
Förbättra dina elevers skolresultat

Arbetsminnet – hjärnans processor
Den digitala utvecklingen som sker i vår omvärld, 
med det ständigt ökade informationsflödet, ställer 
högre krav på arbetsminnet idag än bara för 10 år 
sedan. För att kunna sortera, välja bort och ta till 
oss av den information vi nås av dagligen, belastar 
vi arbetsminnet i högre grad än tidigare. För många 
blir belastningen för stor alltför ofta, så att den blir 
ett hinder i vår vardag. 

Arbetsminnet kan liknas med en dators proces
sor – vi använder det mer eller mindre konstant 
i var dagen, bla för att kunna ta in och bearbeta 
information och behålla uppmärksamheten på 
en uppgift eller en aktivitet. Ett välfungerande 
 arbetsminne är helt enkelt en förutsättning för att 
vi ska  kunna  tänka. Det spelar därför en avgörande 
roll i  inlärningsprocessen och är en av de starkaste 
prediktorerna för skolprestation. 

Hjärnans processor är begränsad hos oss alla, 
men begräns ningen skiljer sig åt mellan individer. 
En person med nedsatt arbetsminne kan inte lika 

lätt kontrollera sin uppmärksamhet och komma 
ihåg vad han eller hon ska koncentrera sig på och 
blir därför ofta distraherad. Det kan bli ett hinder 
 socialt, men också för inlärning och i uppgifter som 
kräver koncentration över lag. 

Arbetsminnet används t.ex. när vi ska: 

• Komma ihåg instruktioner om vad man ska 
göra härnäst

• Räkna huvudräkning

• Läsa och skapa sammanhang i en text

• Tänka logiskt och följa/föra komplexa 
resonemang

• Lösa en uppgift som kräver flera steg

• Hålla fokus på den uppgift vi håller på med 

• Planera, organisera och strukturera vår  
vardag

– ökad inlärning och lugnare klasser med Cogmed



Låt alla elever träna upp hjärnans processor!

Studier som gjorts i skolmiljö har visat positiva ef
fekter på skolprestation hos elever både med och 
utan inlärningssvårigheter. I en nyligen publicerad 
skolstudie uppmättes effekter av Cogmed två år 
 efter genomförd träning av en hel skolklass.  Klassen 
som tränat Cogmed hade signifikant bättre resultat 
i svenska och matematik på nationella proven i jäm
förelse med parallellklassen som inte tränat. 

Våra hjärnor är formbara – de formas om och blir 
bättre på det de gör ofta. Cogmed är en webb
baserad träningsmetod som stärker och förbätt
rar hjärnans processor på liknande sätt som våra 
muskler stärks när vi tränar på gymmet. Genom att 
träna upp arbetsminnets kapacitet med Cogmed 
förbättras inte bara arbetsminnet. Träningen leder 
också till förbättringar inom andra områden, som 
till exempel koncentrationsförmåga, klassrums
beteende och studieresultat. 

Vad är Cogmed Arbetsminnesträning?

Erfarenheter av Cogmed i skolan har också visat att 
elever är mer motiverade när de tränar till sammans 
med sina klasskompisar jämfört med när de blir ut
plockade ur klassen och tränar enskilt. Genom att 
inkludera alla elever i träningen blir synen på träning 
mer positiv och effekterna förstärks, eftersom alla 
får möjlighet att träna upp sin koncentrations
förmåga. Coachens tid uppfattas också mer effektiv 
och det upplevs enklare att planera in en tränings
period för en hel eller halv skolklass än för en en
skild elev.

Coacher rapporterar följande effekter på 
grupp nivå:
• Lugnare klassrum – förbättrad arbetsmiljö  

för både lärare och elev
• Uthålligare elever

• Stresståligare elever

• Bättre studieresultat

Cogmed är den enskilt mest studerade metoden 
för träning av arbetsminnet. I dagsläget (september 
2016) finns fler än 90 publicerade studier, som på
visar effekter av träningen på både beteendemäs
sig och kognitiv nivå. Ett flertal studier har till och 
med visat att effekterna av att träna med Cogmed 
är synliga på neurologisk nivå. Träningen stärker 
bland annat kopplingarna mellan hjärnceller, vilket 
leder till att olika delar av hjärnan kan kommunicera 
bättre och mer effektivt med varandra – något som 
är avgörande för  inlärningsförmågan.

Forskning har visat att Cogmed Arbetsminnes
träning kan förbättra arbetsminnnet med 25–30 % 
 – oavsett grundkapacitet. 

De huvudsakliga effekterna av Cogmed:
• Ökad arbetsminneskapacitet

• Ökad koncentrationsförmåga

• Ökad inlärningsförmåga 

• Ökad impulskontroll

Forskningsstödet bakom Cogmed



Cogmed självskattning är ett digitalt självskattnings
formulär som ingår i träningsprogrammen Cogmed 
RM och Cogmed QM. Självskattningen hjälper till 
att säkerställa den tränandes motivation under  
träningen och underlätta utvärderingen av tränings
effekter. Resultatet av självskattningen samlas i 
en utvecklingsrapport tillsammans med övriga 
träningsresultat som coachen enkelt kan ta del av.

I Trender får coachen en tydlig överblick över alla 
pågående träningar. Tre kvalitetsmått kontrollerar 
att den tränande följer träningsplanen, inte an
vänder otillåtna strategier och är motiverad. De 
träningar som inte utvecklas som förväntat ”flag
gas”, så att coachen tidigt kan fånga upp och fokus
era på de elever som behöver extra stöd.

Trender – Ger coachen koll på alla 
pågående träningar

Coachen (oftast en lärare) är elevens personliga tränare i hjärngymmet.Coachens roll är att se till att den 
tränande genomför träningen på bästa sätt och får så bra effekter som möjligt av sin träning. Den utveck
ling som gjorts i Cogmed version 4 underlättar coachens arbete genom mer stöd i systemet och möjlig
gör coachning i större skala. Nyheterna inkluderar bland annat en helt ny användarvänlig coachplattform, 
 digital självskattning före och efter träning samt verktyget Trender.

Cogmed v4 – Nu är det smidigare att träna alla elever!

Utvärdera träningseffekterna med 
Cogmed självskattning 

Den intuitiva designen hjälper coachen att starta, 
övervaka och administrera träningar på ett enkelt, 
tydligt och flexibelt sätt.

Cogmed Coachcenter finns på mycogmed.com 
och går också att använda på iPad eller Android – 
ladda ner Cogmedappen gratis från App Store eller 
 Google Play Store.

Nya coachplattformen Cogmed 
Coachcenter



Träningsprogrammen innehåller ett mätverktyg, som på ett objektivt sätt mäter elevens förbättring 
av arbetsminnet och ger feedback både till eleven och coachen. Mätningen är integrerad i tränings
programmen och genomförs totalt sex gånger, jämt fördelade genom hela träningsperioden. 

Objektiv mätning av resultatet med CPI

Nu är det möjligt att träna kortare pass varje dag, 
men med samma goda träningseffekter. De kortare 
träningspassen gör det enklare att få in träningen 
i skolschemat eller att genomföra träningen trots 
bristande kognitiv uthållighet eller låg motivation 
hos den som tränar. Träningen blir inte lika tuff 

Anpassa träningens upplägg
att genomföra och rekommenderas därför vid 
träning av hel eller halvklass, inte minst för yngre 
elever. Då kan alla, oavsett kapacitet, klara av att 
hålla fokus genom hela träningspasset och ha ork 
kvar till resten av skoldagen.

Tabellen visar hur lång träningsperioden blir beroende på träningsupplägg: 

25 min 35 min 50 min
5 pass per vecka 8 veckor 6 veckor 5 veckor
4 pass per vecka 10 veckor 8 veckor 7 veckor
3 pass per vecka 14 veckor 10 veckor 9 veckor



Cogmed RM innehåller övningar för barn och ungdomar i 
skolåldern. Tränings programmet utspelar sig i en omväxlande 
robot och rymdmiljö, och tränar såväl verbalt som visuo
spatialt arbetsminne. Efter varje träningspass finns möjlighet 
att spela ett belöningsspel, RoboRacing, som tar ca 2 minuter.

Cogmed RM (tidigare RoboMemo) – för åk 1–9

Cogmed QM innehåller övningar för äldre ungdomar och 
 vuxna. Övningarna är likvärdiga med dem som finns i Cogmed 
RM, men grafik och instruk tioner är anpassade för vuxna.

Cogmed QM – för åk 7–9 + gymnasiet

Cogmed JM innehåller övningar för barn som ännu inte till 
 fullo behärskar bokstäver och siffror. Övningarna genomförs 
i ett tivolis olika attraktioner. Samtliga övningar tränar visuo
spatialt  arbetsminne. Efter varje träningspass fylls ett akvari
um på med nya fiskar som belöning.

Cogmed JM – för förskola–åk 1

Testa Cogmeds demoversion
iPad/Android: Ladda ner Cogmedappen gratis från App Store eller Google Play Store. Testa 
demoversionen genom att klicka på ”Try Out Cogmed”. 
Mac/PC: Besök mycogmed.com och klicka på ”Try Out Cogmed”.



Kontakta oss
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur ni kan arbeta med Cogmed på er skola.

Telefon: 08-619 76 00
Epost: info.se@pearson.com 
www.pearsonassessment.se/cogmed

Välkommen!

”Arbetsminnet är motorn för lärande. Förutsättningarna  
  för att ta till sig kunskaperna ökar, oavsett om ämnet är  
   geografi, matematik eller språk.” 

      Lars Johansson, speciallärare i Laxå som 
      tränat sju årskullar med Cogmed

”Jag ser en utveckling hos Erik och ett driv som jag inte sett 
tidigare. Han kan försvinna lite i sin egen värld som tidigare, 
men hittar lättare tillbaka nu. Arbetar på bra med det han 
ska göra. Så roligt att se. Och jag tror han känner det själv 
vilket är ännu bättre.” 

Lärare till förälder, vid utvecklingssamtal  
efter träning med Cogmed

”Det blev ett helt annat lugn i klassen efter genom
förd träning med Cogmed. Eleverna blir uthålligare 
och kan koncentrera sig bättre.” 

    Kent Jonsson, biträdande rektor 
 Balingsnässkolan, Huddinge kommun


