
Han ser sig som en som är ’lite äldre’ och som en som har mer ’erfarenhet’. Är det så att 
Bertil önskar få mer frihet och ansvar i skolan. Bakom hans tidigare beskrivning av alla ’får 
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inte’  i skolan, så kan man ana en kille som längtar efter mer frihet och färre förbud i skolan. 
När Bertil säger att han har ’lite mer erfarenhet’, ser han på sig själv som att det vore rimligt. 
Kamratskapen med killen på bussen har fortsatt och de är ’polare’ och grannar. 
  
Bertil svarar på vad han tror att kompisen skulle berätta om sin skola.  
 

B: Vet inte. Jag har inte frågat honom vad han tycker om skolan. 
E: Nej, det är inte det man pratar om, kanske? 
B: Man vill bara hem från skolan när man kommer dit. Det är allt man tänker på. 

 

Uttrycket ”allt man tänker på” visar hur Bertil tillvaro i skolan ter sig för honom. För Bertil är 
det en skola full av förbud och regler och hans tankar fylls av hemlängtan, för på 
”hemmatiden har han fullt upp”. 
 
Bertil verkar uppleva en ambivalens i sina upplevelser i skolan. Ena stunden har 
förändringarna ”redan börjat” och han har en hoppfullare syn på framtiden och i nästa sekvens 
blir han mer pessimistisk och kopplar det till att han inte längre har en egen assistent. Vad 
säger det om Bertils självbild? Han berättar om att han har fått ett stärkt självförtroende och 
’lärt sig vara i skolan’ och han upplever att om det skall fortsätta, behöver han ha stöd av en 
personlig assistent?  
 
Följande citat ger en glimt av hur Bertil erfar sin tillvaro i skolan. Han säger först att, ”träslöjd 
är roligt. Syslöjd är piss”.  
 

E: När får du träslöjd? 
B: Nästa vår. 
E: Då har du nåt att se fram mot? 
B: Mm. Jag ser inte fram mot nåt.  
E: Inte ens att ha träslöjd? 
B: Nej, jag har det ändå så då. 
E: Du har det ändå? 
B: Extra slöjd med min assistent. 
E: För att du gillar det då? 
B:Nej, För jag har svårt att följa ritningar. Kan inte följa ritningar. Jag slänger ritningen och 
bygger på mitt vis. 
E: Du behöver ingen ritning? 
B: Nej…och det är för att lära mig att följa ritningar; det är därför jag har extra träslöjd. 
E: Kan det vara bra att följa en ritning, tror du? 
B: Nej! Kommer aldrig att behöva. 

 

Bertil gillar träslöjd och är medveten om att han redan nu får ha extraslöjd, för att han ”har 
svårt att läsa ritningar”, men han ”kommer aldrig att behöva en ritning”. Han har byggt en 
skateboard på fem minuter utan ritning och det gick bra. Det är intressant att lägga märke till 
att Bertil säger att han inte ser fram mot att få träslöjd till hösten, han har det ju redan. Han 
visar också att han vet orsaken till varför skolan låter honom få ha extraslöjd, men för honom 
är det något annat som är drivkraften, att få bygga själv, på sitt vis. 
 
Bertil ger mig fler exempel på hur han upplever sin tillvaro i skolan. När han får frågan om 
arbetssätt, hur han tycker om att jobba, svarar han: 
 

B: Sitta själv är bra! Det får jag aldrig! Då ska N alltid vara med som jag delar assistent med. 
Innan hade jag en egen, tills han flyttade in till X-by. Jag vill bara sparka ut honom genom 
fönstret. 
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Denna händelse återkommer fler gånger under intervjun och den kan förstås som en viktig del 
i hur Bertil erfar sin tillvaro i skolan. Tidigare har han haft en egen assistent, men nu får han 
dela den med någon annan. Upplever Bertil det som att hans förutsättningar inte är desamma 
som förut? 
 

E: Hur är det att jobba i grupp? 
B: Det går inte! För då ryker jag ihop med de andra. Jag hamnar alltid i otursgrupper. Jag är 
alltid med P och såna. Och då får jag inte göra nåt- Då ryker jag ihop. 

 

Bertil berättar att han alltid har haft lätt för att säga ifrån, ofta med knytnävarnas hjälp. Han 
ger flera exempel på kritiska situationer, där det är lätt att ”ryka ihop” med någon. Det kan 
vara i hallen där alla skall samlas och hänga upp sina kläder, eller vid grupparbeten.  Bertil 
säger att han helst vill jobba ensam, för han hamnar ”alltid i otursgrupper”. Han får aldrig 
bestämma någonting och det slutar ofta med att han ryker ihop med någon.  
 
Bertil ser en förändring och säger att: Nu kan jag ”hantera min aggressivitet bättre”! Det har 
blivit ”lite mindre knytnävar” nu. Bertil ger mig tydliga och konkreta exempel på upplevda 
positiva förändringar, han erfarit; ”jag har fått självförtroende”, ”förut trodde jag inte att jag 
kunde något” och ”jag gav alltid upp hoppet”.   
 
På frågan om vad Bertil vill göra i framtiden säger han att han kanske vill bli bilmekaniker - 
men det är för ”kletigt”, kanske militär – men det kräver för ”höga betyg”. Han säger också att 
”jag kommer aldrig att få råd att starta ett eget företag”, men det ”kvittar egentligen vad jag 
får för jobb, bara jag får lön för det, så jag har egentligen inte nåt mål då”.  
 
Analys av upplevelsen av RoboMemo 
När Bertil berättar om RoboMemo ändrades tonen och engagemanget i rösten och då använde 
han uttryck som ”roligare” och ”fått självförtroende”. Bertil tycker att RoboMemo är roligare 
än det vanliga skolarbetet och att det är ett ”coolt” program där man ”tränar hjärnan”. Han 
kopplar samman förändringar han har märkt i sitt liv med träningen av arbetsminnet,. ”Förut 
var jag alltid osäker”… och ”jag gav alltid upp hoppet”, men nu ”tror jag att jag kan mer”.  
 
Bertil nämner som exempel att han tidigare bara orkade föra skosnöret genom hålet, men inte 
orkade att knyta klart. Dagen före vi träffades, hade en kompis lärt honom att knyta skorna. 
Denna händelse tillsammans med att Bertil har lärt sig sitt telefonnummer, återkommer han 
till flera gånger. Det visar hur Bertil sammankopplar dessa framsteg med RoboMemo och 
särskilt sifferträningen i RoboMemo, där han lyckades väl.  
 

I samma mening då Bertil talar om att har lärt sig att knyta skorna, säger han att han har  ”lärt 
sig vara i skolan”. Det kanske tydligaste exemplet för honom som kommer spontant berättat, 
innan intervjun börjar, var att nu klarar han att koncentrera sig längre stunder då han spelar 
LAN med Counter Strike. Tidigare klagade kompisarna att han inte hängde med.  
 
På den allra första frågan om vad RoboMemo är bra för, svarar han: 
 

B: Så att man kan sitta still längre, så att man kan vara mer koncentrerad och det är jag när jag 
spelar CS. Det har blitt en ökning nu…förut när jag hade dött fem gånger hade jag dödat en. Nu 
när jag har dött fem gånger har jag dödat tjugo. 
E: Så du har märkt en skillnad? 
B: Mm. Mycket skillnad. Nu är jag inte så okoncentrerad och då koncentrerar man sig. 
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Bertils exempel visar att han har erfarit en förändring. Jag frågar honom om alla kan göra 
RoboMemo? 
 

B: Nej, för det är ju bara för barn som har en sjukdom. 
E: Måste det vara det? 
B: JA, Det är ju för det! Det är ju ju bara för  de som har ADHD och sånt så att de ska kunna 
sitta still längre och sånt. Att kunna hantera sin ilska mer. 
E: Handlar det om nåt mer tror du? 
B: Man måste bli säkrare. Jag har aldrig varit säker förut, har varit osäker. 
E: Har det inte lite grand att göra med minnet också? 
B: Jo, minnet det är klart. Och det har jag alltid haft bra. 
E: Men det har du alltid haft bra? Det har inte varit ditt stora bekymmer? 
B: Nej, och jag har aldrig använt det. Inte på engelskan i alla fall. På matten har jag använt det 
för nu har matte börjat bli tråkigt. Det är för svårt när man börjar få matteläxa. Jag hade beting 
fast jag vägrade att göra beting då tog de bort betinget. Nu får jag mattepapper och det får  alla 
andra också. 
E: Är det bättre? 
B: HE! Sen säger de att man ska få fritid, men man får aldrig det där inne. Det är bara att göra 
läxor. 
 

När Bertil beskriver vilka han tror att RoboMemo är gjort för, tänker han på dem som har en 
sjukdom. De som har diagnosen ADHD skall få lättare att sitta still och hantera ilskan bättre. 
Då han tänker på sig själv, talar han i första person om att ”jag har blivit säkrare, förut var jag 
alltid osäker”.   
 
Hur uppfattar Bertil minnet och hur han använder det? Han säger att han alltid har haft bra 
minne, men han använder det inte alltid! Han identifierar sig inte som en person som har 
dåligt minne överlag, utan han kopplar det till de sammanhang som är besvärliga. Han 
’använder’ inte minnet i skolan, när arbetet känns svårt och tråkigt.  
 
Bertils uttrycker en oro över vad som kommer att hända om inte förändringarna finns kvar. 
Han säger inför fortsättningen med RoboMemo om tre månader: ”vad händer om det intet 
sitter kvar”? All den positiva förändring han har upplevt, vad händer med den: 
 

B: Sitter kvar. Men jag vet inte vad de gör om det inte gör det? Om det inte sitter kvar. Det vet 
jag inte vad man gör då? Jag har ju precis lärt mig att knyta skorna, det gjorde jag igår… För 
förut kunde jag bara göra så att jag kunde dra in snöret sen gav jag upp hoppet varje gång för 
jag…Fast igår lärde jag mig av en klasskamrat, X, då va att knyta. På fem minuter.  

 

I följande utdrag jämför Bertil sin arbetsinsats med hur han tror att hans kamrat, som han 
delar assistent med, skulle ha klarat samma träningsprogram.  
 

E: Skulle du rekommendera nån annan kompis som är i din situation att  göra RM? 
B: NN!! Han är alltid så lat och klantig om han skulle göra RM så skulle han bara bli värre. För 
man måste hålla på en hel månad, varje dag och vara koncentrerad och han är väldigt trött fast 
han lägger sig halv åtta och jag lägger mig halv elva vissa dagar och jag kämpar och han är lat 
och gör inget på lektionerna. Då går det ju inte med RM för det krävs ju massor av allting.  
E: Har det varit jobbigt med RM? 
B: Ja. Det är uthållighet, sitta i en städskrubb… i mer än en hel månad! 

 

Citatet speglar en stärkt självbild hos Bertil, där hans upplevelse får honom att dra slutsatsen, 
att kamraten, enligt honom, aldrig skulle ha haft den uthålligheten som han själv har haft!  
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Sammanfattande analys 
Samtalet med Bertil engagerar och det verkar som att hans självbild och tro på sin förmåga 
har fått en ordentlig skjuts framåt, men att det är en skör tråd. Har många tidigare besvikelser 
gjort det  svårt att riktigt tro på framtiden? Han beskriver sin upplevelse i skolan med en 
mängd, ”du får inte”. Yttre motivation var viktigt för Bertil. Han fick göra RoboMemo på 
mattelektioner och han arbetade snabbt igenom träningsprogrammet, så att han fick mycket 
tid till belöningsspel. 
 
Bertil växlar mellan då han i ena stunden inte ser något roligt eller mål och mening i 
skolgången, för att i nästa stund visa stolthet över sin arbetsprestation med RoboMemo och de 
värdefulla vinster han har erfarit i arbetet. Hans insikt om RoboMemos betydelse och 
inverkan på självförtroendet, kan det vara en början på en inre motivation?  
 
Bertil ger många konkreta exempel på förändringar som visar på ett ökat självförtroende, 
samtidigt som han ger uttryck för en oro över om det positiva inte kommer att bestå. Griper 
Bertil tag om ett halmstrå och hoppas att det positiva han har varit med om skall fortsätta? 
Vad händer annars? Oron lyser igenom.  
Centralt i Bertil berättelse är relationen till assistenten och besvikelsen över att behöva dela 
assistenten med en klasskamrat. Bertil upplever att han behöver en personlig assistent, för att 
lyckas i skolan. 

 
 
E: Kanske om vi träffas om ett år igen att du säger att skolan är lite roligare? 
B: Skolan kommer aldrig att bli rolig. Sen blir den rolig om jag får en egen assistent igen. 
E: Du längtar efter det? 
B: Och kasta ut NN så att han får ett eget rum i stället.  

Intervju med Claes 

 
Bakgrund 
Claes går i en skola som består av flera byggnader. Huvuddelen är den där de ordinarie 
klasserna går och där har också Claes sin klasstillhörighet. Där finns också några mindre hus i 
anslutning till skolan, dit elever i behov av stöd kan få gå. Om jag har uppfattat det rätt, så kan 
man vara placerad där på heltid eller gå dit vid behov och det är det sistnämnda som är 
aktuellt för Claes. Han får hjälp av en assistent. Det var Claes själv som tog första steget till 
att han kunde få göra RoboMemo, efter ett TV-program han hade sett.  
 
Intervjusituationen 
Innan intervjun började, gav Claes ett försiktigt första intryck att vara lågmäld, men väl inne i 
samtalsrummet lyftes blicken och Claes pratade gärna och utvecklade sina egna tankar och 
reflektioner. Intervjun tog 40 minuter. 
 
Samlat helhetsintryck 
Det som jag uppfattade som allra mest tydligt hos Claes var hans inre motivation. Han hade 
en egen vilja att göra programmet och han gjorde det för att klara skolarbetet bättre.  
 
Analys av tillvaron i skolan 
Det var uttryck som, ”jag ville faktiskt göra det själv” och ”jag ville bli bättre i skolan”, som 
gjorde mig uppmärksam på det som indikerar essensen av det Claes berättar. Även ordet inte 
används flitigt av Claes, men sällan i sammanhang med någon negativ anspelning. Det 
handlar bl.a. om att han inte behövde robotspelen som bonus. Claes berättade att det hände 
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ofta, att när träningen var avslutad och jag ”inte hann med (bonusspelen), så gick jag på 
lektion i stället”. På frågan hur det kändes, svarade han att det inte gjorde något, det var ju inte 
därför han gjorde RoboMemo. ”Man lär sig ju inte på dataspelen” (bonusspelen). 
 
Claes resonemang visar på att han har ett aktivt förhållande till sin inlärning och att han sätter 
upp mål att nå upp till. Han ser kopplingen mellan att ha en målsättning och att träning ger 
ökad färdighet och resultat. Claes ser nyttan av ansträngningen, ”det är värt priset”. Ett 
konkret exempel som han nämner är hans läsförmåga. Förr var det svårt och inte roligt, men 
efter bokstavsträningen i RoboMemo, har läsningen blivit lättare och roligare. Claes berättar 
att han snart har uppfyllt sin målsättning, att läsa fyra deckare i skolan innan sommaren och 
”jag kommer att klara det”. 
 
Ytterligare en sak som visar på Claes syn på lärande, är hans personliga relation till lärandet. 
Han har lyssnat till vuxnas berättelser och han har upptäckt att han lär sig genom att lyssna, 
det ger kunskapen ett ansikte. Claes berättade att en nära släkting undkom andra världskriget i 
Tyskland och fick fly till Sverige. Han har lyssnat med intresse många gånger till dennes 
levnadshistoria och där väcktes hans intresse för SO och historia i synnerhet. Det är de bästa 
och roligaste ämnena, enligt Claes.  
 
Detta hänger samman med Claes uppfattning om hur en bra lärare bör vara. Förebilden för 
honom är läraren i SO, som är ”rolig och kan berätta jättebra”, samtidigt som han skriver på 
tavlan som stöd. För Claes är en bra lärare lika med en engagerad person, där han får en 
personlig relation både till innehåll och till den som förmedlar kunskapen. Han ser lärande 
som lustfyllt, då det handlar om något som engagerar honom och när det förmedlas på ett för 
honom attraktivt sätt.  
 
Claes ser en klar förbättring av sin läsförmåga. Han kopplar detta till bokstavsträningen på 
RoboMemo och lästestet, som han redogör för i detalj. Han minns innehållet om andra 
världskriget och det engagerar och intresserar honom mycket. Dessutom överraskade han 
lärarna med att ha alla rätt på lästestet, ”det trodde de inte”. Han berättade att han fick en 
kopia för att visa sin mentor. Claes undrar när fortsättningen kommer på lästestet och ser fram 
mot att göra det testet också. Han utgår från att det kommer att bli alla rätt i läsningen igen, 
men att det förmodligen kommer att gå på kortare tid.  
 
En annan tydlig tendens i samtalet är avsaknaden av negativa beskrivande uttryck. De är 
ytterst få. Vid ett av dessa få tillfällen talar Claes om en uppgift han inte gillade. Han 
berättade att han var tvungen att skriva ett arbete på två sidor i engelskan, (som han säger är 
’jättesvårt’), om en musikartist.  ”Jag lyssnar inte så mycket på musik” säger Claes. Han 
betonar detta att det kändes som ett tvång att behöva skriva om något som inte alls 
intresserade honom och dessutom på engelska! När motivationen inte finns, minskar lusten till 
ansträngning.  
 
Claes talar om sin klasstillhörighet i den vanliga klassen och betonar att det finns många fler 
än han som behöver hjälp och att han inte är sämst i vare sig klassen eller i skolan. Man kan få 
gå till ett särskilt hus ibland för att få undervisning i mindre grupp. Huset benämns ibland som 
’ett litet ställe’, ’barackerna’ eller ’Z-huset’. I de sammanhang som namnen nämns, märks det 
att det är ok att gå dit. ” Jag är ju inte sämst och det är många som går dit”. Samtidigt 
identifierar sig Claes med den vanliga klassen i A-huset.  
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Claes nämner sitt funktionshinder vid ett tillfälle: ”jag har lite av sånt, damp”. Han säger det i 
förbifarten och det är inget han betonar, bara konstaterar. Claes har en bevarad integritet och 
markerar att de andra klasskamraterna inte vet om hans bekymmer. Det känns ok för honom 
att gå till en mindre grupp ibland. Claes visar inga tecken på stigmatisering eller utanförskap.  
 
Claes ger också en förklaring till sitt funktionshinder. Det var när han var liten och blev 
allvarligt sjuk. ”Jag tappade en del år och det har gjort att jag är okoncentrerad ibland’. 
 
Analys av upplevelsen av RoboMemo 
Claes ser på RoboMemo som en ’förmån’ och han vill ta chansen att klara av skolarbetet 
bättre. Han såg ett TV - program på sommarlovet om Damp och RoboMemo, som skulle göra 
att man blev duktigare i skolarbetet. Han pratade med sina föräldrar om det, som i sin tur tog 
upp det med lärarna, då terminen startade.  
 
Claes får frågan om vad RoboMemo är för nåt?  
 

C: Dataprogram, som gör så att man…om man håller på med det först i fem veckor och sen så 
får man göra olika aktiviteter som tränar upp vissa delar i hjärnan och så och så gör man så man 
får mer rum i hjärnan. 
… 
E: Om du jämför RM med ett dataspel, vad säger du då? 
C: Det är inte ett riktigt dataspel. Man lär sig med det. Man måste göra det för man ska typ… 
man hjälper hjärnan – det gör man ju inte med ett vanligt dataspel…och sen får man ju inte 
skjuta eller så utan man måste kryssa i och lyssna och sen får man titta på skärmen och sen så… 
det är ju inte ens likt ett dataspel. 
E: Du skulle säga att det är ett skolprogram? 
C: Eller ett hjälpprogram. Sen om man typ har varit duktig och gjort färdigt allting så får man 
spela roboracing och man är en robot och så. 
E: Hur upplevde du den delen? 
C: Jag tyckte inte att den var så jätterolig men om man hade tid över så kunde man ju göra det. 
Men jag gjorde det på skoltiden så då kanske det blev att man hade minst fem minuter till nästa 
lektion, så man kanske inte hann, så jag gick till lektionen i stället. 
… 
E: Hur kändes det? 
C: Det kändes inte så. Jag tyckte…ibland var det roligt och så, men jag tyckte inte att det var 
jätteroligt. Det gjorde inte så jättemycket.  
E: Vad kan det bero på att du inte upplevde den delen som så häftig? 
C: Det hjälpte ju inte så jättemycket heller…jag gjorde ju det mest för att det skulle hjälpa mig 
och det gjorde det inte och därför var det inte så viktigt att spela det. 

 
Claes berättande visar att han har en tydlig bild kring varför han gör RoboMemo. Han gör det 
för att få hjälp och då behöver han inte dataspelen. Han har en inre drivkraft och han känner 
sig delaktig i träningsprogrammet. Han har satt upp mål, inte bara själv, utan tillsammans med 
andra. ”Vi” hade en målsättning att göra arbetsminnesträningen, ”det var det som var viktigt, 
inte att spela efteråt”. 
 
Claes vill inte att alla skall veta att han gör RoboMemo. ”Vi gjorde RoboMemo när det inte 
var några andra där” och ”de andra vet inte något om min träning”. Man kan få intrycket av 
att hans funktionshinder inte märks i alla situationer och att han är mån om sin vanliga 
klasstillhörighet och integritet.  
 
Sammanfattande analys 
Mitt samlade intryck av Claes tillvaro i skolan var att han hade en inre drivkraft till att göra 
RoboMemo för att ”träna hjärnan”. Han sade att ”jag gjorde ju RM för att det skulle hjälpa 
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mig” och ”jag ville faktiskt göra det själv” och ”jag ville bli duktigare i skolan”. Claes 
behövde inte de yttre belöningarna i form av dataspel som bonus. Vid ett tillfälle då en lärare 
var sjuk och det inte fanns någon som kunde vara med honom vid träningslektionen, sade 
Claes att han ”visste själv att jag måste göra RoboMemo, så då gick jag själv och gjorde det”. 
Efteråt fick han beröm för att han tog eget ansvar. Det hände även att Claes gjorde 
RoboMemo på sovmorgnar, utan lärares överinseende, för att inte missa andra lektioner. 
 
Claes tar tacksamt tillvara på tillfället att göra RoboMemo och gör det bästa han kan av 
situationen. Han räknar med en förbättring. Angående uppföljningen av RoboMemo om tre 
månader, säger han att: ”jag tror att jag kommer att höja mig, för det kan man göra om man 
vill”.  
 
Claes upplevelse av sin tillvaro i skolan liknar bilden av en idrottsmans prestation. Det ligger 
alltid hård träning bakom framgångar och det gäller att ha en klar målsättning för att orka med 
vardagens slit. Det finns ju hopp om belöning efteråt, som gör att det är värt allt arbete. Claes 
har en önskan om att hela tiden förbättra sina resultat och han har förmåga att se i ett längre 
perspektiv och han ser vilken nytta ett utfört arbete nu, kan ge i en framtida situation.  
 
Claes berättelse gör att metaforen växer fram tydligare. När Claes talar om mål att uppnå, får 
det mig att tänka på orientering. Lärandet är som en karta för honom. Han kan tillsammans 
med andra ta ut en riktning och han hade en egen vilja att komma fram till det målet. Han har 
en ’tränare’ som hjälper honom att lägga upp träningen och han lyssnar aktivt och praktiserar 
det han hör. Om uppföljningen av RoboMemo säger han att: ”jag kommer att höja mig”... och 
ansträngningen kommer att ”löna sig”, för ”man får igen det efteråt”    
 
Det är tydligt att Claes har fått självförtroende och tror på sin förmåga att lyckas, samtidigt 
som han är medveten om hur han fungerar, med styrkor och svagheter. På frågan om 
eventuellt framtida yrke svarar han, byggnadsarbetare: ”Jag skall nog inte sitta still på ett 
kontor, utan jobba med händerna”.  

Intervju med David 

 
Bakgrund  
David går i en mindre undervisningsgrupp i en byggnad en bit från skolan, där även IV och 
Komvux håller till. David har varit där under större delen av vårterminen -06 och till hösten är 
tanken att han skall tillbaka till sin ordinarie klass och skola igen. Under tiden träningen har 
pågått, har David fått en assistent. Enligt David var det föräldrarna som tog första initiativet 
till att han skulle prova RoboMemo.  
 
Intervjusituationen 
Innan intervjun, träffades vi i caféet som hör till det skolhus där han går och den som pratar 
och hörs, är David. Han ger sig i kast och språkar med de flesta och ser hemtam ut. Han är i 
centrum för allas uppmärksamhet och det känns att de gillar honom. David är social och han 
verkar gilla att umgås med de vuxna. Davids intervju var den enda som genomfördes på 
annan plats än habiliteringen. Intervjun tog 45 minuter, men med för- och efterprat, samtalade 
vi mer än en timma. Det är lätt att samtala och få kontakt med David, men han uttrycker sig så 
drastiskt att det är svårt att tolka den verkliga innebörden av det han säger.  
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Samlat helhetsintryck 
Mitt samlade intryck är att David är en desillusionerad kille som inte förstår varför han måste 
gå i skolan. Han visar ingen motivation för skolan, den verkar meningslös. Livet levs här och 
nu och fick han bestämma skulle han vara hemma istället och spela dator eller meka med 
bilar.  
 
Analys av tillvaron i skolan 
”Nja, det går la att vara där”, säger han om den mindre grupp han går i idag. Han har inte varit 
där så länge, men han upplever det som ganska ok. När David får frågan hur det var på hans 
tidigare skola svarade han:  
 

D: ”För jävligt!” 
E: Vad tänker du på när du säger så? 
D: Slog ihjäl lärarna…nej, men ja, jag vet inte. 
E: Om jag säger: hur var det att vara elev på den skolan? 
D: Det vill du inte veta. 
E: Det är därför jag frågar. 
D: (skratt) Jo, det fattar jag ock! Det var inte det roligaste precis, tycker jag. 

 
Det inledande citatet speglar en del av vårt samtal, där David bollar tillbaka frågan och säger, 
”det vill du inte veta” eller senare under intervjun, ”fråga den som vet”. För mig blir det en 
utmaning att försöka förstå hans sätt att uttrycka sig på och försöka att se bakom jargongen. 
Vad är det han egentligen säger?  Det kan ses på lite olika sätt, dels som en markering från 
David, att nu kom frågorna för nära eller att jargongen kanske är ett skydd, som medvetet 
eller omedvetet finns där, för att värna om det som är hans innersta. De svåra och jobbiga 
upplevelserna kan inte komma direkt ut i ljuset? Vid flera tillfällen börjar David svara på ett 
schablonartat sätt och bollar frågan tillbaka, för att senare, när vi pratar vidare, visa att han 
inte riktigt menade så som han faktiskt uttryckte sig, det fanns något annat under ytan.  
 
Mycket av det David talar om handlar om negativa upplevelser och han hittar snabbt konkreta 
exempel, men han har svårare att utveckla de egna tankarna om dem. 
 

E: Vad tyckte du sämst om i skolan? 
D: Ungarna och lärarna och skolan. 
E: Det låter mycket. Kan du utveckla något? 
D: Nej! Omöjligt! 
E: Om vi säger så här; vad tyckte… 
D: Folk är så dumma i den här skolan. 

 
Jag vänder på frågan och undrar vad som är lätt i skolan, David svarar först direkt att ”det var 
en jobbig fråga”. Han får tid att tänka efter, men han kommer inte på något och vi väntar med 
den frågan, för att återkomma senare. Varför upplever han  frågan som jobbig; är det för att 
han har upplevt så mycket misslyckanden i skolan, att han har ’glömt’ det som han kan och 
tycker är lätt eller upplever David att det inte finns  något som är lätt i skolan?  
 
David får frågan vad han tycker bäst om i skolan och han berättar då att det kom in en person 
i klassen två gånger i veckan och gav massage. Här bollar inte David tillbaka frågan, utan han 
visar att han har koll på vem som kom och på vilka dagar han fick massage.  Det verkar som 
att David minns de positiva upplevelserna och omständigheterna kring dem. Här finns inget 
skyddsnät av jargong innan, utan David delar sin upplevelse direkt. 
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E: Det var bäst? 

D: Ja. Det var gött: Det var så läckert för ryggen. 
 
I samtalet använder David mycket få positivt  beskrivande ord: det är ’läckert’ att få massage 
och det är ’roligt’ att lära sig engelska. Det var också, ’sköj’ med Roboracingen, även om ”det 
inte var det roligaste jag har gjort”. David uttrycker också sitt gillande över att få vara hemma 
och meka och att ha ”praktiska ämnen, när man mäter och klipper..” och att ”ha raster”. 
 
Vid de tillfällen då David pratar uppskattande om situationer och upplevelser, så handlar det 
om sinnesupplevelser. Han gillar massage, att umgås och prata med vuxna och praktiska 
ämnen så han får använda händerna. Som barn mixtrade han och plockade isär saker och nu 
hjälper han pappa att meka. När han fick frågan när skolan är trevlig för honom, svarar han: 
 

D: Väggar och så ska ju inte se ut. 
E: Trevlig miljö alltså? 
D: Ja, väggarna ska ju inte se ut som om en gammal målare har varit där. 
E: Ok, berätta mer! 
D: Ja bra lärare som är roliga, snälla och lär ut mycket. 
E: Vad ska de lära ut? 
D: Det får de bestämma vad de vill ha för jobb. (skratt). 

 

David menar att lärarna, de skall lära ut, men han säger också att han redan kan det han 
behöver veta och det är tydligt att han inte känner sig delaktig i skolarbetet. Han upplever att 
han inte har något inflytande. När vi pratar om hur en bra skola är om han fick bestämma, 
säger han att lärarna skall vara roliga, snälla och lära ut mycket, ”men jag kan ju inte 
bestämma”…”jag kan ju inte säga vad de ska lära ut, det får de ju bestämma själv vad de vill 
ha för jobb i skolan”. 
 
Då jag vänder på frågan och undrar om lärarna kan bestämma vad som helst, kommer svaret 
omedelbart:  
 

D: Nehej! Det kan de glömma.  
E: Vem bestämmer det?  
D: Jag, jag är kungen!  

 
Det finns en ambivalens hos David, samtidigt som han bollar tillbaka frågan om vad lärarna 
skall göra, så får de enligt honom inte bestämma vad som helst. Då blir han kung och 
bestämmer! 
 

E: Vad gör ni på rasterna? 
D: Det vet jag inte. Jag har inte haft rast på så länge, rätt länge. 

 
Jag undrar om han inte har pauser i arbetet och David förklarar: ”jo, men jag har ju ingen rast, 
så”. David ser en skillnad mellan att ha rast och en paus i arbetet. Han har pauser men inte 
raster och skillnaden för honom, verkar ligga i att på raster brukar man träffa kompisar och 
hitta på saker. David gillar raster, men han svarar att han inte vet vad de gör på rasterna, det 
var ju så länge sen för honom, så han minns inte. Han får frågan: 
 

E: Hur har du det med kamrater just nu? 
D: Inte så många. 
E: Mm. Har du kamrater? 
D: Det vete fasen. Jag träffar ju några men jag vet inte om det är kamrater men… 
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Det mesta av Davids berättelse går i moll och de negativt laddade orden dominerar. Hans 
undran över hur man vet om de man träffar verkligen är ens vänner, stryker under känslan av 
Davids utanförskap. Han verkar osäker på sina relationer till kamraterna i skolan. För tillfället  
träffar han heller inte många, eftersom han är placerad i ett annex där hans jämnåriga inte 
finns. 
 
På frågan om i vilka situationer i skolan, han inte känner sig nöjd, svarar han: ”jag hatar ma 
och sv”. 

 
E: Varför hatar du det? 
D: (skratt) jo för sv – jag är svensk, så då borde jag kunna svenska, så då behöver jag inte lära 
mig det, tycker jag, men det tycker inte skolan…Det räcker att man lär sig alfabetet tycker jag. 

 
När David får frågan om vad han upplever som lätt i skolan, säger han att det var en ”jobbig 
fråga” och han kommer inte på något svar. På frågan om vad som är svårt i skolan och han 
svarar: ”Vad som är svårt? Det är att komma hit”. 
 
Analys av upplevelsen av RoboMemo 
När vi pratar om programmet RoboMemo och vad det går ut på, svarar David: ”Det får du 
fråga någon annan, för det vet inte jag för det är… går inte ut på nåt. Det går inte ut på att 
vinna eller nånting, vad jag tycker i alla fall”. 
 
Han känner inte igen RoboMemo som ett ”vanligt” dataspel, där man vinner. Han jämför med 
lärprogram (”tråkspel”) i skolan och säger att till och med ett spel som heter Matador är bättre 
än RoboMemo. Han beskriver innehållet i RoboMemo som ”allt möjligt skräp” och att ”alla 
grejer är samma, bara att de ser olika ut”.  
 
Han närmar sig programmet RoboMemo genom att ’avslöja’ det i stället. Genom att hitta 
’genvägar’ i spelet till bättre resultat, fick RoboMemo en annan mening och behållning för 
honom. Det var det första som David berättade för mig innan intervjun och det var med ett 
stänk av stolthet han berättade. Han var den första och enda som hade lyckats att ’fuska’ i 
RoboMemo. Men han säger också att det bara hände en gång. 
  
Vi pratar om hur det gick med RoboMemo, om det var lätt eller svårt? Han svarar att: 
 

R: Jag vet inte hur det gick, men det gick… ja det gick åt nåt håll i alla fall, hahaha…Det var rätt 
svårt. Ibland gick jag upp en nivå, ibland gick jag ner. Det var inte så att man höll sig på samma 
nivå. 
E: Hur tolkar du det? Vad tror du att det berodde på? 
R: Hjärnsläpp, haha. Ja. Men nåt måste det ju vara.  
E: Ja? Ja jag vet inte heller. Eh, det här arbetet med RM, har det förändrat dig på nåt sätt? 
R: Då kan jag säga: Nej! Inget. Inte ett rymdsmack. 
 

Vilken självbild har David? Här använder han uttrycket ’hjärnsläpp’ om sina resultat i 
RoboMemo och på ett annat ställe i intervjun säger han att programmet RoboMemo är till för 
alla dem som inte är ”mindre modell underbarn” eller ”som typ är helt dumma i stället”. 
David visar med stor tydlighet hur orimligt han tycker det skulle vara att rekommendera 
RoboMemo för en kamrat. Vad skulle du säga till honom? 
 

D: Det vill jag inte tänka på ens. Inte precis det sjystaste att säga så här: Du, jag tror du är dum i 
huvudet, du får nog fasen ta och göra RM. Haha. 
E: Är det så du ser på det? 
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D: Nej, men alltså vad skulle du säga? (skratt) Tjena grabben, du behöver göra RM! Det låter ju 
uridiotiskt! 
E: Nej, jag menar nog inte riktigt så! Det beror precis på hur du ser på vilka som behöver göra 
RM. 

 
Det verkar som att David inte riktigt vet varför han gör arbetsminnesträningen och hur skall 
han då kunna rekommendera någon annan att göra det?  
 
Vid närmare eftertanke blir han mer allvarlig och säger att:  
 

R: Jag känner en kompis han är rätt smart, fast ändå inte. Jag tycker att han skulle prova detta 
faktiskt. Två veckor eller nåt, tre, fyra. 
E: Vad kan man bli hjälpt med tro. Just det där som vi sa förut som du tyckte var en bra fråga, 
men som var svår att svara på. 
D: Jag tror att han går i åttan så det blir lite lite. 
E: Ja, men man gör RM…vet du att det finns RM för vuxna? 
D: Finns det? Och hur funkar det? Hur ser det ut? 

 

Här kommer en nyfiken och vetgirig sida till uttryck. Han säger att det låter ’häftigt’ med ett 
RoboMemo för vuxna, men namnet ReMemo, ”det lät inge roligt”. När David beskriver sin 
egen upplevelse av RoboMemo, märks inte denna nyfikenhet. Vad kan det bero på? 
 
David påminns om att nu är ju RoboMemo - träningen slut och jag undrar om han vill att det 
skall fortsätta: 
 

D: Nehej! Inte en dag till. 
E: Varför det? 
D: Det suger ju. Det är tröttsamt, jobbigt och tråkigt. Allt på samma gång. 

 

Jag ställer om några av de frågor som David tidigare har svarat, ”fråga nån som vet” och på 
frågan varför han har gjort RoboMemo svarar han: 
 

D: Jag vet inte…jag vet att man blir bättre på en del grejer, men vad de grejerna är… 
E: Det har du inte riktigt koll på? 
D: Nej, Jag gjorde ju skiten för att slippa’t sen. Hahaha. För att det skulle gå lite fortare. 

 

David berättar något som han tog upp innan vår intervju började. Han hade hittat ett sätt att 
göra programmet lättare, genom att förstå hur spelet var gjort och ’fuska’ sig till ett förbättrat 
resultat. Vad sade din coach i RoboMemo då? 
 

D: Jag får inte göra det mer ggr. Hon blev surig. ”du får inte göra så”! 
E: Varför inte då? 
D: Vad tror du? Ha. Då lär jag ju mig ingenting. Haha. 

 
Vid ett tillfälle ’lyfter’ David på locket en aning och en lite mer hoppfull ton kommer fram. 
Vi pratar om slutomdömet i RoboMemo, som tillsammans med coachens samtal skall 
redovisa vilket resultat träningen har haft. Alldeles innan vårt samtal talade David med 
coachen, men han minns inte innehållet i det samtalet. Nu uttrycker han en förhoppning om 
hur slutrapporten kommer att vara utformad. 
 

D: Hoppas att det kommer att stå i procent.  
E: Jag tror att det gör det… 
D: Ja, då ser man hur många procent jag har gått upp. Då ser man att D har blivit brrra! mycket 
bättre. 
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Här lyser det igenom något som kanske går bakom jargongen och de snabba och enkla svaren. 
David har en önskan om att det skall finnas ett mått på att han har blivit bättre. Men på vad, 
undrar han: 
 

E: Vad är det man blir bättre på? 
D: Arbetsminnet vet jag blir bättre, men vad som blir bättre, det får du fråga GUD eller Jesus 
eller inte vet jag. 
E: Arbetsminnet blir bättre. 
D:Arbetsminne, jag behöver inget arbetsminne. Bara man vet hur man tuggar och sväljer och äta 
och sliter. Haha. Behöver ingen skola alls, bara att tugga och svälja och äta och skita och alltihop 
ändå. Det gjorde de ju förr. 
E: Men nu lever vi idag. Vad … tänker du med arbete och så? Vad drömmer du om att få göra? 
D: Vad drömmer jag om? Ja du, det vet jag inte än, men jag skulle väldigt gärna vilja ha 
hundratusentals kronor så att man kan köpa allt man ville ha. Kunna ge pappa allt det han vill ha 
ock. Och mamma och R och övriga släkten och alltihop – kunna ge.  

 

David har drömmar, men han väljer att inte prata om dem, eller så ser han ingen möjlighet att 
uppfylla drömmarna. Han har en önskan  att tjäna mycket pengar utan att behöva arbeta. ”Jag 
vill ha det jobbet, där jag får mycket pengar direkt”…”utan att behöva jobba nåt” och han vill 
dela pengarna med sin familj. Man kan ana att framtidsfrågan är svår för David. Samtalet 
stannar ganska länge vid ämnet och han visar så småningom att han inte tror på de 
lättförtjänta pengarna, för att få så mycket pengar,  ”får man väl jobba som en gris”. 
 

E: Hur tror du det blir då? 
D: Det får du också fråga den som vet. 
E: Men du är nog den som är bäst expert på dig själv. Vad du tror, det vet ingen annan. 
D: Nej. Ja du, det vet jag inte själv. 
E: Du vet inte riktigt? 
D: Hepp! Jag tänkte att det var en jjävla stor spindel, du. 

 

David byter samtalsämne flera gånger under intervjun. Här har han sett en dammtuss som han 
först tror är en spindel. Kan det vara för att frågan blir för nära eller är det så att han inte vet 
eller vågar hoppas på framtiden? 
 

E: Vad kommer du göra i höst? 
D: I höst? Ja, vet inte du det så vet inte jag det heller. Gå i skolan kanske. 
E: Ska du vara kvar här? 
D: Nej, du!! Hoppas inte det i alla fall. Då vet jag inte vad jag gör.  
 

Sammanfattande analys 
Intervjun är fylld av snabba växlingar där David i ena stunden är oerhört negativ och avfärdar 
skolan, lärare och RoboMemo, för att i andra stunder säga att lärare skall lära ut. Det är inte 
lätt att bedöma vad som är ’äkta’ och vad som är jargong i hans sätt att uttrycka sig, men det 
verkar uppenbart att David upplever ett främlingsskap inför sin tillvaro i skolan. Han säger att 
”det svåra är att komma till skolan”.  
 

Samtalet med David är fyllt av motbilder. Å ena sidan vill han ”slippa skiten” och å andra 
sidan så vet han att det kostar en hel del att göra RoboMemo och som han har uppfattat det så 
är det föräldrarna som både har tagit initiativet till RoboMemo och betalat för det? Hur går det 
ihop med Davids bristande motivation för att göra RoboMemo? Han visar att han bryr sig om 
sina föräldrar genom att vilja ge dem pengar han kommer att tjäna i framtiden. Det finns en 
ambivalens och en jargong som inte är lätt att se bakom. Var i samtalet öppnar sig David och 
visar sitt ’verkliga’ jag, om han alls gör det? 
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Hur ser han på sitt lärande? David berättar att han inte gillar vare sig skola eller RoboMemo. 
David säger att han inte behöver  lära sig något och gå i skola, han kan ju redan det han 
behöver. Han uppskattar massage i skolan och de enda ämnen han nämner positivt, är de 
praktiska ämnena. Om han inte ser en direkt nytta av aktiviteten så förkastar han den.  
 
David säger att han inte minns några konkreta exempel från skolarbetet. Varken det som är 
positivt eller negativt. Hur ser han på sin tillvaro i skolan?  Jag förstår det som att han 
antingen inte vill berätta detaljerna eller att han tycker att det är jobbigt att påminnas om allt 
som har varit. 
 
David visar att han känner utanförskapet tydligt. Han går i liten grupp vid sidan om 
skolbyggnaden. Han vill ha raster, men han träffar ändå inga jämnåriga kamrater, för i samma 
lokaler finns bara äldre ungdomar och vuxna. Han ser sig inte som delaktig i en klass.  
 
Hur ser David på sig själv och varför han gör RoboMemo?  David visar först att han inte 
förstår frågan, jag ställer den igen och han säger att: ”det förstår du väl att jag inte kan säga, 
det är som att säga att han är dum i huvet”. 
 
Med ett visst spår av stolthet berättar David att han blev tillrättavisad av sin coach, för att han 
är den enda som hittills har hittat ett sätt att ’fuska’ och förbättra resultatet av RoboMemo, 
genom att agera på ett sätt som inte följde instruktionerna för spelet. Det hände bara en gång, 
men det visar ändå på en kreativ sida, samtidigt som motivationen för skolarbete eller för att 
göra RoboMemo inte går att upptäcka. I Davids tillvaro i skolan var det mer intressant att 
tänka ut hur spelet kunde manipuleras, än själva innehållet och avsikten med träningen och 
vad den kunde betyda för honom. David trivs inte med skolarbetet och han hittar en alldeles 
egen mening med RoboMemo, som ingen annan har gjort tidigare.  
 
Det är en komplex bild som målas upp av hur Davids tillvaro i skolan ter sig för honom. 
Ytligt sett ser han ingen mening i någonting, men samtidigt skymtar det fram bakom orden, 
att det finns en önskan om en förändring, även om den är väl dold. I samma stund som han 
självsäkert säger att han inte har förändrats ett dugg, så uttrycker han en förhoppning om att 
förändringen skall uttryckas i procent och visa att David har blivit bättre, även om han inte 
förstår riktigt på vad.  
 
David verkar vilsen i sin tillvaro i skolan och han har inte förstått meningen med varken 
skola, lärande eller varför han gör RoboMemo. Vi kan jämföra med hur målvakten inte gärna 
vill se reprisen på när han släppte in det avgörande målet, medan målgöraren aldrig får nog, 
han kan se målet gång på gång, för det stärker självförtroendet. För målvakten blir reprisen en 
påminnelse om tidigare misslyckanden, som han gör allt för att undvika.  
 
Framgång ger självförtroende och återupprepade misslyckanden, gör att självförtroendet 
sänks. Är det för att David inte vill bli påmind om sina misslyckanden som gör att han bollar 
frågan tillbaka med, ”fråga den som vet”? Alla strävar vi efter att värdera oss och för oss 
viktiga områden i livet positivt och då fungerar självbilden som ett filter för att bevara 
stabiliteten. Davids jargong verkar vara som ett skydd för hans identitet och viktiga områden i 
hans liv.  
 
Det är i skolan som Davids negativa självbild kommer fram, för utanför skolan då han får 
göra på sitt sätt utan krav, så är han en fixare som klarar av de för honom viktigaste delarna av 
livet.   



 41

Sammanfattande resultat  

 
Hur visade sig ’fenomenet’ RoboMemo för ungdomarna? Bertil gör en tydlig åtskillnad 
mellan hur han upplever skolarbetet och arbetet med RoboMemo. Han använder starka 
negativa uttryck om tillvaron i skolan, men då han talar om RoboMemo, förändras hans 
röstläge och ordval. Han jämför RoboMemo med skolarbetet och konstaterar att han lär sig 
mer av RoboMemo. Han har upplevt en personlig nytta och konkreta framsteg, som han 
kopplar till träningen. Bertil hoppas att den positiva utvecklingen fortsätter, men ger uttryck 
för en oro, om det inte blir så, vad händer då? 
 
David är ambivalent, i det att han dels säger att RoboMemo inte har påverkat hans tillvaro i 
skolan alls och samtidigt hoppas han att det i slutrapporten skall stå i procent, hur mycket 
bättre han har blivit. David har en jargong som gör det svårt att bedöma, hur han verkligen 
upplever sin tillvaro i skolan.  
 
Anders och Claes upplever att arbetsminnesträningen har påverkat deras tillvaro i skolan 
påtagligt. Anders märker det genom bättre minne och koncentration och Claes genom 
förbättrad läsförmåga. Båda använder också uteslutande positivt  beskrivande ord och uttryck 
om tillvaron i skolan, även om Anders har ett försiktigare ordval. Claes ser en tydlig koppling 
till kunskapsmål att sträva mot och Anders gör RoboMemo, för han vet att det är bra för 
honom och han håller ut, även om han upplever det som enformigt och tråkigt i längden. 
Claes har en förväntan på att han kommer att ha förbättrat sig både i uppföljningen av 
RoboMemo och blivit duktigare i skolarbetet. 
 
En av de faktorer som påverkar i vilken grad som träningen med RoboMemo blir synlig i 
tillvaron i skolan, har att göra med motivation. Ju mer motiverade ungdomarna är, desto 
mindre betydelsefull blev den yttre motivationen, i form av exempelvis bonusspel. När den 
inre motivationen saknades upplevde man heller ingen inverkan på tillvaron i skolan. Claes 
som tog det första steget till att göra RoboMemo själv, har en egen drivkraft: ”Jag ville ju 
göra programmet och bli duktigare i skolan”. För de andra var de yttre motivationshöjande 
åtgärderna viktigare.  
 
Hur talar de om varför man gör RoboMemo? Ju mer inre drivkraft ungdomarna har, desto 
oftare talar de i första person om sina erfarenheter. Man kan också ana att den självbild 
ungdomarna hade när de gick in i projektet, har påverkat hur de har upplevt arbetet med 
RoboMemo och tillvaron i skolan.  
 
Hur påverkar självbild och upplevd kompetens ungdomarnas livsvärld i skolan? Är det 
möjligt att b(r)yta de negativa cirklarna och växla om till goda cirklar, så att självförtroendet 
och tron på sin egen förmåga stärks?  
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DISKUSSION 

Positiva och negativa cirklar 
 
Man kan se två grupperingar i hur tillvaron skolan upplevs av ungdomarna i RoboMemo – 
projektet. En där Anders och Claes är inne i goda cirklar och de är också tydligast integrerade 
i sina klasser. Anders och Claes verkar vara  trygga i skolan och det syns inga tecken på att de 
känner sig utanför eller stigmatiserade. Claes har en förklaring till sina svårigheter, men både 
Anders och Claes är noga med att ingen annan skall veta om deras funktionshinder. De har en 
önskan om att vara som andra och inte utmärka sig. De gjorde RoboMemo så att kamraterna 
inte skulle veta vad som var på gång. Kanhända var det ett uttryck för att de värnar om sin 
integritet, att deras svårigheter inte är så uppenbara för kamraterna och kanske är de åtgärder 
som görs i skolan, tillräckliga för att utveckla en positiv självbild och en stärkt upplevd 
kompetens.  
 
Den andra är synlig genom David och Bertil. Hos David kan man ana utanförskap och hans 
frånvaro av motivation för skola överhuvudtaget. Kanske som en följd av segregerande 
åtgärder eller det som Zetterqvist (2003) tar upp om olika orsaker till varför individen 
undviker sin diagnos? Både David och Bertil verkar vara inne i negativa banor av lågt 
värderad upplevd kompetens i skolarbetet, men med en skillnad, att hos Bertil märks hans 
stärkta självförtroende. Tidigare gav han ofta upp, men nu kan vi ana att Bertil kanske är på 
väg att byta spår? Han kopplar sina nyvunna och tänkta framsteg till sin önskan om att få en 
egen assistent igen. Han har fått ökad tro på sig själv och sin förmåga, men han räknar med att 
han fortfarande behöver stöd i sin utveckling. Både Bertil och David upplever tillvaron i 
skolan som problematisk. Där kommer svårigheterna upp till ytan och de ger uttryck för att de 
helst skulle vilja vara hemma, där de upplever att de har några problem alls.  

En diagnos –  möjlighet eller stämpel? 
 
Ingen av mina frågor handlade om diagnoser, utan då de nämns är det för att ungdomarna 
själva väljer att prata om dem. Däremot är det ingen som låter detta ta stor plats i intervjun, 
Anders nämner det inte alls. De övriga tre berättar att de inte ville att omgivningen skulle veta 
om deras funktionshinder eller att de gjorde RoboMemo. David nämner inte sin diagnos eller 
diagnostiska termer. Han verkar ha en negativ självbild i förhållande till sin diagnos. Bertil 
relaterar till sin diagnos, men säger att han inte ”visar den för andra” och till sist Claes, som 
kan sätta ord på både sina svårigheter och relatera dem i förhållande till sin diagnos.  
 
I Zetterqvists undersökning fann hon att det var vanligt att ungdomar undviker att tala om sin 
dyslexi – diagnos (Zetterqvist, 2003). Det är inte orimligt att tänka att hennes slutsatser 
stämmer för även andra slags diagnoser, som t. ex. ADHD. Det diagnostiska perspektivet 
visade sig vara mer tydligt för föräldrarna och lärarna, än för barnen. De tenderade att undvika 
problembilden, som de inte alltid identifierade sig med. Sättet som omgivningen talar om och 
till barnen, skapar en identitet och självbild som formas i relation till deras levda erfarenheter. 
Desto tydligare som föräldrar och lärare talar på olika och varierande sätt om problemet och 
diagnosen, ”desto större blir den diskursiva resurs som barnet kan knyta an till i sitt 
identitetsskapande” (2003, s.288).  
 
Jämfört med Zetterqvists slutsatser kan man se likheter i sättet hur självbilden formas utifrån 
den levda erfarenheten och vilken mening ungdomarna tillskriver sin diagnos eller sina 
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svårigheter. Zetterqvist menar att det är givande att föra en nära och kontinuerlig dialog med 
barnen, föräldrar och lärare som syftar till att tona ner talet om diagnosen, till förmån för 
noggranna och detaljerade beskrivningar av barnets läsande och skrivande. På liknande sätt 
kan säkert talet och samspelet runt ungdomar med koncentrationssvårigheter och med 
diagnosen ADHD, påverka hur ungdomarnas självbild utvecklas, genom att flytta fokus från 
funktionshindret till individen som helhet. De får ofta höra att ’du kan om du vill, om du bara 
skärper dig’, men det är inte så enkelt att de kan det. Däremot kan omgivningen lära sig att på 
bästa sätt bemöta ungdomarna på ett sådant sätt att de får en chans att stärka sin självbild och 
tro på sin förmåga.  
 
Barnen gav i Zetterqvists studie egna exempel på strategier i läsandet och skrivandet och 
kopplade det till sitt sammanhang. De vuxna och barnen hade olika perspektiv på 
svårigheterna och hur de definierade problemen. 
 
Det går att känna igen liknande samband där ungdomarna identifierade svårigheterna till 
specifika situationer. Överlag så upplever de att svårigheterna märks i skolmiljön och inte på 
fritiden. Bertil upplever att han har bra minne, men han använder det inte i skolan, inte på 
matten och engelskan i alla fall. David identifierar sig inte med sin diagnos och han ser inte 
heller svårigheterna på samma sätt som omgivningen. Han tycker att han kan det han behöver 
kunna och han har svårt att förstå varför han skall behöva vara i skolan. Anders och Claes såg 
ett samband mellan sin diagnos och sina svårigheter och kopplade det till sitt skolarbete.  
 
Man kan ana att diagnosen visade sig som både en möjlighet och en stämpel hos ungdomarna 
i RoboMemo – projektet.  

Självbild och upplevd kompetens 

 
Det går också att förstå ungdomarnas berättelser utifrån Hörnqvists illustration om självbild 
och upplevd kompetens. Hörnqvist (1999) använder illustrationen i syfte att beskriva en 
process av upplevd kompetens bland elever i vanliga högstadieklasser och när jag relaterar till 
samma illustration är syftet att belysa ett tillstånd, tillvaron här och nu i skolan. Hörnqvist 
vänder sig till ungdomar som inte har några specifika skolsvårigheter och i denna studie 
undersöks hur ungdomar med diagnosen ADHD upplever sin tillvaro i skolan i samband med 
arbetsminnesträning.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hörnqvist, 1999)  
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Bilden går att relatera till, med en mindre justering, som innebär att den innersta cirkeln av 
inre motivation och lust, kanske inte med nödvändighet hamnar i att skolarbetet upplevs lätt? 
De som befinner sig i den inre cirkeln, kanske fortfarande kan uppleva skolarbetet som 
’svårt’, men de får  tillräckligt med energi för att orka med att investera i den ansträngning 
som skolarbetet kräver. 
 
Hörnqvist illustrerar med bilden de samband hon kunde se i sin forskning om upplevd 
kompetens i skolarbetet. Hennes illustration kan ses som en beskrivning av goda och dåliga 
cirklar i skolarbetet. I hennes resultat var det en stark koppling mellan lust, arbetsinsats och 
upplevd kompetens. Det upplevdes viktigt att ha en personlig relation till uppgiften. Lika stark 
som lusten är som drivkraft för upplevd kompetens, är känslan av inkompetens destruktiv. De 
ungdomar som upplever ständiga misslyckanden lär sig till sist att de saknar förmåga och 
slutar att anstränga sig. Framsteg eller misslyckande är grunden för hur eleverna värderar sig 
själva och sin kompetens. När lusten blir drivkraften upplever sig ungdomarna som subjekt. 
Det blir viktigt att utföra arbetet så att de känner stolthet över resultatet. Elevernas berättelser 
talar om att energisatsningen betyder mycket för deras lärande och upplevda kompetens. 
”Eleverna agerar som subjekt när de kopplar ihop arbetets intressepotential med viljan att 
kunna och därmed beslutet att investera energi i arbetet, för att skaffa sig kunskap” (Merleau-
Pounty i Hörnqvist, 1999, s.161).  
 
Det är möjligt att se var ungdomarna befinner sig, i den yttre, mellersta eller den inre cirkeln. 
Claes kan man känna igen i den innersta ’jag kan och jag vill’ cirkeln och Bertil och David 
verkar befinna sig i det yttersta varvet av ’måsten’ och regler i skolan. Man kan ana att 
Anders finns i den mellersta cirkeln, där han känner att han kan, även om han inte riktigt 
verkar ha hittat den inre lusten som drivkraft. Anders satsar på skolan för att ’man måste’ göra 
det. 
 
I synnerhet Davids och i viss mån Bertils tillvaro i skolan, liknar den situation som Taube 
skriver om. När skillnaden mellan den jag önskar vara och den jag tror att jag är, blir för stor, 
så sänks självvärderingen, med påföljden ”att inneha en negativ självbild är bättre än att inte 
ha någon alls, med andra ord, att inte med säkerhet veta vem man själv är” (Taube, 1988, 
s.20).  
 
Vår självbild grundar sig i två mål att sträva mot; att värdera oss själva positivt och att skydda 
för oss prioriterade områden, så att vår självkänsla inte sänks. Davids jargong och Bertils 
känsla av att han ofta ger upp, är det ett resultat av att de har nedvärderat sin självuppfattning, 
genom tidigare misslyckanden? Självuppfattningen verkar fungera som ett filter som gör att 
de får känslan av att; ”varför satsa så hårt, när chansen att lyckas är så liten” (Taube, 1988, 
s.88). De som har upplevt ständiga tillkortakommanden, lär sig så småningom att de saknar 
förmåga och slutar att anstränga sig.  
 
Konsensusrapporten (Myrberg, Lange, 2006) efterfrågade en atmosfär i skolan av att ’jag kan 
och känner att jag vågar’ och för att uppnå det behöver den personliga relationen och lusten 
bli så viktiga att det upplevs värt besväret att satsa energi på skolarbetet. Här kan vi se främst 
Claes, men även i någon mån Anders. David befinner sig i den yttre cirkeln. Han uttrycker att 
han redan kan det han behöver, varför då gå i skolan? I små glimtar visar Bertil att han är på 
väg och hoppas på något nytt, han säger att ”jag har fått självförtroende”. Är han på väg att 
byta spår till den mellersta cirkeln?  
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Metoddiskussion 

 
Hörnqvist (1999) använder sig av kvalitativa intervjuer, deltagande observationer och 
brevskrivande, när hon studerar upplevd kompetens. Zetterqvist (2003) vänder sig till elever, 
lärare och föräldrar och använder sig av kvalitativa intervjuer i sin forskning om hur barn talar 
om sin dyslexidiagnos. Ju fler perspektiv man får på ett fenomen, desto bättre genomlysning 
får man. Genom valet av kvalitativa intervjuer har jag fått en djupare inblick i och förståelse 
för, hur ungdomarna upplever sin tillvaro i skolan.  

Faktorer som kan ha påverkat resultatet  

En faktor som kan ha påverkat ’äktheten’ i ungdomarnas berättelser var min begränsade 
erfarenhet av att hålla intervjuer och även att analysera. Samtidigt som det har skett en 
utveckling i sättet att genomföra samtalen, så inser jag att det  krävs träning och erfarenhet för 
att hitta en lagom balans mellan öppenhet/närhet och distans i samtalet.  
 
I den typ av intervju som används här, är det mer väsentligt att själva samtalet blir öppet och 
följsamt, än att frågorna ställs exakt likadant i de olika intervjuerna. Om man följer 
frågeguiden ordagrant, finns risken att det skymmer sikten för det nya, unika. Nyfikenhet och 
förmågan att bli överraskad, är viktiga ingredienser i intervjuer som undersöker individers 
upplevda livsvärld.  
 
Ungdomarnas skiftande förmåga att sätta ord på sina upplevelser, kan också påverka hur lätt 
eller svårt det är att analysera och förstå svaren. Det krävs erfarenhet i förståelseprocessen, att 
se bakom såväl tystnaden hos den fåordige, som den pratsammes ordflöde.   
 
Hur väl stämmer val av metod och tillvägagångssätt in på att beskriva individers livsvärldar? 
Det ställer krav på hur intervjun planeras och genomförs, för att skapa en atmosfär av 
öppenhet och följsamhet, som gör att ungdomarna av egen vilja kan berätta det de vill.  
Självklart måste det vägas in möjligheten att ungdomarna är ’inskolade’ på att svara på 
liknande utvärderande och reflekterande frågor från projektet RoboMemo. Intervjuerna 
sammanföll ju med utvärderingen av dataprogrammet RoboMemo.  
 
En av styrkorna med hur intervjuerna genomfördes var att vi kunde vara i habiliteringens 
nyrenoverade lokaler. Vi kunde samtala ostört i en snyggt möblerad och lugn miljö. Samtalen 
före och efter intervjun med föräldrarna gav också ett värdefullt bidrag till helhetsbilden av 
ungdomarnas berättelser. Jag har varit fullt integrerad i arbetet med RoboMemo – projektet 
och samarbetet med habiliteringens personal har fungerat på ett utmärkt sätt. Det har säkert  
inverkat positivt på hur ungdomarna tagit emot mig.  

Slutsatser 

 
Det nära samarbetet mellan hem, skola och Habiliteringen, har tillsammans med 
motivationshöjande åtgärder och regelbunden feedback från coachen, bidragit till mer än bara 
bättre uthållighet och koncentration. De olika delarna i projektet RoboMemo har kompletterat 
varandra och mötet mellan kvantitativt och kvalitativt perspektiv har bidragit till en 
helhetsbild av individen, där fokus inte har varit på funktionshindret, utan på den totala 
upplevelsen för individen. Forskningsintresset handlade om att se människan som en helhet.   
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När samverkan runt ungdomarna fungerar och när de upplever sig som subjekt i åtgärderna. 
finns det en stor utvecklingspotential. Resultatet av studien visade både positiv förstärkning i 
form av ökat självförtroende och upplevd kompetens, men det fanns också exempel på att 
RoboMemo inte påverkade tillvaron i skolan alls. Det görs redan idag en noggrant förarbete, 
men för att nå ett optimalt resultat, är det av yttersta vikt att förankra och motivera 
ungdomarna till en förståelse för vad arbetsminnesträningen kan innebära.  
 
Det är viktigt med en god förankring i förväg hos dem som skall använda 
träningsprogrammet, för att uppnå optimalt resultat. Det finns ett samband mellan 
ungdomarnas inre drivkraft och upplevd effekt av träningsprogrammet. Yttre belöningar 
behövs, men de är inte tillräckliga. Vilka etiska konsekvenser får det för urvalet, vilka 
ungdomar som skall få möjlighet att göra RoboMemo? Gäller det bara de som har en 
förväntat god utvecklingspotential eller skall det erbjudas en vidare krets?  
 
Ibland ses diagnoser som en inträdesbiljett till åtgärder i skolan, trots att det i styrdokumenten 
står att skolan är skyldig att ta hänsyn till varje elevs specifika möjligheter och anpassa 
skolarbetet efter dessa, utan krav på ställd diagnos. Kommer RoboMemo att kunna erbjudas 
även till dem som har dokumenterade koncentrationssvårigheter, men ingen fastställd 
diagnos?  
 
Är det realistiskt att tänka att kommunerna skulle prioritera och avsätta pengar för 
RoboMemo? Det skulle i så fall vara ett sätt att ge ungdomar med koncentrationssvårigheter 
ett kompletterande redskap, där de själva kan kompensera sina svårigheter och göra tillvaron i 
skolan bättre, utan att vara beroende av endast segregerande åtgärder. Det framkommer 
tydligt i intervjuerna, att de ungdomar som är mest integrerade i den vanliga klassen, är 
desamma som upplever att tillvaron i skolan har förändrats mest och de har även upplevt en 
starkare koppling till sitt lärande i skolan. Dessa ungdomar har överlag en starkare självbild 
och tro på sin egen förmåga att lyckas. Å andra sidan finns det exempel på att segregerande 
åtgärder sänker självförtroendet och tron på den egna förmågan, så att man till slut nästan ger 
upp.  
 

Frågor för vidare forskning. 

Det skulle vara intressant att, likt Zetterqvist (2003), vidga perspektivet och intervjua även 
föräldrar, specialpedagoger och lärare till ungdomarna i studien. Det skulle ge en större 
genomlysning av situationen än vad som går att utläsa ur intervjuer med endast ungdomarna 
själva.   
 
Hörnqvist (1999) använde deltagande observationer och det skulle säkert vara ett värdefullt 
komplement och en lämplig metod för att se hur vardagen ter sig, inte bara lyssna till 
ungdomarnas berättelser.  
 
I undersökningen finns exempel på att segregerande åtgärder leder till låg självvärdering och 
utanförskap. Det skulle vara intressant att studera det sambandet i en större 
undersökningsgrupp av dem som arbetat med RoboMemo.  
 
Vad kommer BASTA - projektets (Halldestam, 2005) slutliga utvärdering att innebära för 
ungdomar med koncentrationssvårigheter i skolan i vidare mening? Hur påverkar 
arbetsminnesträningen lärandet av basfärdigheter i skolan? Med utgångspunkt från deras 
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slutsatser, är det tänkbart att liknande studier kan utvecklas och även vända sig till ungdomar 
som har dokumenterade koncentrationssvårigheter, men ingen uttalad diagnos.  
   
Det har varit givande och engagerande möten med ungdomarna och det skulle vara intressant 
att träffa dem om några år och göra en longitudinell uppföljningsstudie. Det är av oerhört stor 
betydelse för individen, hur självbild och upplevd kompetens utvecklas. Hur påverkades 
ungdomarnas tillvaro i skolan på längre sikt av projektet RoboMemo? Förhoppningsvis 
innebar det att de kunde byta spår och att de fått en större tilltro till sin förmåga.  
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Bilaga 1 Samtyckesbrev 
 
Förfrågan till vårdnadshavare angående intervjuer av elever som deltar i 
träningsprogrammet Robomemo. 
 
Jag heter Evan Sörensson och läser  specialpedagogik, (60 p) vid Karlstads Universitet. I min 
C-uppsats planerar jag att undersöka hur arbetsminnesträning påverkar deltagarna.  Jag 
kommer att ingå i teamet på Barn- och ungdomshabiliteringen i X-stad och delta i studien 
med Robomemo.  
 
Efter det att eleverna har slutfört träningsprogrammet Robomemo,  kommer jag att intervjua 
dem.  Jag kommer att ställa frågor om elevernas upplevelse av hur arbetsminnesträningen har 
påverkat deras lärande i skolan. Detta brev går ut till samtliga deltagare i Robomemoprojektet 
och av dessa kommer det senare att göras ett slumpvis urval. Jag planerar även att intervjua en 
lärare på respektive skola, som känner eleven väl. Syftet är att fråga läraren om hans/hennes 
uppfattning av elevens skolsituation och lärandemiljö. 
Tid och plats för intervjuerna bestäms efter överenskommelse med elev och vårdnadshavare. 
 
Innan arbetet med Robomemo startar,  görs ett läsförståelsetest och sedan ytterligare ett, efter  
fem veckors arbete med Robomemo. Detta för att se om det går att utläsa någon mätbar 
förändring i läsförståelsen, efter träning av arbetsminnesfunktionen. 
 
Min tanke är att komplettera den kvantitativa studien som Barn- och ungdomshabiliteringen 
gör, med ett annat perspektiv, genom att lyssna på ungdomarnas egna erfarenheter.  Jag ser 
eleverna som en stor resurs och det är viktigt att få ta del av deras tankar vid sådana här 
studier. 
 
Hela studien har prövats och godkänts enligt gällande lagar vad det gäller prövning i en etisk 
nämnd och allt som dokumenteras, följer  de föreskrifter som Vetenskapsrådet anger om 
forskningsetiska principer. Detta innebär i korthet att deltagandet är frivilligt och att 
deltagaren har rätt att avbryta deltagandet, om så önskas. Vidare skall deltagaren och 
Vårdnadshavaren skriftligen godkänna att de önskar att delta i studien.  Inga namn eller 
personuppgifter kommer att finnas med i dokumentationen. Inte heller andra uppgifter som 
kan leda till att eleverna skulle kunna identifieras kommer att förekomma. Allt dokumenterat 
material kommer endast att användas i vetenskapligt, icke kommersiellt forskningssyfte.  
Uppsatsen ingår som en del i min utbildning och  kommer att läsas av mina lärare och 
kurskamrater. Sist, men inte minst viktigt, är det naturligtvis varje elev som själv bestämmer 
huruvida hon/han vill delta.  
  
Med detta brev vill jag be Dig/Er som vårdnadshavare om tillåtelse att få intervjua Ditt/Ert 
barn. Svar kan lämnas genom att skriva på den medskickade talongen, som därefter skickas i 
det medskickade adresserade och frankerade kuvertet.  Om Du/Ni  har några frågor, går det 
bra att vända sig till Barn- och ungdomshabiliteringen. 
 
Med vänlig hälsning! 
Evan Sörensson             
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Vårdnadshavares namn:_____________________________________________ 
 
 
  ______________________________________________ 
 
 
Elevens namn:____________________________________________________ 
 
 
 
 

Ja, jag samtycker till att mitt barn får delta i studien som beskrivits i 
bifogade brev. 

 
 
 

Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien som beskrivits i 
bifogade brev. 

 
 
Klipp ut och lägg talongen i det medföljande adresserade och frankerade kuvertet och posta 
det så snart som möjligt.  
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Presentera mig, Informera om etiska krav, OK med bandspelare?  
 
Vet du vad vi kommer att prata om?  Skolan, skolarbetet – hur du upplever det 
   RoboMemo, programmet hur var det? 
   Vad har du lärt dig? 
   Vilken betydelse kan det ha för skolarbetet? 
    
Egna skolerfarenheter 
 
Kan du berätta något om dig själv, dina intressen? 
 
Berätta om din skola, kamrater, lärare. Berätta något om hur du tycker det är att vara elev på 
din skola. 
 
Vad tycker du bäst om i skolan?  
 
Vad tycker du sämst om i skolan? 
 
Vad är lätt i skolan?  
 
Vad är svårt i skolan? 
 
Vilka ämnen/aktiviteter gillar du i skolan?  
 
Hurdana uppgifter tycker du om att få i skolan? 
 
Hurdana uppgifter tycker du inte om att få i skolan? 
 
Kan du ge ett exempel på arbete som du blev särskilt nöjd med? Hur kändes det?  
 
Kan du ge ett exempel på situation som du blev särskilt nöjd med? Hur kändes det?  
 
Har du exempel på då du inte kände dig nöjd med ditt arbete/situation? Hur kändes det? 
 
Om du fick bestämma, hur skulle det vara i skolan då? 
 
Hur tycker du att en bra lärare skall vara? 
 
Uppfattning av programmet RoboMemo  
 
Du har ju varit med i RoboMemo-projektet… Vad är det för något? Berätta för mig! 
 
RoboMemo är ju ett dataprogram.  Är det som ett spel, vilket som helst?  
              
Kan du förklara för mig vad det går ut på, vad är det man skall göra i programmet?  
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Har arbetet med programmet RoboMemo, inneburit någon förändring för dig? På vilket sätt 
märker du det? 
 
Tycker du RoboMemo passar att använda i skolan? Varför? Varför inte?  
 
Egna erfarenheter om projektet RoboMemo 
 
Hur kom det sig att just du var med i projektet? 
 
Vilket tycker du är det bästa argumentet för att delta i RoboMemo? Vad är det bra för? 
 
När du tänker tillbaka på allt du har varit med om i RoboMemo - projektet. Vilken är din 
tydligaste känsla? Roligt? Tråkigt? Enkelt? Svårt?  
 
Nu är det ju slut, skulle du vilja att det fortsatte? Varför? Varför inte? 
 
Du fick vara med, men andra fick inte vara med i projektet. Vad tycker du om det?  
 
Skulle du rekommendera andra att vara med om RoboMemo? Varför?  Varför inte?  
 
Framtiden 
 
Vad tror du att du vill göra efter grundskolan/gymnasiet 


