
Ny uppdatering av Cogmed v4  
 
Cogmed utvecklas hela tiden för att träningen skall vara så effektiv som möjligt. I den 
här releasen har en rad uppdateringar gjorts mot det målet och här är en kort 
beskrivning av den utveckling som skett. Läs igenom så att du som coach vet vilka 
förbättringar som gjorts och hur dessa påverkar dig och den tränande. 
Observera att uppdateringarna bara gäller för träningar som skapas från och med 
nu. 

Borttagning av negativ feedback  
Forskning har visat att negativ feedback försämrar motivationen och genomförandet 
av träningen. Baserat på det tas alla typer av negativ feedback bort, såsom negativt 
klingande ljud vid misslyckade försök.  

Förbättringar av Rymd Smack 
Övningen Rymd Smack i Cogmed RM har förbättrats för att fungera likadant på alla 
plattformar (dator/ iPad/ Android). Den fungerar nu också likadant som de andra 
övningarna, med full sekvens – dvs att den tränande får svara på hela sekvensen 
även när man svarar fel.  

Endast CPI-uppgifter på CPI-pass för 25 min. träningsplan 
För att träningstiden per pass skall bli mer jämn i den minst intensiva träningsplanen 
(25 min) tas resterande övningar bort på de pass som innehåller CPI-mätning. 
Träningspass 1, 2, 10, 20, 30 och 40 innehåller alltså nu endast CPI-uppgifter.   

Förbättrad Cogmed Självskattning  
Cogmed Självskattning kommunicerar nu till Cogmeds servrar efter varje besvarad 
fråga, så att den tränande inte behöver göra om hela självskattningen om internet- 
uppkopplingen avbryts. 

Övriga åtgärder och förbättringar 
ü Övningen Roterande prickar i Cogmed RM och Roterande i Cogmed QM har 

förbättrats så att övningen är mer precis och lättare att använda. 
ü E-post-justerat tangentbord visas nu på iPad när du anger e-postadresser. 
ü I Cogmed Coachcenter har storleken på ”Stäng” ikonen ökats på "Pass"- 

sidans zoomade vy. 
ü Ett problem som gör att Cogmed RM fastnar i en grå skärm när man 

återstartar RoboRacing är åtgärdat.  
 


