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Abstrakt 

Korta träningspass har visat sig förbättra elevers skolprestation. Vidare har också vissa 

kognitiva förmågor visat sig förbättra skolprestation. Denna studies syfte var därför att se om 

korta träningspass kan förbättra vissa kognitiva förmågor och huruvida dessa förmågor då 

skulle fungera som mediatorvariabler mellan träning och skolprestation. Trettio deltagare 

delades slumpmässigt in i en kontrollgrupp som fick se en musikvideo (n=15) och en 

experimentgrupp som fick gå upp och ner för en step up-bräda (n=15). Kognitiv skiftning, 

episodiskt minne och mentalt tempo testades i båda grupper, före och efter interventionen. 

Resultatet visade inte på någon signifikant effekt på någon kognitiv förmåga. Detta kan bero 

på det låga antalet deltagare, då effekter av liknande studier ofta är små.   

Nyckelord: kortvarig fysisk aktivitet, kognitiv skiftning, episodiskt minne, mentalt 

tempo.  

 

Abstract 

Quick work out sessions has been shown to improve students’ academic performance. 

Furthermore, certain cognitive functions have also been shown to improve academic 

performance. The aim of this study was therefore to investigate if quick work out sessions 

can improve certain cognitive functions and whether these functions could act as mediator 

variables between exercise and academic performance. Thirty participants were randomly 

assigned to a control group that was shown a music video (n=15) and an experiment group 

that was asked to use a step up exercise device (n=15). Cognitive shifting, episodic memory 

and perceptual speed were tested in both groups, before and after the intervention. The result 

didn’t show a significant effect on any cognitive function. This might be explained by the low 

amount of participants, considering that similar studies often have small effects.  

Key words: acute exercise, cognitive shifting, episodic memory, perceptual speed.  
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Effekter av akut träning på kognitiva förmågor 

 

De senaste åren har det tillkommit forskning som undersökt effekter av fysisk 

aktivitet under lektioner i skolan och hur det påverkar akademisk prestation (Daly-Smith et 

al., 2018). Studier har visat att fysisk aktivitet i klassrummet hos låg- och mellanstadieelever 

kan öka deras akademiska prestation (Donnelly & Lambourne, 2011).
 
En hypotes till de 

förbättrade skolresultaten kan vara att fysisk aktivitet påverkar mer basala kognitiva förmågor 

som möjliggör god inlärning.  

När det gäller fysiskt aktivitet är det enligt McMorris et al. (2009) viktigt att göra en 

distinktion mellan kortvarig fysisk aktivitet och återkommande träning, då de kan ha olika 

påverkan på individen. Kortvarig fysisk aktivitet definieras som ett enskilt träningstillfälle 

medan återkommande träning är repetitionen av träningstillfällen, över flera veckor till år. 

Vidare beskriver McMorris et al. (2009) att psykologiska effekter av kortvarig fysisk aktivitet 

ofta bara varar i minuter till timmar, medan effekter av återkommande träning kan vara i flera 

veckor. Vi avser i denna studie att fokusera på kortvarig fysisk aktivitet och dess kortvariga 

effekter, utifrån konceptet arousal.  

Arousal definierades av tidiga teoretiker som en generell aktivitetsnivå av det centrala 

nervsystemet. Träning är ett av de huvudsakliga sätten att öka kroppens arousalnivå (Ashby 

et al., 2002). Vidare finns det ett antal olika modeller för hur arousal och kognition är 

relaterade.  

Enligt Kahneman så finns det en finit mängd uppmärksamhersresurser i hjärnan, som 

kan fördelas och användas upp i olika mentala processer. Då uppmärksamhetsresurser är 

begränsade, så kan flera parallellt utförda uppgifter störa varandra, om deras sammanlagda 

uppmärksamhetsbehov är högre än tillgängliga uppmärksamhetsresurser. Den totala mängden 

uppmärksamhetsresurser bestäms av arousal-nivån. En pigg och alert person presterar således 

bättre på resurskrävande uppgifter, i jämförelse med trötta och dåsiga personer (McMorris et 

al., 2009).  

Mängden arousal i sin tur, bestäms delvis av de krav som ställs på individen utifrån 

den aktivitet individen företar sig, eller förbereder sig att företa. Delvis så bestäms den också 

av diverse faktorer såsom, stimulationsintensitet, psykostimulanta effekter av droger, ångest 

eller en kortvarig fysisk aktivitets effekt av aerobisk träning (McMorris et al., 2009). 

 Kahnemans modell tar dock inte hänsyn till flerdimensionella förklaringar. Humphrey 

och Revelle menar däremot att personlighetsdrag som bl.a. impulsivitet och ångest, kan 

påverka arousal T. ex så har personer med låg impulsivitet en lägre arousal-nivå på 

morgonen, vilket föreslår att personer med hög ångest men låg impulsivitet är mindre 

känsliga för fysisk aktivitet på morgonen. Humphrey och Revelle föreslår att arousal kan 

påverka kognition flerdimensionellt genom att hög arousal verkar förbättra hastigheten 

individer kan fatta beslut (Choice reaction time, CRT), samtidigt som individernas 

arbetsminne försämras vid denna höga arousal (McMorris et al., 2009). 

Metaanalytiska studier om kortvariga effekter av kortvarig fysisk aktivitet på 

kognition har visat på en måttlig förbättring av kognitiva förmågor till följd av den kortvariga 

fysiska aktiviteten. Alla studier uppvisar dock inte entydiga resultat (Chang et al., 2012; 

Lambourne & Tomporowski, 2010). Detta beror sannolikt på att metodiken varierar mycket 

mellan studier, med olika sätt att testa kognitiv förmåga och val av olika träningsmoment. 

Några kognitiva förmågor som testas i tidigare forskning inkluderar uppmärksamhet, 

kristalliserad intelligens, exekutiva funktioner, samt olika minnesfunktioner. Vidare har de 

undersökta kognitiva förmågorna testats med olika uppgifter (Chang et al., 2012). 
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Träningsmomentet har också skilt sig åt i dessa studier, då det till synes inte finns 

någon etablerad standard för vilken intervention som är den optimala. Vanliga moment 

verkar vara löpband, träningscykel och sprint. Träningscykel verkar t.ex. ha större effekt på 

kognitiv förmåga jämfört med löpband (Lambourne & Tomporowski, 2010). Detta tyder på 

att träningsmomentet har en påverkan på träningens effekt. 

I föreliggande studie avser vi att undersöka om kortvarig fysisk aktivitet hos en vuxen 

studentpopulation kan påverka kognitiv förmåga. Eftersom vi tittar på en studentpopulation 

kan det vara av intresse att man lägger fokus på vad för slags kortvarig fysisk aktivitet som 

skulle kunna vara möjlig i en klassrumsmiljö, då man inte kan ta alltför mycket tid eller plats 

från klassrumsaktiviteter. Som träningsmoment kommer vi därför att använda oss av en step 

up-bräda, vilket är ett redskap som relativt enkelt kan användas i t.ex. klassrum. Bara ett 4 

minuters intensivt träningspass under en lektion har visats förbättra mellanstadieelevers 

uppmärksamhet (Ma et al., 2014). Vi har därför valt att vårt träningsmoment ska vara ca 5 

minuter. Vidare har vi har valt ut tre kognitiva förmågor som är relevanta för akademisk 

prestation: kognitiv skiftning, episodiskt minne och mentalt tempo.  

Kognitiv skiftning är en del av den exekutiva funktionen (Miyake et al, 2000). Den 

används för att skifta tankar, sitt agerande och sina strategier i förhållande till hur situationen 

utvecklas (Visser et al., 2014). Exekutiv funktion, och kognitiv skiftning har specifikt visats 

positivt påverka matematisk prestation (Bull et al., 1999; St Claire Thompson & Gathercole, 

2006). 

Episodiskt minne lagrar minnen om personliga händelser och erfarenheter i livet. 

(Tulving, 2002). Vi använder t.ex. episodiskt minne när vi lär oss ordlistor som senare ska 

återges (Sternberg & Sternberg, 2012). Episodiskt minne spelar en roll vid tidig inlärning av 

konceptuell kunskap, och det har visat sig att studenter som fick lära sig material rikt på 

episodiskt innehåll lär sig bättre, en indikation på att en mer meningsfull kontext har 

betydelse (Herbert & Burt, 2004).  

Mentalt tempo beskriver hastigheten och träffsäkerheten av att utföra lätta 

informationsbearbetnings-tester (Held et al., 2014). Mentalt tempo har en positiv påverkan på 

flera akademiska fält såsom språk, matte och fysik (Dodonova & Dodonov, 2012).  

Syftet med denna studie är alltså att se hur kognitiv skiftning, episodiskt minne och 

mentalt tempo påverkas av kortvarig intensiv träning.  

Vår hypotes är att kortvarig fysisk aktivitet kommer att förbättra dessa kognitiva 

förmågor hos deltagarna. 

Metod 

Design 

Studien var en experimentell studie med två grupper, en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp. Båda grupperna fick genomföra test före och efter interventionsmomentet.  

Deltagare 

Studien hade 30 deltagare, huvudsakligen studenter vid Umeå Universitet (se tabell 

1).  Deltagarna rekryterades bland bekanta till oss i ett bekvämlighetsurval. 
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Tabell 1. Jämförande data mellan kontroll- och experimentgrupp. 

  Kontrollgrupp  

(n=15) 

Experimentgrupp 

(n=15) 

p-värde 

Kön     1.000 (IS) 

    Män 9(60%) 9(60%)   

    Kvinnor 6(40%) 6(40%)   

Ålder 23.50±3.55 24.67±6.98 0.579 (IS) 

Motivation 3.07±0.96 3.20±0.56 0.646 (IS) 

Verbal förmåga 18.93±5.11 18.93±4.49 1.000 (IS) 

Akronymer: IS, Icke signifikant 

p-värden baserade på t-test för oberoende grupper 

 

 

Instrument 

 

Kognitiv Skiftning. För att mäta kognitiv skiftning användes Trail making-testet 

(TMT) från D-KEFS (Delis et al., 2001). TMT består av två delar, A och B. I A-delen får 

deltagaren ett papper med 25 slumpmässigt placerade inringade nummer, från 1 till 25. 

Deltagarna ombeds att dra ett streck mellan 1-2, 2-3, 3-4 osv, så snabbt de kan. I del B finns 

det både bokstäver och siffror i cirklarna. Deltagarna ombeds att växelvis dra linjer mellan 

siffror och bokstäver, 1-A, A-2, 2-B, B-3 osv. Skiftningskostnaden var det beroendemått vi 

använde oss av. Den beräknades genom att ta tiden det tog att lösa B-delen minus tiden det 

tog att lösa A-delen. 

Episodiskt minne. För att mäta episodiskt minne användes ett test med fri 

återgivning av konkreta substantiv framtaget av Malmberg Gavelin et al. (Malmberg Gavelin 

et al., 2015). Deltagarna fick se 18 olika substantiv som man kan se och ta på framför sig, 
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t.ex. tärning och bil. Varje ord visades separat i 5 sekunder var. Deltagarna fick sedan återge 

så många ord de kunde komma ihåg muntligt. Här räknade vi antalet korrekta återgivningar 

som beroendemått. Vi hade ingen tidsgräns på återgivningen.  

Mentalt tempo. För att mäta mentalt tempo användes ett symbolkodningstest från 

WAIS-R (Wechsler, 1981). Deltagare ombads “översätta” en lista siffror (1-9) till abstrakta 

symboler, så snabbt de kunde. Testet har ett facit i toppen som visar att varje siffra har en 

motsvarande unik symbol. Testet visar siffror och under varje siffra finns en tom ruta som 

deltagaren ska fylla i med den korresponderande symbolen för den angivna siffran. Här 

räknade vi hur många korrekt kodade symboler deltagaren hann på 90 sekunder.  

Verbal förmåga. För att mäta verbal förmåga användes SRB1 (Dureman et al. 1971). 

I SRB1 får deltagaren se 30 ord, där varje ord har fem möjliga synonymer, varav endast en 

faktiskt är en synonym. Deltagarens uppgift är att stryka under den korrekta synonymen. Vi 

hade ingen tidsgräns på denna uppgift.  

Utmattning. För att mäta nivån av utmattning på deltagarna användes en 

självskattningsskala som heter Borgskalan. Borgskalan kommer med standardiserade 

testinstruktioner som uppmanar testpersonen att fylla i sin subjektivt upplevda grad av fysisk 

utmattning. Denna skala från 6-20 är baserad på hjärtslag per minut där poängen man får 

mellan 6-20 representerar 60-200 hjärtslag per minut (Borg, 1982).  

Motivation. För att mäta motivation fick deltagarna besvara frågan ”Jag känner mig 

motiverad inför testen”. Svarselternativ var ”Fullständigt”, ”Till stor del”, ”Till viss del” och 

”Inte alls”, vilket kodades mellan 1-4, där större tal korresponderade till högre motivation.  

 

Procedur 

Deltagarna delades slumpmässigt in i kontroll- och experimentgrupp. Experimentet 

utfördes i en föreläsningssal eller ett labb, och tog mellan 45 och 90 minuter. Alla deltagare 

fick både skriftlig och muntlig information om studiens syfte och dess genomförande. 

Deltagandet var frivilligt och vi förtydligade även att deltagarna hade rätt att avbryta sitt 

deltagande utan att behöva uppge befintlig anledning för detta. Skrivet samtycke insamlades i 

enlighet med GDPR och Helsingforsdeklarationen. Deltagarna fick sedan fylla i en enkät om 

diverse bakgrundsfaktorer. Därefter fick deltagarna utföra ett test som mäter verbal förmåga 

(SRB1). Sedan administrerades TMT, fri återgivnings-testet och symbolkodningstestet. 

Deltagarna i experimentgruppen fick efter en demonstration gå upp och ned för en step up-

bräda i takt till musik (Billie Jean av Michael Jackson) i 5 minuter. Step-up brädan var alltid 

placerad mot en vägg. Musiken spelades genom musikvideo på Youtube på en laptop, med en 

hög ljudnivå så att musiken hördes tydligt. Deltagarna i kontrollgruppen fick istället sitta och 

se på musikvideon till samma låt på samma laptop, med en något lägre ljudnivå då dessa 

deltagare befann sig närmare laptopen (sittandes framför den). Efter 

träningsmomentet/viloperioden fick deltagarna i båda grupper uppskatta sin fysiska 

ansträngning med Borgskalan. Sedan fick de utföra TMT, fri återgivnings-testet och 

symbolkodningstestet igen. 

Statistiska analyser 

Statistisk analys gjordes med IBM SPSS Statistics version 22. Grundläggande analys 

av skillnaden mellan grupper gjordes med t-test. För varje enskild kognitiv förmåga utfördes 

en 2 (Grupp: Kontroll vs Experiment) x 2 (Testtillfälle: Före vs Efter) mixad ANOVA. För 

att uppskatta effektstorlek så användes partiell Eta-kvadrat (η
2
). 
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Resultat 

I tabell 2 presenteras gruppmedelvärden och standardavvikelse för de tre kognitiva 

testen, tillsammans med interaktionseffekten. Det var inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna i pretesten. 

 

Tabell 2. Gruppmedelvärden, standardavvikelser och interaktionseffektsstatistik.  

   

Kontrollgrupp 

  

Experimentgrupp 

 ANOVA  

Grupp x Testtillfälle 

Test   Pretest Posttest   Pretest Posttest  F p η
2
 

TMT 

Skiftkostnad 

27.40 

(13.11) 

19.87 

(10.51) 

 19.87 

(7.06) 

17.53 

(10.51) 

 F(1,28)= 

2.65 

0.1

2 

0.0

9 

Fri 

återgivning 

av konkreta 

substantiv 

11.07 

(3.90) 

12.27 

(3.60) 

 11.73 

(3.26) 

11.27 

(3.96) 

 F(1,28)=

2.63 

0.1

2 

0.0

9 

Symbolkodni

ng 

58.87 

(11.75) 

66.93 

(12.34) 

 60.07 

(11.13) 

70.60 

(12.15) 

 F(1,28)= 

3.07 

0.0

9 

0.1

0 

 

 

Den uppskattade utmattningen i Borgskalan visades ha en signifikant effekt av grupp, 

T(26.07)=-4,97 p=0.00. Detta visar att experimentgruppen uppskattade sig vara mer 

utmattade.  

TMT skiftkostnad visades av ANOVA ha en signifikant huvudeffekt av testtillfälle, 

F(1, 28)=9.52, p=0.01, η
2
=0.25. Detta visar att deltagarna förbättrade sin prestation i posttest. 

Någon signifikant effekt av grupp visades inte F(1, 28)=2.08, p=0.16, η
2
=0.07. Numeriskt 

fanns en tendens till att experimentgruppen presterade bättre. Det var inte heller någon 

signifikant effekt av Grupp x Testtillfälle, F(1, 28) = 2.65, p=0.12, η
2
=0.09. Numeriskt fanns 

en tendens till större förbättring i kontrollgruppen.  

Fri återgivning av konkreta substantiv visades av ANOVA inte ha en signifikant 

huvudeffekt av testtillfälle, F(1, 28)=0.51, p=0.48, η
2
=0.02. Numeriskt fanns en tendens till 

försämring i prestation i posttest. Någon signifikant effekt av grupp visades inte F(1, 28) 

=0.02, p=0.89, η
2
=0.00. Numeriskt fanns en tendens till att experimentgruppen presterade 

sämre. Det var inte heller någon signifikant effekt av Grupp x Testtillfälle, F(1, 28) = 2.63, 

p=0.12, η
2
=0.09. Numeriskt fanns en tendens till en större förbättring i kontrollgruppen.  

Symbolkodning visades av ANOVA ha en signifikant huvudeffekt av testtillfälle, F(1, 

28)=174.36, p=0.00, η
2
=0.86. Detta visar att deltagarna förbättrade sin prestation i posttest. 

Någon signifikant effekt av grupp visades inte F(1, 28)=0.33, p=0.57, η
2
=0.01. Numeriskt 

fanns en tendens till att experimentgruppen presterade bättre. Det var inte heller någon 
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signifikant effekt av Grupp x Testtillfälle, F(1, 28) = 3.07, p=0.09, η
2
=0.10. Numeriskt fanns 

en tendens till en större förbättring i experimentgruppen.  

  

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att se om kortvarig fysisk aktivitet förbättrar kognitiva 

förmågor. Vi har inte med vår studie kunnat visa att detta är fallet.  

Att vi inte kunnat säkerställa vår hypotes i kontrast till tidigare forskning (Chang et 

al., 2012; Lambourne & Tomporowski, 2010), kan bero på många faktorer. 

Delvis har det inte alltid varit entydiga resultat i denna tidigare forskning, och även 

om metaanalytiska studier verkar peka på en effekt så har många enskilda studier svårt att 

fastställa den, vilket skulle kunna förklara varför vi inte heller lyckats finna en signifikant 

effekt.  

 Vi har haft en ganska liten mängd testdeltagare, och vår studie saknade vanligt 

förekommande verktyg som puls- och syreintagsmätning för att individualisera 

träningsmomentet och därmed uppnå en mer likartad utmattningsnivå bland deltagare (Chang 

et al., 2012; Lambourne & Tomporowski, 2010).  Vi hade också en relativt låg intensitet och 

kort längd på träningsmomentet, vilket kan tänkas påverka interventionens effektstorlek och 

hur lätt det är att få ett signifikant resultat (givet att det faktiskt finns ett samband). Tidigare 

forskning hade också ofta problemet att det huvudsakligen var träningsintresserade personer 

som ville vara med i studier som kräver att man tränar väldigt intensivt (McMorris et al., 

2009). Då vi rekryterade bland bekanta och vårt träningsmoment inte var väldigt intensivt så 

kan vi ha fått ett mer representativt urval på denna punkt, även om denna urvalsmetod har 

andra generaliseringsproblem.  

Det finns tidigare forskning som visar att liknande träningsintensitet verkar ge olika 

resultat beroende på om en träningscykel alternativt löpband används (Lambourne & 

Tomporowski, 2010). Då vi har använt oss av vad vi har uppfattat som ett ganska ovanligt 

träningsmoment, step-up brädan, så är det möjligt att detta träningsmoment i sig, och inte den 

allmänna träningseffekten, kan ha lett till vårt resultat.  

En annan faktor skulle kunna vara att även om bägge grupper lyssnade på musik, så 

fick kontrollgruppen också titta på musikvideon, vilket möjligen kan ha påverkat hur de 

senare presterade i de kognitiva testen. 

Om vi försöker tolka resultatet utifrån de teorier som presenterats så ser vi att den 

kortvariga fysiska träningen bör ha ökat experimentgruppens arousalnivå. Enligt Kahnemans 

modell (McMorris et al., 2009) så bör detta ha ökat mängden tillgängliga 

uppmärksamhetsresurser, vilket bör förbättra prestanda på de tre kognitiva test vi genomfört. 

Humphrey och Revelle (McMorris et al., 2009) förutser i kontrast att den kortvariga fysiska 

träningen bör ha förbättrat hastigheten att ta beslut, men försämrat arbetsminne. Då komplexa 

test som TMT och symbolkodning både innehåller behov av att fatta snabba beslut och 

arbetsminne så förutsäger denna teori inte något tydligt effekt av träning på dessa test. Detta 

skulle kunna förklara varför vi inte kunnat finna något signifikant resultat på dessa test. 

Prestanda på minnestestet bör däremot enligt denna teori ha försämrats, vilket vi inte 

signifikant har kunnat visa.  

Slutligen kan vidare forskning inom området behövas då det till synes förekommer 

olika resultat beroende på olika träningsmoment och olika sätt att mäta kognitiv förmåga. Då 

kortvarig fysisk aktivitet också till synes visats sig hjälpa akademisk prestation, men att 

tidigare resultat också pekar på en kortvarig förbättring på kognitiva förmågor, finns det ändå 
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en intressant aspekt för framtida forskning att fokusera på, vad gäller just kortvarig fysisk 

aktivitet i klassrumsmiljöer.  
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