
Hjärnträning på schemat i Tibro 
Världens mest erfarna Cogmed-coach, Lars Johansson, har sedan 2010 och fram tills i våras 
genomfört strukturerad träning för alla elever på Centralskolan i Laxå – däribland samtliga 
elever födda 1996–2002. I slutet av augusti handplockades han av rektor Marie Ahlander till 
Tibro, med det långsiktiga uppdraget att implementera Cogmed på alla skolor i kommunen. 
Smulebergsskolan är först ut och under hösten har samtliga 53 elever i åk 4 och 14 elever i 
åk 5 genomfört hjärnträningen. Under vårterminen kommer de resterande 86 fyrorna i kom-
munen erbjudas att träna. Pearson besökte honom en dag i december för att ta del av det 
systematiska arbetet han så framgångsrikt bedriver och se hur det ser ut i klassrummet när 
eleverna tränar. 

Vi hann precis till morgonens första träningsgrupp som bestod av 15 elever i åk 4. Lars hade för
berett en del iPads för de som inte hade en egen och lagt ut inloggningsuppgifterna på deras platser. 
Bänkarna var placerade längs salens väggar. Eleverna droppade in en efter en, hämtade hörlurar, 
satte sig på sin plats och fick uppmaningen att ”ta fram roboten” (logga in). Efter att vi presenterat 
oss fick vi lova att vara tysta under träningen och bara observera.  Lars släckte ljuset och rummet 
blev kolsvart, det enda som syntes var skenet från skärmarna. Vi stod i mitten av rummet under 
hela träningspasset och beundrade tystnaden, koncentrationen och motivationen hos alla elever. 
Magiskt! Härifrån uppmärksammade vi saker som hände, hur Lars rörde sig i rummet och vid behov 
la en hand på någons axel eller gjorde tummen upp till en elev som slog rekord. Strukturen var tydlig 
för eleverna– alla visste vad som gällde och hade respekt för både Lars och sina klasskamrater. Efter 
ca 30 min började en efter en bli klar. Eleven stängde ner iPaden, tog av sig hörlurarna och väntade 
på sin plats till dess att Lars uppmärksamt vinkade ut eleven ur rummet. Ute i korridoren gav han 
kort feedback och kom sedan in och tog nästa på tur. 

Intressant att notera är att den här gruppen tränade med originalversionen – inte med den låg
intensiva träningsplanen som vi nuförtiden rekommenderar, speciellt för den här åldersgruppen. 
Det var ingen elev som inte orkade genomföra hela träningspasset, trots att det fanns flera elever 
med en diagnos av något slag. Lars förklarade att han är van vid originalversionen och ser inte att 
det är för tungt för någon, men tillade att det inte ser ut såhär under den första träningsveckan. 
 Lugnet och orken kommer successivt. Dagens pass var nr 17 av totalt 25 för de flesta, “då har de 
byggt upp koncentrationen rejält sedan starten och är riktigt vassa” säger Lars. 

Mellan två träningsgrupper hade vi tid att prata både med honom och skolans rektor. Rektor Marie 
berättade att en specialpedagog från Tibro fick upp ögonen för Cogmed under Specialpedagogiskt 
forums konferensdagar 2014, där både professor Torkel Klingberg (en av Cogmeds grundare) och 
Lars var talare. Torkel föreläste om forskningen kring arbetsminnesträning och Lars om sina praktis
ka erfarenheter av att träna Cogmed med alla elever.  Under 2015 och 2016 gjorde Marie ett antal 
studiebesök till Laxå tillsammans med specialpedagoger och även politiker från utbildningsnämn
den i Tibro. De blev alla eniga om att satsa på Cogmed och att få med Lars på tåget. Tanken är dock 
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att inte bara Lars skall genomföra träningarna. I höst har ytterligare 10 förskolelärare utbildat sig i 
Cogmeds metod och målet är att träna alla förskoleelever med Cogmed JM, programmet för yngre 
barn. 

Lars berättade djupare om det systematiska arbete han bedrivit genom åren, om specifika fall (till 
exempel positiva effekter av träning med elever med narkolepsi) och hur han ser att träningen har 
ändrat förutsättningarna för inlärning hos alla elever, men också lärarnas arbetssituation. Ett lugna
re klassrum gynnar både lärare och elev, också ur ett hälsoperspektiv. Han är stark förespråkare av 
att alla elever ska få chansen att träna hjärnan och inte bara vara en specialinsats för de med störst 
svårigheter. Alla ska få möjlighet att öka sin potential, både för gruppeffektens skull och ur inklude
randeperspektivet. Lars är så övertygad om de positiva effekter som han sett genom åren och anser 
”att det borde vara en självklarhet att alla elever i Sverige erbjuds att träna, framför allt när det har 
bevisats ge sådana effekter på skolresultatet.”

Läs mer:

Nerikes Allehanda: Laxås skolresultat bland de bästa i länet:
http://www.na.se/orebro-lan/laxa/laxas-skolresultat-bland-de-basta-i-lanet

Sydnärkenytt: Laxåelever bäst i landet på att ta examen i gymnasiet: 
http://www.sydnarkenytt.se/laxa/artikel/laxaelever-i-sverigetopp#.WEp6U6IrIdU

Studie: Cogmed arbetsminnesträning och långtidseffekter på skolprestation i en svensk mellan-
stadieskola:
http://www.pearsonassessment.se/langtidseffekter


