
Cogmed Arbeidsminnetrening
Cogmed Arbeidsminnetrening kan brukes av alle som  ønsker 
å trene opp konsentrasjonsevnen. Det er et internett
basert treningsprogram og kan derfor brukes i det miljøet 
som passer best. Treningen består av vitenskapelige test
ede  øvelser som utføres under en intensiv treningsperiode. 
 Vanskelighetsgraden på øvelsene tilpasses kontinuerlig til hver 
enkelt, og utfordrer hele tiden den øvre grensen for arbeids
minnets kapasitet. Treningsmetoden bygger spesifikt på at 
arbeidsminnet kan forbedres. 

Utviklingen fortsetter
Nå blir Cogmed Arbeidsminnetrening lettere tilgjengelig! 
Treningsprogrammene Cogmed JM, Cogmed RM og 
 Cogmed QM finnes nå utviklet for iPad og Android nettbrett. 
Dette gjør treningen lettere for små barn og personer med 
motoriske vansker, som ellers har problemer med å bruke 
en datamus.

Med hjelp av den nye progresjonsindikatoren, som fra og 
med versjon 3 er integrert i treningsprogrammet, kan man 
tydelig følge personens fremskritt. Den nye versjonen gjør 
også treningen mer effektiv og morsommere å bruke samt 
hjelper personen til å beholde motivasjonen gjennom hele 
treningsperioden. 

Cogmed Arbeidsminnetrening bygger på mer en 20 års 
 forskning på Karolinska Institutet i Sverige. Forskningen viser 
blant annet at arbeidsminnet og resultater på nevropsyko
logiske tester forbedres. Treningen leder også til positive 
effekter på brukerens evne til å fungere  sosialt. Den om
fattende og pågående forskningen medfører at metoden 
 kontinuerlig utvikles. 

Noen eksempler på mulige effekter av arbeids
minnetrening: 

• Huske hva man har lest i bøker og aviser 

• Huske ting i hverdagslige situasjoner, for eksempel 
hvor man har lagt fra seg nøklene eller mobilen 

• Kunne holde fokus på den oppgaven man holder på 
med

• Huske hva som er sagt, for eksempel instruksjoner 
eller informasjonen i en samtale 

• Kunne planlegge, organisere og strukturere hver
dagen sin

– en empirisk basert metode som forbedrer konsentrasjons- og læringsevnen

Nå på iPad og Android



Cogmed Arbeidsminnetrening er internettbasert og består 
av en rekke arbeidsminneoppgaver som utføres på en da
tamaskin eller et nettbrett. Treningen bygger på trenings
moduler eller øvelser som skal gjennomføres i en intensiv 
treningsperiode på 25 økter; fem dager i uken over fem uker. 
Vanskelighetsnivået på øvelsene tilpasses kontinuerlig til hver 
enkelt, basert på hans eller hennes aktuelle prestasjonsnivå 
i hver øvelse, og utfordrer hele tiden den øvre grensen for 
arbeidsminnets kapasitet. Treningen kombineres med aktiv 
coachstøtte og oppfølging via et brukervennlig treningsnett, 
som øker  motivasjonen og gir mulighet til å vurdere hvor 
effektiv  treningen er. 

Arbeidsminnetreningen utvikles nå med et måleverktøy som 
viser personens fremskritt – med en progresjonsindikator. 
Progresjonsindikatoren er integrert i treningsprogrammet 
der første måling gjennomføres når treningen begynner og 
deretter på dag 10, 15, 20 og ved det siste treningstilfellet. 
Med hjelp av progresjonsindikatoren kan man nå tydelig 
følge forbedringen av arbeidsminnet i hverdagssituasjoner. 
Bortsett fra utviklingen av arbeidsminnet så måles også 
 evnen til å følge instruksjoner og hoderegning. 

Prøv Cogmed Arbeidsminnetrening 
iPad/Android: Last ned Cogmeds App gratis fra App Store eller Google Play og prøv demoversjonen
Mac/PC: Besøk training.cogmed.com  •  Brukernavn er test  •  Passordet er test99

Treningsnettet er systemet som gir tilgang til treningen og 
gir coachen muligheter til å følge og evaluere den enkelte 
under treningsperioden. På treningsnettet finnes material 
som  treningsbok, coachhåndbok, kursbevis/diplom i tillegg 
til den digitale coachopplæringen. 

I dag finnes tre programmer som er beregnet på ulike 
 aldersgrupper, og basert på samme grunnleggende teore
tiske modell. Treningsprogrammene støttes av kontinuerlig 
forskning; Cogmed JM (for yngre barn), Cogmed RM (for 
barn og ungdommer) og Cogmed QM (for ungdommer og 
voksne). 

Cogmed Arbeidsminnetrening foregår i samarbeid mellom 
den som trener, og den som er coach. Dette samarbeidet er 
viktig for treningen, samt at coachen deltar og er  støttende 
ved hver treningsøkt. Det er viktig for den som trener, å 
vite at noen ser ham eller henne og bryr seg om hvordan 
det går! Coachens arbeidsinnsats varierer etter behovene 
til den som trener, og hans eller hennes evne til å arbeide 
selv stendig – men coachen er ofte avgjørende for et godt 
treningsresultat, også for voksne som trener. 

For den som skal være coach finnes en coachopplæring som 
gir deg innsikt i hva Cogmed Arbeidsminnetrening er, hvor
dan treningsprogrammene virker og grundleggende kun
skaper om metoden, for å kunne støtte den som trener til å 
gjennomføre treningsprogrammet etter beste evne. 

Coaching Treningsnettet

Om treningen



Skolebarn med svekket arbeidsminnekapasitet kan lære sakte, 
slite med leseforståelsen og ha vansker med oppmerksomhet 
og planleggingsevnen. Ved for eksempel ADHD/ADD spiller et 
svekket arbeidsminne en fremtredende rolle. 

Cogmed RM (RoboMemo) inneholder totalt tolv øvelser som 
trener arbeidsminnet hos barn og ungdom i skolealder. Åtte 
øvelser blir presentert per dag i den 25 dager lange trenings
perioden, og tidsbruken er cirka 30−40 minutter per dag. 
 Etter hver treningsøkt får den som trener mulighet til å spille et 
 belønningsspill – RoboRacing. Spillet er helt frivillig, men brukes 
som belønning for å motivere barn som trener. Spillet tar cirka 
5−10 minutter.

Hos barn i førskolealderen kan svekket arbeidsminne uttryk
kes som grunleggende lærevansker, for eksempel vansker med 
å lære seg alfabetet eller tallene. Små barn med arbeidsminne
problemer kan ha vanskelig for å gjennomføre konsentrasjons
krevende aktiviteter som å legge puslespill eller høre på et langt 
eventyr. Svekket arbeidsminne kan også føre til problemer med 
å holde følge i klappe og sangleker, å huske instruksjoner med 
flere komponenter, og en tendens til å hoppe fra den ene aktivi
teten til den neste uten å stoppe opp. 

Cogmed JM inneholder totalt sju øvelser som trener arbeids
minnet hos barn som ennå ikke fullt behersker bokstaver 
og tall. Tre øvelser presenteres per dag i den 25 dager lange 
trenings perioden, og tidsbruken er cirka 15−20 minutter per 
dag. Øvelsene skjer på et digitalt tivoli og gjennomføres i de 
ulike attraksjonene på tivoliet. Alle øvelsene trener det visuo
spatiale arbeidsminnet og øvelsene varier fra dag til dag for å øke 
 variasjonen, og slik holde motivasjonen oppe.

Cogmed JM – for yngre barn

En rekke ulike tilstander og sykdommer påvirker arbeids minnet 
og den kognitive fungeringen. Etter for eksempel hjerneslag 
og traumatiske hjerneskader kan trening av arbeidsminnet for
bedre funksjonsevnen i hverdagen. Cogmed QM brukes i dag 
i forbindelse med rehabilitering etter hjerneskade. Ungdom
mer og voksne med ADHD kan selvfølgelig også ha nytte av 
arbeidsminne trening med Cogmed QM. 

Cogmed QM inneholder totalt tolv øvelser, og av disse pre
senteres åtte hver dag i løpet av den 25 dager lange trenings
perioden. Tidsbruken per dag er cirka 30−40 minutter. Øvelsene 
er  parallelle med dem som finnes i Cogmed RM, men grafikken 
og instruksjonene er tilpasset eldre ungdommer og voksne.

Cogmed RM – for barn og ungdommer

Cogmed QM – for ungdommer og voksne
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Priser 

Årslisens small Registrering for 2 coacher* 9 790 NOK

Årslisens medium Registrering for 5 coacher* 13 090 NOK

Årslisens large Registrering for 8 coacher* 15 290 NOK

Individuell trening Individuell trening er arbeidsminnetrening for én person gjennom 
25 treningsøkter

1 995 NOK

* For skoler er det antallet elever som avgjør lisenstypen. Small = for skoler med færre enn 100 innskrevne elever; 
Medium = for skoler med flere enn 100 innskrevne elever; Large = for skoler med flere enn 500 innskrevne.

Coachopplæring Opplæring i Cogmed Arbeidsminnetrening for én person ved  
ett kurstillfelle

2 500 NOK

Intern coachopplæring Opplæring i Cogmed Arbeidsminnetrening på plass hos dere 
som avtalt med opplæringsansvarig (fritt antal deltakere)

20 000 NOK

Alle priser er eksklusive moms.

Bestilling
Hvis du vil bestille eller få mer informasjon om Cogmed Arbeidsminnetrening, er du velkommen til å besøke  
www.pearsonassessment.no eller ringe oss på tlf: 800 164 02. 

Velkommen!


