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Sammanfattning 
Bakgrund: Forskning visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hjärnan. 

Koncentration, selektiv uppmärksamhet och arbetsminne är några av de kognitiva funktioner 

som enligt tidigare forskning gynnas av den fysiska aktiviteten. Syfte: Syftet med 

undersökningen var att ta reda på om ett kort inslag av måttlig aerob fysisk aktivitet bidrar till 

akut ökade kognitiva processer och stimulerar hastigheten på den selektiva förmågan samt att 

ta reda på hur eleverna upplever att den extra fysiska aktiviteten akut påverkar dem kognitivt. 

Metod: Undersökningen innehöll en kvantitativ studie med ett kvasiexperiment på en 

gymnasieskola som har schemalagd fysisk aktivitet. 19 elever varav 2 unga män och 17 unga 

kvinnor, från tre olika klasser delades slumpmässigt in i två olika grupper, en kontrollgrupp och 

en experimentgrupp. Båda grupperna genomförde det kognitiva testet Trail Making Test 

(TMT). Experimentgruppen fick i samband med testet besvara en kort enkät om den fysiska 

aktiviteten. Resultat: Experimentgruppen förbättrade generellt sina resultat från första till 

andra tillfället samt i relation till kontrollgruppen. Dessutom visar resultatet att 

experimentgruppen upplevde att den fysiska aktiviteten påverkat deras koncentration positivt 

från första till andra testtillfället. Diskussion: Det finns en indikation som tyder på att akut 

kognitiv flexibilitet påverkas positivt akut efter fysisk aktivitet men inte selektiv uppmärsamhet 

och komplex visuell sökning. Påståendet kräver dock stöd från framtida forskning för att kunna 

bekräftas. Eleverna upplever att den fysisk aktiviteten påverkat deras akuta kognitiva förmågor 

positivt.  

 

Nyckelord: Aerob fysisk aktivitet, Exekutiva funktioner, Kognitivitet, Trail Making Test 

  



 

Abstract 
Background: Earlier studies have shown that physical activity has positive impact on the brain. 

Concentration, selective attention and working memory are only a few of the cognitive 

functions which according too previous researches benefits from cardiovascular training. Aim: 

Aim of this study was to find out if a short bout of moderate aerob physical activity contributes 

too acute improved distinguished cognitive abilities and stimulates the speed of process. The 

purpose was also to find out how students experience that the extra physical activity acute 

effects them cognitively. Method: This study was implemented at a high school with scheduled 

physical activity. The study was a quantitative study including an experiment. 19 students 

whereof  2 young men and 17 young women from three different classes were randomly divided 

in two different groups. One practical group and one theoretical group. Both groups took a 

cognitive test: Trail Makin Test (TMT). The practical group also answered a short questionnaire 

about the extra physical activity. Results: In general, the results of the practical group were 

improved comparing the first to the second test. It was also improved in relation to theoretical 

group. Furthermore, the results demonstrate that the practical group experienced that the extra 

physical activity improved their concentration positively. Conclusions: This study indicates 

that cognitive flexibility are positively affected acute to physical activity. This study also 

indicates that selective attention and complex visual aren´t positively affected acute to physical 

activity. Additional studies need to confirm the hypothesis. The students experienced that 

physical activity are positively associated with acute cognitive ability.   
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1. Inledning 

Barn, ungdomar och vuxna sitter stilla majoriteten av sin vakna tid (Fröberg, 2017). Enligt Pate, 

O’Neill och Lobelo (2008) är stillasittande beteende förknippat med olika hälsorisker så som 

minskad livslängd och försämrad hälsa. Innebörden av begreppet stillasittande beteende är 

enligt Statens folkhälsoinstitut (2012)  att skelettmuskulaturen nästan är helt inaktiv. Forskare 

har hittat en metod som kan förhindra hälsoriskerna, närmare bestämt fysisk aktivitet. Fysisk 

aktivitet är all rörelse med kroppen som ökar energiförbrukningen utöver förbrukningen i vila 

(Matsson, Jansson & Hagströmer, 2016). Fysisk aktivitet kan förhindra både fysiska och 

mentala sjukdomar menar Pate m.fl. (2008). Likväl menar Hansen (2018) att fysisk aktivitet 

också har en positiv inverkan på hjärnan. 

 

I allmänhet rekommenderas åtminstone 60 minuters fysisk aktivitet med måttlig till hög 

intensitet per dag (WHO, 2010; svenska läkarsällskapet, 2016, Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Mer specifikt, rekommenderar Hansen (2018) att man kommer upp i 70–75% av sin maxpuls 

och att man är aktiv i minst 20 minuter för att träningen ska ge god effekt på hjärnan. I praktiken 

har rekommendationerna i Hansen (2018) beprövats. Flera skolor runt om i Sverige har lagt till 

extra schemalagd fysisk aktivitet för eleverna i hopp om att de ska förbättra elevernas inlärning 

(Johansson, 2017; Svensson, 2019: Hudiksvall kommun, 2018; Karlén, 2017; Berger, 2017).  

 

Det som är intressant för den här studien är att ta reda på hur elever upplever och akut påverkas 

av fysisk aktivitet. Är fysisk aktivitet, nödvändigt för vårt tänkande? Som läkaren Anders 

Hansen menar i Hansen (2018). Syftet med undersökningen är att ta reda på om ett kort inslag 

av måttlig aerob fysisk aktivitet bidrar till akut ökade kognitiva processer och stimulerar 

hastigheten på den selektiva förmågan samt att ta reda på hur eleverna upplever att den extra 

fysiska aktiviteten akut påverkar dem kognitivt. 
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2. Bakgrund  
Inledningsvis kommer arbetet behandla information som behövs för att förstå studien. 

Relevanta begrepp som exempelvis exekutiva funktioner redogörs samt tidigare liknande 

studier inom fältet.  

 

2.1 Fysisk aktivitet och träning 
 I den här studien förekommer termer av träning, fysisk aktivitet och rörelse som behövs 

definieras för att förstå studien och inte skapa en begreppsförvirring. Fysisk aktivitet är en 

vanlig term,  begreppet förklarar uppkomsten av aerob fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är all 

rörelse med kroppen som ökar energiförbrukningen utöver förbrukningen i vila. Fysisk aktivitet 

kan ske på de flesta platser i strukturerad och ostrukturerad form. Begreppets motsatsord är 

fysisk inaktivitet och betyder avsaknad av kroppsrörelse. Vid fysisk inaktivitet har man den 

energiförbrukningen man har i vila (Mattsson m.fl., 2016).  

 

Det är viktigt att inte blanda ihop fysisk aktivitet och träning. Fysisk aktivitet inkluderar träning 

men också anda kroppsrörelser. Fysisk aktivitet kan utföras som en del av arbetet, en del i en 

lek, hushållsarbete, transport eller en fritidsaktivitet. Träning är en subkategori till fysisk 

aktivitet.  Träning är planerad och strukturerad och det finns ett syfte med träningen i form av 

förbättring eller bibehållande av en eller flera komponenter (World Health Organization, u.å.). 

 

2.2 Aerob fysisk aktivitet och konditionsträning 
Det är även viktigt att förstå skillnaden mellan och betydelsen av, de två termerna aerob fysisk 

aktivitet och konditionsträning, framförallt för att inte blanda ihop dem. Här nedan redogörs 

begreppen, vad de innebär och hur de förhåller sig till varandra. Viktigt att veta är att den här 

studien använder främst använder sig av aerob fysisk aktivitet men begreppet konditionsträning 

förekommer också.  

 

Enlig Mattsson, Jansson och Hagströmer (2016) är den primära energikällan syre när man utför 

aerob fysisk aktivitet. Dosen av aerob fysisk aktivitet förhåller sig till intensiteten, durationen 

och frekvensen, varpå alla dessa tre varierar i förhållande till varandra. Aerob fysisk aktivitet i 

strukturerad form benämns konditionsträning. Syftet med konditionsträning är främst att 

bibehålla eller förbättra konditionen. Även inom konditionsträningen varierar intensiteten. 

Aerob träning eller uthållighetsträning är termer som fungerar som synonymer till 

konditionsträning. Den centrala effekten av konditionsträning är förmågan att transportera syre. 
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Den centrala effekten är oberoende av aktivitetens karaktär så länge hjärta och lungor tränas 

(Mattsson m.fl., 2016).  

 

Kondition benämns som ”[…] en beteckning för kroppens anpassning till tungt arbete under 

längre tid.” (Per- Olof Åstrand (i Mattsson, 2010, s. 10) och bidrar enligt Mattsson m.fl. (2016) 

till olika fysiologiska effekter. I tillägg menar Matsson (2010) att konditionsträning ska 

praktiseras så att hjärtverksamheten ökar kraftigt, stora muskelgrupper arbetar dynamiskt och 

lungventilationen är stor. Konkreta exempel på konditionsträning är exempelvis cykling och 

löpning (Mattsson, 2010). När den här studien nämner aerob fysisk aktivitet avses den typ av 

träning i allmänhet men när konditionsträning tas upp beträffas främst en strukturerad 

träningsform. 

 

2.2.1 Vad innebär träning med olika intensitet? 

I den här studien är metoden för att mäta elevernas arbetsintensitet s.k. ”relativ intensitet” vilket 

betyder att intensiteten är procentuellt relaterad till den maximala kapaciteten hos individen 

(Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2016). Nedan följer ett exempel på hur konditionsträningen 

kan delas upp i olika zoner, med andra ord, intensitetsintervall. Hur många zoner som används 

skiljer sig åt mellan både studier och böcker samt olika idrotter men indelning som tas upp i 

den här texten är den indelning som tillämpats i den här undersökningen (Neuman & Gudiol, 

2014; Polar.u.å a). Intensiteten skiljer sig från låg till mycket hög (Porsman, 2010).  

 

• Väldigt låg intensitet 50-60% av maxpulsen : Vid träning vid den här intensiteten ökar 

välbefinnandet och man uppnår hälsoeffekter som exempelvis sänkt kolesterolnivå, 

sänkt blodtryck, och minskad risk för hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Träning vid den 

här intensiteten är exempelvis promenader och lätta cykelturer. 

• Låg intensitet 60-70% av maxpulsen: Om träning utförs vid den här intensiteten 

förbättras ämnesomsättningen. Exempel på träning vid den här intensiteten är lätt jogg, 

där samtal kan föras oberört, s.k. prattempo. 

• Måttlig intensitet 70-80% av maxpulsen: Träning vid den här intensiteten medverkar till 

hälsofördelar och kontrollerar vikten.  Därutöver tränas också hjärtlungsystemet. Den 

här intensiteten är gynnsam att arbeta med för att förbättra konditionen, på grund av att 

kapillärnätverken runt musklerna vidgas. Vid den här intensiteten går det inte längre att 

föra samtal oberört. 
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• Hög intensitet 80-90% av maxpulsen: Vid träning på den här intensiteten förbättras 

syreupptagningsförmågan och musklerna lär sig att effektivt använda syre. Enligt Fyss 

(2016) ligger troligtvis gränsen mellan syrerik och syrefattig träning vid den här 

intensiteten. Med syrerik respektive syrefattig träning avses om syre kan transporteras 

till musklerna eller inte. Gränsen benämns vanligtvis som mjölksyratröskeln.  

• Mycket hög intensitet 90- 100 % av maxpulsen: Träning vid den här intensiteten bör 

enbart utföras om man är vältränad eftersom musklerna behöver mer syre än vad som 

finns tillgängligt. 

 

Observera att det finns flera metoder för att mäta träningsintensitet men det finns inga studier 

som jämfört alla mätmetoder för träningsintensitet samtidigt och därför går det inte att anta att 

en mätmetod nödvändigtvis motsvarar det härledda med hjälp av en annan metod (Garber 

m.fl., 2011). 

 

2.3 Kognitiva och exekutiva funktioner 
Exekutiva funktioner är ett viktigt begrepp i studien eftersom det är det delar av metoden 

kommer att mäta. Nedan redogörs begreppet och även distinktionen och relationen mellan 

begreppet och ett annat likartat begrepp. 

 

Kognition är en bred psykologisk term som rör människans tänkande (Karlsson, 2012). 

Begreppet inkluderar alla medvetna och omedvetna processer, det vi uppfattar, känner igen, 

tänker och resonerar om. Kort sammanfattat är kognition vår perception och vårt omdöme 

(Duignan, 2017). Inom ramen för kognition ingår också innebörden av att veta, använda 

kunskap och organisera. Studier av kognitivitet är bland annat studier av minnet, perceptionen, 

uppmärksamhet, problemlösning samt kognitiv utveckling (Neisser, 1978).  

 

Exekutiva funktioner är ett system i hjärnan, mer specifikt i prefrontalcortex i frontalloben. 

Begreppet är huvudsakligen indelat i tre färdigheter: hämmande kontroll, kognitiv flexibilitet 

och arbetsminne (Miyake m.fl., 2000). Med hämmande kontroll menas att kontrollera sina 

impulser. Arbetsminnet inbegriper dels att komma ihåg information och dels komma ihåg 

informationen medan man gör någonting. Kognitiv flexibilitet är en del av det som mäts i den 

här studien och begreppet innebär att man kan anpassa sig utefter de krav som ställs på en 

utifrån. ”Tänka utanför lådan” är ett typiskt exempel på kognitiv flexibilitet. I dessa tre 
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färdigheter ingår andra förmågor så som: problemlösningsförmågan och att se saker från olika 

perspektiv (Diamond & Ling, 2015; Diamond, 2012; Hillman, Logan, & Shigeta, 2019).  

 

Skillnaden mellan kognitiva och exekutiva funktioner är att kognitiva funktioner är en bredare 

term och exekutiva funktioner är ett samlingsbegrepp för systemet som kontrollerar och reglerar 

de lägre kognitiva processerna (Miyake m.fl., 2000). Båda begreppen förekommer i den här 

studien men det är viktigt att komma ihåg distinktionen mellan dessa två eftersom de trots 

likheten har olika betydelser.   

 

2.3.1 Komplex visuell sökning och selektiv uppmärksamhet 

Komplex visuell sökning är en typ av perceptuell sökning.  Perceptuell sökning betyder att man 

tar emot och bearbetar information. Komplex visuell sökning tillåter människan att aktivt avläsa 

det som visualiseras framför människan och selektera ut ett visst objekt från ett sammanhang 

med andra distraherande objekt (Treisman & Gelade., 1980).  

 

Ungvarsky (2017) skriver att selektiv uppmärksamhet är en term som används för människor 

som tenderar att notera de viktigaste sakerna. De fokuserar på en typ av stimuli framför en 

annan. Generellt är det relevant eftersom det möter ett behov eller återspeglar något relaterat 

till människans personliga övertygelser. Begreppet kan relateras till saker som man ser eller 

hör. Begreppet liknar till stor del komplex visuell sökning men det återspeglar ofta något 

relaterat till människans personliga övertygelser. 

 

3. Litteraturgenomgång 
Nedan följer en genomgång av litteratur som finns tillgänglig på området.  Inledningsvis i 3.1 

diskuteras aerob fysisk aktivitet och kognitiv funktion följt av 3.2 akuta effekter av fysisk 

aktivitet på distinkta, akuta kognitiva förmågor. 3.3 är litteraturbearbetningens sista del och 

behandlar viktiga motsättningar på området. 

 

3.1 Aerob fysisk aktivitet och kognitiv funktion 
Inslaget av extra aerob fysisk aktivitet bygger på idén om att ett kort inslag av måttlig aerob 

fysisk aktivitet ökar kognitiva processer och stimulerar hastigheten på den selektiva förmågan 

(Hillman, Logan & Shigeta, 2019). Vissa data tyder på att konditionsträning i ungdomsåren är 

positivt associerat med kognitiva processer och implicerar allmänna förbättringar av kognitiv 
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funktion (Hillman, Castelli & Buck, 2005; Kubesch m.fl., 2009; Hillman, Erickson & Kramer, 

2008). Närmare bestämt påstår Balan och Green (2019) att fysisk aktivitet har positiv effekt på 

koncentrationen och arbetsminnet. Àvarez-Bueno m.fl. (2017) stödjer påståendet i sin 

metaanalys och hänvisar mer specifikt till kognitiva områden hos ungdomar. Donnely m.fl. 

(2016) menar jämväl att en majoritet av undersökningar och interventionsstudier som studerat 

konditionen och fysisk aktivitet i samband med kognitivitet hävdar att fysisk aktivitet och 

kondition gynnar barns kognitiva förmågor. Därutöver indikerar bevis att det finns en 

korrelation mellan fysisk aktivitet och delar i hjärnan som stödjer komplexa, kognitiva 

processer under labbtester. Till exempel påstår Tine och Butler (2011) att 12 minuters 

konditionsträning per dag dramatiskt kan förbättra selektiv uppmärksamhet hos vissa 

ungdomar. Påståendet är uppmuntrande eftersom selektiv uppmärksamhet är förknippat med 

kognitiva utfall.  

 

Vidare genomförde Hillman m.fl. (2009) en studie med 20 barn som fick gå 20 minuter på ett 

löpband, vid 60% av maxpulsen. I anslutning till promenaden fick barnen också göra ett 

kognitivt test. Resultatet pekade på att, ett akut inslag av måttlig aerob fysisk aktivitet kan 

förbättra kognitiva funktioner hos barn. Fortsättningsvis studerade Kubesch m.fl. (2009) ett 30-

minuters idrott och hälsa program i relation till 5 minuters rörelsepaus med 81 högstadieelever 

i Tyskland. Exekutiva funktioner mättes med hjälp av vad som i studien benämns som ”Dots 

task” (eng.) och hämmande beteende mättes med hjälp av det kognitiva testet ”The flanker test” 

(eng.). Utfallet blev att uppmärksamheten förbättrats av ett aerobt uthållighetsbaserat fysiskt 

utbildningsprogram hos elever. Det fastslogs också att varaktigheten är avgörande för 

effekterna. Dock påverkades inte de exekutiva funktionerna: arbetsminne, kognitiv flexibilitet 

och hämmande beteende varken av 30 minuters interventionen eller av 5 minuters 

interventionen. Det visar sig att inte enbart aktivitetens varaktighet har betydelse för effekter. 

Stroth m.fl. (2009) genomförde en studie med 35 barn i åldrarna 13-14 varpå alla var olika 

tränade. Slutsatsen som drogs var att det är lönsamt att vara vältränad för att få kognitiva 

effekter men att akut aerob fysisk aktivitet inte går att relatera till varken kognitiv bearbetning, 

minne eller fördelad uppmärksamhet. 

 

De flesta studier på området verkar vara internationella men Pantzar, Jonasson, Ekblom, 

Boraxbrekk och Ekblom (2018) utförde nyligen en svensk studie där man kunnat se att det 

finns ett samband mellan graden av intensitet och kognitiv funktion. 365 kontorsarbetare fick 

cykla på en cykelergometer. Arbetarna delades in i olika grupper. Grupperna besatt olika 
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arbetsintensitet under cykelpasset: låg, måttlig och hög intensitet. Därefter var ett kognitivt 

testbatteri administrerat på arbetsplatsen. Testbatteriet mätte bland annat 

bearbetningshastigheten med hjälp av Trail Making test- A och B, samma test som 

förekommer i den här studien. Resultatet förevisade att låg nivå av aerob fysisk aktivitet var 

relaterat till sämre kognitiv funktion. Grupperna med måttlig och hög nivå av aerob fysisk 

aktivitet utklassade gruppen med låg intensitet. 

 

Trots kunskapen som erhållits om effekterna på hjärnan och kognitionen i samband med fysisk 

aktivitet finns det fortfarande ett multum av viktiga frågor som är obesvarade. Exempelvis finns 

för lite kunskap om hur man konstruerar interventionsstudier som optimerar effekterna av fysisk 

aktivitet på kognitionen. Dessutom behövs andra livsstils faktorer vägas in som exempelvis 

dieten (Hillman m.fl., 2008). 

 

3.2 Akuta effekter av fysisk aktivitet på distinkta, akuta kognitiva förmågor 
Den här studien är tänkt att mäta effekter av fysisk aktivitet och hur de påverkar distinkta akuta 

kognitiva förmågor, mer specifikt exekutiva funktioner. Av den anledningen är det intressant 

att veta vad som innebär med akuta kognitiva effekter av fysisk aktivitet samt vad som tidigare 

undersökts. Hillman m.fl. (2005) menar att exekutiva funktioner kan förbättras genom akut och 

kronisk fysisk aktivitet, främst av aerob karaktär. Även uthållighetsträning såväl hos ungdomar 

som hos vuxna kan ge upphov till förbättrade exekutiva funktioner. I tillägg skriver Hillman, 

Logan och Shigeta (2019) att måttlig till kraftfull fysisk aktivitet bidragit till akuta kognitiva 

effekter. Dessa akuta effekter av fysisk aktivitet på kognitivitet kan betraktas direkt efter 

aktiviteten och en tid efter den fysiska aktiviteten. 

  

Balan och Green (2019) genomförde en studie som också indikerar positiva akuta effekter på 

koncentrationen och arbetsminnet i samband med pulshöjande övningar. I den nämnda studien 

deltog 175 elever i årskurs 7. Fem av tio grupper fick under fem månader inleda sina 

matematiklektioner med 7 minuter pulshöjande övningar. Eleverna arbetade i snitt med en 

intensitet på cirka 70% av maxpulsen. Eleverna hade möjlighet att välja träningsmusik själva 

och övningarna byttes ut vid fyra tillfällen. Sammanfattningsvis resulterade studien i förbättrad 

koncentration och arbetsminne hos eleverna med de pulshöjande övningarna i förhållande till 

kontrollgruppen. 
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 Nedan följer en kort redogörelse för data som finns idag enligt uppdelningen för exekutiva 

funktioner i följande ordning: hämmande kontroll, arbetsminne och kognitiv flexibilitet. Ett 

kort anfall av måttlig intensitet av fysisk aktivitet resulterar generellt i förbättringar i aspekter 

av kognitionen när det gäller uppgifter som kräver större hämmande kontroll. Resultaten på 

arbetsminnet är dock mindre konsekventa jämfört med resultaten som stödjer positiva effekter 

på hämmande kontroll. I metaanalyser har det rapporterats att ingen effekt på barns arbetsminne 

har inträffat direkt efter fysisk aktivitet. När det gäller kognitiv flexibilitet finns mindre 

information. Somliga metaanalyser föreslår att det inte finns någon effekt på den kognitiva 

flexibiliteten direkt efter fysisk aktivitet, medan andra analyser har visat på mer generella 

positiva effekter i direkt anslutning till fysisk aktivitet. Resultaten är alltså även här 

inkonsekventa. Senare studier föreslår att de direkta effekterna på kognitionen i anslutning till 

fysisk aktivitet beror på ett signalprotein vid namn ”Brain-derived neurotropic factor” (eng.) 

förkortat BDNF. Effekterna av fysisk aktivitet på BDNF nivåerna och kognitiv funktion är väl 

dokumenterade. BDNF är nödvändigt för kognitiva funktioner (Hillman, Logan & Shigeta, 

2019).  

 

3.3 Viktiga motsättningar 
Det finns även forskning som fått annat resultat än forskningen ovan, bland annat en nyligen 

genomförd studie. Studien undersökte om skolbaserad fysisk aktivitet under ett år skulle bidra 

till förbättringar av exekutiva funktioner så som arbetsminne och kognitiv flexibilitet, hos 

ungdomar. Metoden som användes var att ungdomar på en högstadieskola inkluderade ökad 

aerob fysisk aktivitet med låg kognitiv efterfrågan 20 minuter om dagen. Aktiviteten var 

schemalagd under elevernas lunchrast. I studien förekom också en kontrollskola i närliggande 

område som inte fick någon extra fysisk aktivitet. I början och i slutet av studien utförde alla 

deltagare tester som mätte exekutiva funktioner. Även konditionstester och hälsotester 

(blodtryck, greppstyrka etc.) genomfördes. Interventionen initierades av skolan själv baserad 

på antagandet att exekutiva funktioner förbättras i samband med ökad fysisk aktivitet. I 

resultatet presenterades att deltagandet i interventionen var låg, knappt hälften av ungdomarna 

deltog i de fysiska aktiviteterna. De två tester på arbetsminnet som utfördes visade inte på någon 

signifikant effekt både hos de som deltog och de som inte deltog på interventionsskolan. När 

enbart en av testerna studerades hos de som uppgav att de deltog blev det precis en signifikant 

effekt. Resultatet indikerade alltså att aerob fysisk aktivitet med låg kognitiv efterfrågan inte 

bidrar till förbättringar av exekutiva funktioner (Sjöwall, Thorell, Mandic & Westerståhl, 
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2019). En liknande interventionsstudie som pågick under 2 år fick likartat resultat, alltså ingen 

fördelaktig utveckling på arbetsminnet eller aritmetiken (Sjöwall, Hertz & Klingberg, 2017).  

 

Sammanfattningsvis förespråkar delar av litteraturen att aerob fysisk aktivitet akut påverkar 

hjärnans kognitiva processer positivt (Hillman, Logan & Shigeta, 2019; Hillman m.fl., 2005; 

Ávarez-Bueno m.fl., 2017; Balan & Green, 2019). Mer specifikt gäller påståendet även för barn 

och ungdomar (Hillman m.fl., 2009, Donnely m.fl., 2016; Àvarez- Bueno m.fl., 2017). Det 

verkar följaktligen som att aktivitetens varaktighet, intensitet samt hur vältränad man är har 

betydelse för utfallet (Kubesch m.fl., 2009; Stroth m.fl., 2009; Pantzar m.fl., 2018). Enligt 

Hillman m.fl., (2019) finns det också studier som menar att akuta effekter på exekutiva 

funktioner kan erhållas genom fysisk aktivitet. Å andra sidan finns det studier som mäter samma 

sak som i motsättning menar att kognitiva funktioner förblir oförändrade (Sjöwall m.fl., 2017). 

4. Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om ett kort inslag av måttlig aerob fysisk aktivitet 

bidrar till akut ökade kognitiva processer och stimulerar hastigheten på den selektiva förmågan 

samt att ta reda på hur eleverna upplever att den extra fysiska aktiviteten akut påverkar dem 

kognitivt. Hypotesen ska besvaras genom att undersöka följande forskningsfrågor: 

▪ Hur påverkas elevernas distinkta kognitiva effekter direkt efter fysisk aktivitet? 

▪ Hur upplever eleverna att fysisk aktivitet har påverkat deras akuta distinkta kognitiva 

effekter? 
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5. Metod  

5.1 Design 

Kortfattat är tanken med den här undersökningens upplägg att en grupp gymnasielever med 

schemalagd extra fysisk aktivitet ska delas in i två olika grupper. Båda grupperna ska få 

genomföra ett kognitivt test, s.k. Trail Making Test (TMT). Ena gruppen ska få genomföra 

testet innan och efter en rörelseaktivitet som varar 20 minuter samt besvara en kort enkät med 

frågor kring den fysisk aktiviteten och det kognitiva testet. Den andra gruppen ska kontrollera 

gruppen som genomför rörelseaktiviteten och genomföra testet innan och efter en teorilektion. 

Studien bygger i huvudsak på idén om att ett kort inslag av måttlig aerob fysisk aktivitet akut 

ökar kognitiva processer och stimulerar hastigheten på den selektiva förmågan (Hillman m.fl., 

2019).  

 

Vanligtvis delas metodteorin upp i kvantitativ eller kvalitativ inriktning. Inriktningarna skiljer 

sig på olika sätt, bland annat vid formulering av frågeställningar och de kunskapsteoretiska 

grundvalarna. Distinktionen mellan dessa två metoder är enligt Bryman (2011) otydlig men 

tenderar att få större betydelse. Den kvantitativa inriktningen har benägenhet för att mäta olika 

företeelser och betonar kvantifiering vid insamling och analys av data. Inriktningen lägger mer 

vikt vid prövning av teorier och är mer förenad med den naturvetenskapliga modellen. Den 

kvalitativa forskningen syftar snarare till att ta reda på hur individen uppfattar den sociala 

världen och tolkar saker. Den senare inriktningen lägger också tyngre vikt vid generering av 

teorier (Bryman, 2011). 

 

Här nedan följer information om datainsamlingsmetoden. I den här studien förekommer enbart 

kvantitativ metod. Eliasson (2018) och Bryman (2011) menar att kvantitativa metoder omfattar 

analyser av siffror och uppgifter som kan betecknas med siffror. Av den anledningen fungerar 

kvantitativa metoder bäst när undersökningsmaterialet ska mätas. I den här studien är siffrorna 

i form av tid i sekunder och ska ses som ett mått på kognitiva funktioner. Bryman (2011) menar 

att kvantitativ forskning ofta bygger på prövning av idéer, exempelvis hypoteser som ska 

prövas. Det fenomenet passar bra in på den här studien eftersom hypotesen är att fysisk aktivitet 

bidrar till akuta förbättrade, distinkta, kognitiva förmågor. 

 

Den kvantitativa delen är viktigt för att få ett objektivt mått på relationen mellan aerob fysisk 

aktivitet och kognitiva samt exekutiva funktioner. Metoden lämpar sig när man inte behöver gå 

på djupet med frågeställningen vilket i den här studien troligtvis inte är nödvändigt. Kvantitativa 
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metoder försöker också säga något om orsak-verkan-samband (kausalitet). I den här studien 

minskar dock kvaliteten och möjligheten att dra säkra slutsatser eftersom ett kvasiexperiment 

ska göras, vilket betyder att allt inte kontrolleras. Trots föregående har den här studien 

benägenhet att yttra sig om varför en del elever fungerar bättre kognitivt.  

 

5.1.1 Kvasiexperimentell design 

Undersökningen som eleverna är tänkt att genomföra är en typ av experimentell design. Med 

metoden experimentell design kan en eller flera variablers påverkan på ett specifikt fenomen 

studeras. I den här studien är akuta distinkta kognitiva funktioner beroende variabler, de som 

ska förklaras och fysisk aktivitet är en oberoende variabel som ska utöva en verkan på elevernas 

distinkta kognitiva funktioner (Bryman, 2011).  

 

Kvasiexperimentell design är designen för den här studien och fungerar på samma sätt som 

klassisk experimentell design, därför kan det vara bra att veta vad som kännetecknar en klassisk 

experimentell design. Klassiska experiment utförs genom att man slumpmässigt tar en grupp 

och delar in den i två grupper. Ena gruppen är undersökningsgruppen och kommer i den här 

undersökningen benämnas experimentgruppen. Den andra gruppen är kontrollgruppen som 

kommer benämnas kontrollgruppen i den här undersökningen. Experimentgruppen deltar i den 

experimentella betingelsen och kontrollgruppen deltar inte i den. Betingelsen i den här studien 

är den fysiska aktiviteten. Klassisk experimentell design utmärks av att det går att manipulera 

med variablerna eller variabeln samt att det går att kontrollera alla övriga bakomliggande 

variabler som kan påverka den beroende variabeln. I den här studien går det inte att manipulera 

med s.k. attributvariabler, alltså ålder, kön, kroppslängd och nuvarande grad av träning och 

därför betecknas designen i den här studien istället som kvasiexperimentell. Kvasiexperimentell 

undersökning bottnar i den klassiska experimentella designen och fungerar exakt likadant med 

undantag av manipulering av variabler (Bryman, 2011). I den här studien ska det ovannämnda 

göras. Effekterna av en specifik fysisk aktivitet ska identifieras och dess koppling till en specifik 

hälsoeffekt bland en experimentgrupp medan samma hälsoeffekt ska övervakas bland en grupp 

människor som inte deltar i den fysiska aktiviteten (kontrollgruppen).  

 

5.2 Urval 

Här nedan följer information om hur deltagarna valts ut i undersökningen, det Bryman (2011) 

benämner som respondenter. För att välja ut respondenter krävs först en urvalsram. Alltså en 

förteckning över populationen. Population är den grupp som studien ska uttala sig om. Hassmén 
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och Hassmén (2008) diskuterar s.k. målpopulation, vilket är den population som är av intresse 

för studien. I den här studien är målpopulationen de gymnasieeleverna på skolan där 

undersökningen ska äga rum. En grupp ur målpopulationen har valts ut för att medverka i 

undersökningen. Ett s.k. stickprov har gjorts, då det inte är tänkt att hela gymnasieskolan ska 

delta. Tanken med stickprovet är att det ska representera populationen, alltså likna populationen 

i så stor omfattning som möjligt. Hur respondenter väljs ut ur populationen påverkas av resurser. 

Stickprovet har gjorts via ett s.k. bekvämlighetsurval av hänsyn till resurser. 

Bekvämlighetsurval innebär att urvalet består av personer som forskaren för tillfället har 

tillgänglighet till, därav har ett bekvämlighetsurval gjorts. Urvalet är ett icke- slumpmässigt 

urval eftersom det är utifrån studiens specifika syfte (Hassmén och Hassmén, 2008). Det är 

tänkt att studien som helhet, inklusive kontrollgruppen, kommer bestå av ett urval på 31 elever, 

från tre olika klasser på en gymnasieskola med elever både från årskurs 1 och årskurs 3 på 

gymnasiet. Tanken är att hälften av eleverna ska ingå i kontrollgruppen, dvs. 15 och resten i 

experimentgruppen, alltså 16 elever. Urvalet ska bestå av båda pojkar och flickor.  

 

5.3 Mätinstrument 

5.3.1 The Trail Making Test 

Trail Making Test, förkortat (TMT) är i den här studien metoden för att mäta den beroende 

variabeln. Vidare kommer Trail Making Test omnämnas vid dess förkortning, alltså TMT. 

TMT är ett vanligt test och används oftast som instrument i neuropsykologisk utvärdering. 

Testet är en av de mest populära neuropsykologiska testerna och ingår i de flesta testfält 

(Tombaugh, 2004).   

 

Testet består av 2 delar, del A och del B (TMT- A  och TMT- B). Varje del av testet består av 

25 ringar på ett pappersark. I del- A omsluter ringarna 25 nummer som är placerade i slumpvald 

ordning. Personen som utför del testet ska dra en linje som ansluter siffrorna till varandra i rätt 

ordning 1, 2, 3, 4 också vidare, så snabbt som möjligt, utan att lyfta pennan från pappret. Del- 

B fungerar på samma sätt, förutom att personen måste alternera mellan nummer och bokstäver, 

1a, 2b, 3c etc. Tiden som det tar för personen att utföra varje del av testet är personens 

testresultat för den delen (Tombaugh, 2004). Testpersonen har möjlighet att direkt, rätta till sitt 

fel men tiden det tar att ändra räknas in i resultatet (Howeison och Loring, 2004; Bigler & 

Tranel, 2012). Det går också att mäta andra resultat där man tittar på del A och del B i 

förhållande till varandra, exempelvis tidsskillnaden mellan TMT- A och TMT- B (Llinàs-Reglà 
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m.fl., 2017). I den här undersökningen är det tänkt att eleverna har möjlighet att rätta fel men 

tiden kommer räknas in i resultatet.  

 

Både del A och B av testet mäter selektiv uppmärksamhet och komplex visuell sökning. Del B 

mäter även den exekutiva funktionen kognitiv flexibilitet (Bilger & Tranel, 2012; Lezak m.fl., 

2004; Spreen & Strauss, 1998).  

 

5.3.2 Polar Go Fit 

Polar GoFit är ett program som ska användas under aktiviteten för puls och aktivitetsmätning. 

Polar GoFit hjälper elever och lärare att följa elevers puls under idrottslektionen. Med hjälp av 

pulsband går det att urskilja vilken träningsintensitet eleverna arbetat med under aktiviteten. 

Programmet gör det också möjligt för lärare att dokumentera elevernas ansträngning och följa 

elevernas långsiktiga utveckling (polar, u.å b). 

 

5.3.3 Enkät 

Enkäter i allmänhet kan innehålla olika typer av frågor dels frågor med givna svarsalternativ 

dels mer eller mindre öppna frågor. Öppna frågor ger utrymme för mer nyanserade 

svarsalternativ som kräver en annan efterbehandling än strukturerade svarsalternativ. Den som 

ställer frågorna är frågeställaren och den som besvarar dem är respondenten och de 

kommunicerar enbart via enkäten (Hassmén & Hassmén, 2008). Eliasson (2018) framhäver att 

det är viktigt att få många svar eftersom man vill få fram ett rättvisande resultat. Den tänkta 

enkäten i den här undersökningen ska innehålla fem frågor med strukturerade svarsalternativ 

om elevernas upplevelse av den fysiska aktiviteten och hur de upplevt att den fysiska aktiviteten 

akut påverkat dem kognitivt, konstruerade i Karlstad Universitets molnprogram Survey & 

Report (Karlstad Universitet, u.å.). Frågorna är konstruerade utifrån elevens subjektiva 

uppfattning av den fysiska aktiviteten och det kognitiva testet. Det är upp till eleven själv att 

exempelvis definiera hur hen ser på sitt deltagande i termer av begreppet delaktighet eller hur 

hen värderar meningsfullhet. 

 

5.4 Genomförande 

Här redogörs det exakta utförandet av undersökningen. Skolan för undersökningen valdes ut 

genom kontakter. Eftersom jag känner en idrottslärare som jag vet undervisar på en 

gymnasieskola som har extra schemalagd fysisk aktivitet mejlade jag den idrottsläraren och 

frågade om jag fick genomföra min undersökning på skolan (se bilaga 1). Efter godkännande 
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bestämdes plats och tid för själva studien. Studien utfördes vid två tillfällen på skolan där 

idrottsläraren arbetar. Därefter mejlades ett brev till läraren som skrevs ut och lämnades till 

eleverna. Brevet innehöll ett missivbrev med det som enligt Hassmén och Hassmén (2008) är 

”informerat medgivande” med information om undersökningen (se bilaga 2). Ytterligare ett 

mejl skickades till läraren på skolan med mer detaljerad information om hur själva 

undersökningen skulle gå till (se bilaga 3 och 4). Två dagar innan första genomförandet 

skickades ytterligare information till läraren där alla filerna som skulle användas i 

undersökningen bifogades. Dagen innan genomförandet häftades ett kompendium som skulle 

ges ut till eleverna (se bilaga 7- 13). 

 

På morgonen onsdagen den 12 december 2019 kom jag till skolans idrottshall, till lektionen där 

första undersökningen skulle äga rum. Lektionen genomfördes 8.00 på morgonen. 

Samtyckesblanketterna som lämnats ut tidigare för samtycke, lämnades in till mig. Därefter 

delades gruppen som bestod av 13 elever slumpartat in i två olika grupper, genom att räkna 

eleverna 1,2,1,2 osv. Den ena gruppen benämns som experimentgruppen och den andra gruppen 

som kontrollgruppen i den här undersökningen. Experimentgruppen är den gruppen som hade 

en fysisk aktivitet och kontrollgruppen är den gruppen som hade teorilektionen.  Varannan 

person hamnade i kontrollgruppen och varannan i experimentgruppen. Alla elever i båda 

grupperna fick ett varsitt kompendium för undersökningen (se bilaga 7- 13). 

 

Experimentgruppens kompendium innehöll också en enkät som låg längst bak i kompendiet (se 

bilaga 12 -13). Varje elev fick ett vikt papper där de fick skriva sitt namn och sedan sätta som 

skylt framför sig för att jag och läraren som tog tiden på eleverna skulle se namnet på personen 

som gjorde testet. Efter att eleverna skrivit sitt namn på lappen tog även läraren och jag varje 

elevs namn och skrev ned på ett papper där elevernas tid skulle noteras. Både 

experimentgruppen och kontrollgruppen gick sedan tillsammans igenom TMT - A, övningsblad 

genom att fylla i övningsbladet utan tidtagning. Därefter startade båda grupperna TMT- A 

samtidigt. Jag och läraren tog tid på eleverna med hjälp av våra mobiltelefoner. Eleverna hade 

möjlighet att rätta till sina misstag ifall de slarvat och dragit fel streck, men då räknades tiden 

också in i resultatet. Tiden togs på alla elever samtidigt. Jag noterade tiden på 7 elever och 

idrottsläraren på 6 elever. Eleverna räckte upp händerna när de var färdiga tiden noterades i 

sekunder på ett papper.  
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När alla elever var färdiga med TMT-A, gick grupperna tillsammans igenom TMT-B 

övningsblad och eleverna fick fylla i del B övningsblad utan tidtagning. Därefter fortsatte 

grupperna vidare till TMT-B. Alla elever fick starta samtidigt och återigen tog jag och läraren 

tid på eleverna med hjälp av våra mobiltelefoner och eleverna fick räcka upp handen när de var 

färdiga. När TMT-A och TMT-B genomförts av alla elever fick kontrollgruppen följa med mig 

till den andra sidan av idrottshallen, bakom en vikvägg. Kontrollgruppen hade i den delen av 

rummet en teorilektion i hälsa och ergonomi (se bilaga 5-6). Experimentgruppen stannade kvar 

och hade ett 20 minuter lång lektion med fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten innehöll dans, 

där de fick följa dansare i olika ”Just Dance” videos på Youtube (JustDanceMichael345, 2017). 

När experimentgruppen avslutat sin fysiska aktivitet avslutade kontrollgruppen teorilektionen 

och båda grupperna fick sätta sig ned igen för att påbörja TMT-A, igen fast vid det här tillfället 

utan TMT- A övningsblad. Återigen togs tiden via mobiltelefonerna och eleverna fick räcka 

upp handen när de var färdiga. Efter TMT- A fortsatte eleverna med TMT- B på samma sätt. 

Efter båda delarna var avslutade fick experimentgruppen fortsätta med kompendiet och fylla i 

en kort enkät. Dagen därpå, torsdag den 13 december 2019 kl. 8.00 på morgonen inträffade 

samma procedur som för gruppen onsdag den 12 december. Den enda skillnaden var att den 13 

december 2019 var eleverna totalt bara 6 stycken vilket resulterade i att jag och idrottsläraren 

tog tid på 3 elever var. Tiden som undersökningen tog totalt för båda dagarna är 90 minuter. 

 

5.5 Databearbetning 

Här nedan följer information om vad variabler är för något och vilka variabler som ingår i den 

här studien. Hur variablerna har bearbetats och material som inte gått att använda sig av. 

Intervall eller kvotvariabler är variabler som tilldelas ett numeriskt värde. I den här 

undersökningen tillämpas kvotvariabel på TMT eftersom tiden angett i sekunder kan beskrivas 

med ett kontinuerligt varierande numeriskt värde (Eliasson, 2018). Tidigare i texten nämndes 

också att de olika variablerna används i olika skalor. I skalorna framgår olika mått så som 

centralmått, medelvärde och standardavvikelse, där variablerna antar olika värden (Hassmén & 

Hassmén, 2008).  

 

Med anledning till att det huvudsakliga syftet främst handlar om att förstå samband kan 

troligtvis studien främst besvaras genom att jämföra elevernas prestation i tid. Tiden mellan 

kontrollgruppen och experimentgruppen vid TMT-  A vid första tillfället och TMT- A vid andra 

tillfället, såväl som för TMT-B vid första tillfället och TMT- B vid andra tillfället har studerats. 
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Dessutom jämfördes elevernas tid på TMT-A och TMT- B från första till andra testtillfället 

inom respektive grupp. Två typer av centralmått har analyserats utifrån två olika spridningsmått 

för båda grupperna. Centralmått är med andra ord, variabelns tyngdpunkt och variabelns 

tyngdpunkt är där flest respondenter ligger (Eliasson, 2018). Enligt Eliasson (2018) talar 

spridningsmått om ifall resultatet eller svaren är utspridda och är viktigt för att komplettera 

centralmåttet. Ett lågt spridningsmått betyder att många respondenter ligger nära centralmåttet. 

I analysen av den här studien har centralmått, medelvärde och median analyserats samt 

spridningsmåtten: standardavvikelse och variationsbredd. Variationsbredd är ett grövre mått på 

variablernas spridning enligt Hassmén och Hassmén (2008). För att få en djupare förståelse har 

även data analyserats mer detaljerat, direkt utifrån varje enskild individ på TMT- A och TMT- 

B, både för praktik och kontrollgruppen. Resultaten för TMT- A och TMT- B för 

experimentgruppen har analyserats mot intensiteten och upplevelsen med anledningen att 

kunna förstå samband mellan dessa. Enkäten som experimentgruppen fick besvara har också 

analyserats 

 

Allt material som samlats in har inte kunnat tillgodoses. Efter den fysiska aktiviteten fanns det 

elever som inte ville dela med sig av sin snittpuls till undersökningen, den informationen 

kategoriseras då som internt bortfall och ingår inte i databearbetningen. Under TMT-B fanns 

det elever som inte fullgjorde testet vilket också kategoriseras som internt bortfall i studien. Av 

de elever som varken gett medgivande till information om pulsen eller genomfört hela TMT- B 

har data inte använts på dessa delar men på de övriga delarna där samma elev gett sitt 

medgivande och slutfört, exempelvis på TMT- A.  

 

5.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är begrepp som kan översättas i termer av: tillförlitlighet och 

upprepbarhet och används för att stärka trovärdigheten (Hassmén & Hassmén, 2008). Enligt 

Eliasson (2018) hänger begreppet validitet ihop med engelskans ”valid” som betyder giltig. 

Med giltig avses om mätinstrumentet är giltigt för forskningsfrågan och om den mäter det den 

ska mäta (Bryman, 2011). Validiteten tar mest hänsyn till mätinstrumentet. För att validiteten 

ska stärkas krävs det att mätinstrumentet mäter det den faktiskt ska mäta och ingenting annat 

(Thomas, Nelson & Silverman, 2015).  Bryman (2011) menar att det inom validiteten finns två 

riktningar, extern och intern validitet. Den interna validiteten riktar sig främst mot orsak- verkan 

samband (kausalitet) och den externa validiteten riktar sig mot studiens resultats 

generaliserbarhet.  
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Reliabilitet handlar om upprepbarhet och tillförlitlighet. Exempelvis kan en studies reliabilitet 

kontrolleras genom att göra samma studie två gånger med exakt samma tillvägagångssätt. Om 

resultatet då blir likadant är reliabiliteten hög. På så vis går det också att undersöka om resultat 

i olika studier påverkas av slumpmässiga betingelser (Hassmén & Hassmén, 2008). En mer 

genomgående diskussion av den här studiens reliabilitet och validitet kommer diskuteras längre 

ned i arbetet, i metoddiskussionen. 

 

5.7 Etiskt förhållningssätt 

För att genomförandet av undersökningen ska fortgå krävs att etiska principer beaktas.  

Det tänkta urvalet blev informerade med följande information: deras deltagande är frivilligt och 

de har när som helst rätt att hoppa av om de så önskar. De fick kännedom om momenten som 

ingick i undersökningen. Konfidentialitet gällde, vilket betyder att uppgifterna förvaras så att 

obehöriga inte hade tillgång till dem. Nyttjandekravet tillämpades, vilket innebar att uppgifterna 

enbart användes i forskningssyftet (Bryman, 2012). Även information enligt Webbredaktion 

(2019) om hur länge personuppgifter behandlades samt information enligt GDPR, att eleven 

har rätt att begära radering, samt ta del av personuppgifterna. Slutligen informerades eleven om 

att hen hade rätt att inge klagomål till Datainspektionen (se bilaga 2 och 7). 
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6. Resultat 

6.1 Beskrivning av respondenterna 
Från det tänkta urvalet som totalt skulle vara 31 deltagande elever, både i kontroll och 

experimentgruppen, deltog till slut 19 stycken gymnasielever i studien, 10 i kontrollgruppen 

och 9 i experimentgruppen. Totalt av alla elever som deltog blev det 9 kvinnor i 

experimentgruppen samt 8 kvinnor och 2 män i kontrollgruppen. Det externa bortfallet blev 

alltså 12 stycken vilket är ett relativt stort antal sett till det tänkta urvalet. Det interna bortfallet 

blev 3 elever i kontrollgruppen på TMT- B och 2 elever i experimentgruppen på snittpulsen. 

Det externa bortfallet utgjordes av elever som gett sitt medgivande men inte befann sig vid 

studien på den avsatta tidpunkten. Det externa bortfallet exkluderas helt och hållet från 

undersökningen. Det interna bortfallet räknades inte med i sammanställning på de delar 

bortfallet saknades men på de andra delarna i resultatet.  

 

Presentation av resultatet kommer inledas med en sammanställning av TMT-A och TMT-B 

(6.2) för båda grupperna i form av tabeller, följt av ett mer detaljerat resultat från TMT- A och 

TMT- B också i form av tabeller (6.3). Till sist redovisas elevernas upplevelse av den fysiska 

aktiviteten och det kognitiva testet i form av diagram (6.4). 

 

6.2 Gruppernas resultat av Trail Making Test del A och del B 
Syftet var att ta reda på om fysisk aktivitet i skolan bidrar till akuta distinkta kognitiva förmågor. 

Syftet var också att ta reda på hur eleverna upplever att den extra fysiska aktiviteten akut 

påverkar deras akuta distinkta kognitiva förmågor. Syftet undersöktes genom TMT- A och 

TMT- B samt en kort enkät som enbart gavs till experimentgruppen. Utifrån TMT-A och TMT- 

B fördelade sig resultaten övergripande enligt (Tabell 1.) och (Tabell 2.) 

 

Tabell 1. Experimentgruppens (n= 9) och kontrollgruppens (n=10) genomsnittliga tider och spridningsmått i 

sekunder på TMT- A. Avrundat i hela sekunder. V=, variationsbredd, S= standardavvikelse, M= median och MV 

= medelvärde. 

Mått Kontrollgruppen 

före teori 

Kontrollgruppen 

efter teori 

Experimentgruppen före 

fysisk aktivitet 

Experimentgruppen 

efter fysisk aktivitet  

V 14 35  17  13  

S 4  6 6 4 

M 24 21 25  16  

MV 24 20  22  16  
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(Tabell 1.) visar att de båda grupperna var ungefär lika snabba på TMT- A vid första tillfället. 

Tabellen visar också att kontrollgruppen i genomsnitt var några sekunder långsammare än 

experimentgruppen vid andra tillfället. Det går också att utläsa att båda grupperna sänkt sina 

tider sett till gruppen från första till andra tillfället. Ingen grupp har sänkt sin tid nämnvärt från 

första till andra tillfället. 

 

Tabell 2. Experimentgruppens (n= 9) och kontrollgruppens (n=7) genomsnittliga tider och spridningsmått på 

TMT-B. Avrundat i hela sekunder.  V=,variationsbredd, S=standardavvikelse, M= median och MV = medelvärde. 

Mått Kontrollgruppen före 

teori 

Kontrollgruppen 

efter teori 

Experimentgruppen före 

fysisk aktivitet 

Experimentgruppen 

efter fysisk aktivitet 

V 30  35  45  20  

S 12 11   14  9 

M 55  43  53  32  

MV 53  42  48 35  

 

Av (Tabell 2.) framgår att båda grupperna var ungefär lika snabba vid första testtillfället. 

Således framgår det att experimentgruppen var nämnvärt snabbare än kontrollgruppen vid andra 

testtillfället. När resultaten inom de båda grupperna studeras visar tabell 2 att båda grupperna 

utförde testet snabbare vid andra tillfället men tidsminskningen hos experimentgruppen var mer 

anmärkningsvärd. Tabell 2 visar dessutom ett internt bortfall i kontrollgruppen jämfört med 

TMT- A där inget internt bortfall förekom.  
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6.3 Mer detaljerat resultat 
 

6.3.1 Experimentgruppen 
 

Tabell 3. Experimentgruppens (n=7) intensitet och resultat i tidsskillnad mellan första och andra testtillfället på 

TMT-A och TMT-B för varje enskild elev. Förändringen är avrundad i hela sekunder. Upplevelsen av 

koncentrationen från första till andra tillfället där alternativen: sämre, bättre och oförändrad fanns med i enkäten. 

Interventionsguppens 

individuella resultat 

Intensitet Resultat på 

TMT- A (sek) 

Resultat på 

TMT-B (sek) 

Upplevelse av koncentrationen från 

första till andra tillfället  

Elev 1 Väldigt låg  +1 -5 Bättre 

Elev 2 Väldigt låg  -11 - 35  Bättre 

Elev3 Väldigt låg  +/- 0 -28 Bättre 

Elev 4 Väldigt låg  -11 -3 Bättre 

Elev 5 Låg -3 -17 Bättre 

Elev 6 Låg  -9 -26 Bättre 

Elev 7 Måttlig  -2 +5 Oförändrad  

Elev 8 Inget 

medgivande 

-7 -26 Bättre 

Elev 9  Inget 

medgivande 

+13 -12 Oförändrad 

 

Av (Tabell 3.) framgår det att den fysiska aktiviteten inte innebär en pulshöjning för alla elever. 

De flesta elever hade procentuellt mot sin maxpuls, inte någon nämnvärt hög snittpuls under 

den fysiska aktiviteten. Därav går det att dra slutsatsen att de flesta elever (6) hade väldigt låg 

intensitet under den fysiska aktiviteten. Tabellen visar också att det inte finns något samband 

mellan snittpulsen och om man presterade bättre på varken TMT- A eller TMT- B.  Följaktligen 

visar tabell 3 att de flesta (7) hade förbättrat sin tid på TMT- A och på TMT- B (6). Förbättrarna 

(6), d.v.s. de elever som förbättrat sig på både TMT- A och TMT- B var fler till antalet jämfört 

med de som inte gjort det. Ovanstående resultat stämmer överens med Hillman m.fl. (2019) 

men inte med Kubesch m.fl. (2009) som påstår att den exekutiva funktionen kognitiv flexibilitet 

inte påverkas av 30 minuter fysisk aktivitet. Vidare går det att utläsa att det inte finns något 

samband mellan upplevelsen av den fysiska aktiviteten och de kognitiva effekterna av den 

fysiska aktiviteten.   
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6.3.2 Kontrollgruppen 
Tabell 4. Kontrollgruppens (n=10) resultat på TMT- A och TMT- B, för varje enskild elev. Förändringen är 

avrundad i hela sekunder. 

Kontrollgruppens 

individuella 

resultat  

Skillnad i resultat på TMT- A från 

första till andra testtillfället 

Skillnad i resultat på TMT-B från första till andra 

testtillfället 

Elev A -1  Fullgjorde inte testet 

Elev B -1 Fullgjorde inte testet 

Elev C -1 Fullgjorde inte testet  

Elev D -4 -32 

Elev E Samma tid -12 

Elev F Samma tid Fullgjorde inte testet 

Elev G Samma tid -25 

Elev H -6  +10 

Elev I -17  +20 

Elev J -17  Fullgjorde inte testet 

 

När resultaten i (Tabell 4.) studeras, visar det sig att hälften (5) i kontrollgruppen inte slutförde 

båda testerna vilket försvårar tolkningen av resultaten. Tabellen visar även att mer än hälften 

av eleverna (6) inte gjort någon nämnvärd förändring från första till andra testtillfället på TMT- 

A (samma tid eller -1).   
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6.4 Upplevelsen av den fysiska aktiviteten 
I resultatet nedan (Figur 1, Figur 2 och Figur 3) förekommer resultat som säger något om hur 

eleverna upplever att den fysiska aktiviteten påverkar dem kognitivt. 

 

Figur 1. Experimentgruppens (n=8) svar på frågan om hur de upplevde testet innan jämfört med efter den fysiska 

aktiviteten fördelat på det kön. 

 
 

Av (Figur 1.) framgår det att majoriteten (6) av eleverna som besvarade frågan upplevde att 

deras koncentration hade förbättrats från första till andra testtillfället. Resultatet visar även att 

det enbart var kvinnor som deltog i den här delen av experimentet. 
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Figur 2. Experimentgruppens (n=9) svar på frågan om hur de upplevde deras delaktighet under den fysiska 

aktiviteten, fördelat på kön. 

 

 

Av (Figur 2.) framgår att de flesta upplever sig själva delaktiga eller mycket delaktiga (9). Det 

visar sig återigen att det enbart var kvinnor som deltog i den här delen av undersökningen.  

 

 
Figur 3. Experimentgruppens (n=9) svar på frågan om de upplevde att den fysiska aktiviteten var meningsfullt. 

Resultatet är fördelat på kön. 
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När en tolkning av resultatet i (Figur 3.) görs visar det sig att alla (9) upplevde att den fysiska 

aktiviteten var meningsfullt i olika utsträckning. Det blir återigen tydligt att det enbart var 

kvinnor som deltog i den här delen av undersökningen. 

 

6.4.1 Arbetsintensitet och delaktighet 
Tabell 5. Tabell över experimentgruppens (n=9) intensitet under den fysiska aktiviteten och svar på frågorna om 

hur de upplevde sin delaktighet samt svar på frågan om upplevelsen av den fysiska aktivitetens meningsfullhet. 

Experimentgruppens 

individuella resultat 

Arbetsintensitet Upplevde du att du var 

delaktig? 

Hur man upplevde den 

fysiska aktivitetens 

meningsfullhet 

Elev 1 Väldigt låg  Ja, ganska Ja, ganska 

Elev 2 Väldigt låg  Ja, mycket  Ja, ganska 
Elev 3 Väldigt låg  Ja, mycket Ja, mycket 

Elev 4 Väldigt låg  Ja, mycket Ja, ganska  

Elev 5 Låg  Ja, mycket Ja, mycket 

Elev 6 Låg Ja, mycket Ja, mycket 

Elev 7 Måttlig  Ja, mycket Ja, mycket 

Elev 8 Inget medgivande Ja, ganska Ja, ganska 

Elev 9 Inget medgivande Ja, ganska  Ja, mycket 

 

Av (Tabell 5.) framgår det att samtliga elever upplevde att den fysiska aktiviteten var 

meningsfullt och att de var delaktiga under den fysiska aktiviteten. Det framgår också att 

nästintill alla hade låg eller väldigt låg intensitet under den fysiska aktiviteten.  

 

7. Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 
 

7.1.1 Elevernas komplexa visuella sökning och selektiva uppmärksamhet direkt efter 

fysisk aktivitet 

En av frågeställningarna som skulle besvaras var: Hur påverkas elevernas distinkta kognitiva 

effekter direkt efter fysisk aktivitet? Frågeställningen besvarades delvis med hjälp av TMT- A, 

som nämnt tidigare mäter funktionerna komplex visuell sökning och selektiv uppmärksamhet 

(Bilger & Tranel, 2012; Lezak m.fl., 2004; Spreen & Strauss, 1998).  

 

Med hjälp av (Tabell 1.) och (Tabell 2.) går det att studera resultaten från TMT-A och TMT-B. 

Genom Tabell 1 går det att utläsa att båda grupperna i snitt presterade ganska likvärdigt vid 

första testtillfället och vid andra testtillfället. Det blir också tydligt att experimentgruppen inte 

gjort en konkret förbättring på Trail Making Test del- A efter den fysiska aktiviteten. Följande 

resultat stämmer inte överens med tidigare forskning, bland annat Tine och Butler (2010) och 
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Hillman m.fl. (2019). Hillman m.fl. (2019) understryker att akuta kognitiva effekter kan 

betraktas direkt efter fysisk aktivitet, vilket inte kunde ses på det här del testet i den här 

undersökningen. Emellertid stämmer  resultatet inte överens med Pantzar m.fl. (2018) heller 

eftersom Pantzar m.fl. (2018) hävdar att låg nivå av aerob fysisk aktivitet  kan relateras till 

sämre kognitiv funktion. I (Tabell 2.) som redovisar TMT-B presterade dock 

experimentgruppen nämnvärt snabbare än kontrollgruppen. Både TMT-A och TMT -B mäter i 

huvudsak samma funktioner vilket tyder på att det kan ha varit slumpen som avgjort (Bilger & 

Tranel, 2012; Lezak m.fl., 2004; Spreen & Strauss, 1998). 

 

Det är dock viktigt att betona måttlig till kraftfull fysisk aktivitet förespråkas men när 

experimentgruppens intensitet studeras, i den här undersökningen är det enbart en elev (elev 7) 

som lyckats nå den intensiteten. Vidare framgår det av (Figur 3.) att de flesta av eleverna i 

experimentgruppen ansåg sig själva som delaktiga och upplevde den fysiska aktiviteten som 

meningsfull. Med hänsyn till de subjektiva upplevelserna av passet (att man var delaktig och 

upplevde att passet var meningsfullt), bör fler elever arbetat med högre intensitet under den 

fysiska aktiviteten än det verkliga. Hade eleverna arbetat med högre intensitet som i Pantzar 

m.fl. (2018) är det möjligt att eleverna fått en större akut effekt på de distinkta kognitiva 

funktionerna. En möjlig förklaring skulle kunna vara precis som Hillman m.fl. (2008) hävdar 

att det är andra variabler än intensiteten som påverkat TMT- A för experimentgruppen som inte 

mätts samt utformningen av den fysiska aktiviteten. 

 

Det är alltså tydligt att experimentgruppen har förbättrat sig från första till andra tillfället på 

TMT- A men inte på TMT-B i relation till kontrollgruppen. Anledningen till varför eleverna 

presterade bättre på TMT- B kan till viss del kan bero på den fysiska aktiviteten. Det går inte 

att påstå att det enbart kan förklaras med den fysiska aktiviteten dels på grund av slumpen samt 

den låga intensiteten eleverna arbetade med under passet och dels som Hillman, m.fl. (2008) 

menar, på grund av andra livsstils faktorer (tex. Kosten) som troligtvis kunde ha någon form av 

inverkan som inte mätes i den här undersökningen. 

 

7.1.2 Elevernas kognitiva flexibilitet direkt efter fysisk aktivitet 

Frågeställningen: Hur påverkas elevernas distinkta kognitiva effekter direkt efter fysisk 

aktivitet? Studerades också med hjälp av TMT-B som mäter kognitiv flexibilitet (Bilger & 

Tranel, 2012; Lezak, Howieson & Loring, 2004; Spreen & Strauss, 1998). I den här 

undersökningen presterade både experimentgruppen och kontrollgruppen relativt lika vid första 
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utförandet av TMT-B medan experimentgruppen generellt presterade bättre än kontrollgruppen 

vid andra genomförandet av TMT-B. Båda grupperna förbättrade dock sina tider (se Tabell 2). 

Resultatet är tvetydigt trots att det enligt (Tabell 2.) indikerar att den kognitiva flexibiliteten 

förbättrades av den fysiska aktiviteten. Emellertid är det återigen inte möjligt att slå fast att den 

fysiska aktiviteten enbart var den bidragande faktorn på grund av elevernas låga 

arbetsintensitet. Validiteten i samband med TMT- B minskar också eftersom hypotesen inte 

kunde mätas på grund av elevernas låga arbetsintensitet under den fysiska aktiviteten. Tidigare 

forskning i anknytning till kognitiv flexibilitet som akut effekt på fysisk aktivitet är begränsad 

och dessutom motstridig. I den tyska studien där eleverna fick utföra ett 30 minuter långt 

rörelsepass kunde exempelvis inte några akuta positiva effekter bekräftas på den kognitiva 

flexibiliteten (Kubesch m.fl., 2009). Andra studier påstår dock att det finns en  effekt på den 

kognitiva flexibiliteten direkt efter fysisk aktivitet. Rresultatet i den här studien indikerar likt 

föregående resultat att den fysiska aktiviteten kan vara en bidragande faktor till 

experimentgruppens förbättringar på TMT-B (se Tabell 2.) och därmed den kognitiva 

flexibiliteten. Emellertid stämmer resultatet överens med nuvarande forskning som fortfarande 

är splittrad (Hillman, m.fl. 2019).   

 

7.1.3 Hur eleverna upplevt att fysisk aktivitet akut påverkat dem kognitivt 

Syftet var också att ta reda på hur eleverna själva upplevt att den fysiska aktiviteten påverkat 

dem. Experimentgruppens upplevelse av koncentrationen är positiv. Majoriteten tyckte att den 

har blivit bättre (se Figur 1.), vilket till viss del stämmer överens med tidigare forskning. Balan 

och Green (2019) som också genomförde ett kvasiexeperiment påstår exempelvis att fysisk 

aktivitet har en positiv inverkan på koncentrationen både på kort och lång sikt. Det går dock 

inte att likställa den här studien med Balan och Green (2019) helt eftersom upplägget var lite 

annorlunda i den här studien. Resultatet visar att eleverna upplevde sig själva som delaktiga 

och att den fysiska aktiviteten var meningsfull (se Tabell 5.). Ändå var det enbart en elev som 

inte hade låg- väldigt låg intensitet under den fysiska aktiviteten av de som gav sitt medgivande. 

Ovanstående resonemang är intressant i bemärkelsen att eleverna borde arbetat med högre 

arbetsintensitet eftersom de upplevde att de var delaktiga och att den fysiska aktiviteten var 

meningsfull.  

 

Andra resultat som också framgick var bland annat att majoriteten av eleverna i 

experimentgruppen kände sig mer koncentrerade vid andra testtillfället men det finns inget 

signifikant samband mellan de som kände sig mer koncentrerade faktiskt var det. Det är möjligt 
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att eleverna svarade vad de trodde att undersökningen förväntade av dem. En annan vinkel till 

det hela, om det subjektiva resultatet separeras helt från det objektiva resultatet är att eleverna 

faktiskt upplevde att de kognitivt påverkats positivt av den fysiska aktiviteten. Slutsatsen som 

går att dra av resultatet är att eleverna upplevde att den fysiska aktiviteten påverkat dem 

kognitivt men att resultatet kan ha sett ut som det gjort för att eleverna genomskådat syftet. 

Även om det enbart är spekulationer (att eleverna genomskådat syftet) är antagandet inte helt 

orimligt eftersom upplevelsen inte alltid stämde överens med det faktiska. Slutligen är det inte 

rimligt att svaret på frågeställningen går att täcka med 5 flervalsfrågor på en enkät. 

 

7.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att säga att det finns en indikation på att den distinkta kognitiva 

förmågan kognitiv flexibilitet akut påverkas positivt efter ett 20 minuters pass med fysisk 

aktivitet. Det finns också en indikation på att selektiv uppmärksamhet och komplex visuell 

sökning inte påverkas akut efter ett 20 minuters pass med fysisk aktivitet. Det går dock inte helt 

att fastställa på grund av det begränsade urvalet, att experimentgruppen inte hade hög 

arbetsintensitet under den fysiska aktiviteten och andra livsstilsvariabler som inte mätts men 

som troligtvis har någon påverkan (Hillman, m.fl., 2008). Likväl kan det varit slumpen som 

avgjort eftersom TMT- A och TMT- B i princip mäter samma funktioner (Bilger & Tranel, 

2012; Lezak m.fl., 2004; Spreen & Strauss, 1998). Det går heller inte att veta så mycket om hur 

eleverna upplevde att den fysiska aktiviteten påverkade deras akuta distinkta kognitiva effekter 

eftersom frågan är mer komplex än en enkät med 5 frågor innehållande flersvarsalternativ. 

 

Slutligen stämmer den här studien till stor del överens med viss tidigare forskning eftersom 

tidigare forskning är inkonsekvent. Dessutom kan de flesta studier inte motsvara eller likställas 

med varandra helt eftersom de ofta skiljer sig på många olika sätt vad gäller bland annat metod 

och urval. Emellertid är det fortfarande många viktiga variabler som inte mätts: elevernas 

motivation och elevernas inställning till den fysiska aktiviteten. Så följer därav enligt Kubesch 

m.fl. (2009) att den aeroba fysiska aktivitetens varaktighet, intensitet och innehåll också verkar 

vara av betydelse för resultatet. 

 

7.2 Metoddiskussion 
19 elever blev slumpvis indelade i två grupper. En grupp som hade en 20 minuter lång fysisk 

aktivitet (experimentgruppen) och en grupp som hade en teorilektion (kontrollgruppen). Båda 

grupperna fick göra ett kognitivt test (Trail Making Test) bestående av två delar (TMT-A) och 
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(TMT-B). Första delen mätte elevernas komplexa, visuella sökning och selektiva 

uppmärksamhet. Andra delen mätte elevernas kognitiva flexibilitet. Samma test utfördes både 

före och efter lektionen. Dessutom fick experimentgruppen besvara en kort enkät.  

 

7.2.1 Urval 

Urvalet blev väldigt litet med anledning av externt bortfall (Hassmén  & Hassmén, 2008). 

Externt bortfall är i den här studien de personer som inte ville delta och de personer som hade 

gett sitt medgivande men inte befann sig på plats vid den avsatta tiden. Anledningen till varför 

eleverna inte ville delta eller ge sitt medgivande framgår inte. Det är svårfattligt om resultatet 

hade sett annorlunda ifall de elever som gett sitt medgivande hade befunnit sig på plats. 

Bortfallet drabbade både kontroll och experimentgruppen. 

 

Internbortfall är också att beakta med hänsyn till det lilla antalet individer som deltog. Det 

interna bortfallet utgjordes av elever som av olika anledningar inte fullgjorde testet vid första 

eller andra tillfället. Anledningen kunde exempelvis vara att pennan slutade fungera eller att 

eleven angav att den gav upp. På grund av det begränsade urvalet är resultatet inte 

generaliserbart och kan inte ses som representativt för hela populationen. Misstag som 

förmodligen ledde till internt bortfall och som kan ha påverkat resultat är bland annat att 

eleverna som utförde enkätundersökningen inte informerades om att det även fanns två frågor 

på baksidan av bladet. Jag bör också ha informerat eleverna att testet innehåller en A och en B 

del samt sett till att alla elever försett sig med en extra penna till testtillfället. 

 

7.2.2 Trail Making test och enkäten  

Inledningsvis är en av undersökningens svagheter att det enbart var två personer som 

tog tid på eleverna samtidigt vid TMT-A och TMT- B. Av den anledningen upplevdes 

det svårt från min sida att hinna notera elevernas tider under TMT-A, eftersom fler 

elever blev klara på samma tid.  

 

Undersökningens första frågeställning var: Hur påverkas elevernas distinkta kognitiva effekter 

direkt efter fysisk aktivitet? Metoden för att besvara frågeställningen var det kognitiva testet 

Trail Making Test (TMY). Metoden var relevant eftersom TMT mäter de funktioner som 

frågeställningarna gällde (Bilger & Tranel, 2012; Lezak m.fl., 2004; Spreen & Strauss, 1998). 

Det går att ifrågasätta om det var lämpligt för validiteten att ha exakt likadana tester vid andra 

testtillfället som vid första eller om man bör ha placerat om siffrorna på grund av att det är 
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möjligt att en del elever tenderar att minnas testet. Här finns det alltså möjlighet att validiteten 

minskar eftersom man i sådana fall mäter arbetsminnet istället för elevernas kognitiva 

funktioner före jämfört med efter den fysiska aktiviteten.  

 

Den andra frågeställningen: Hur upplever eleverna att den fysiska aktiviteten har påverkat dem 

kognitivt? Besvarades med en kort enkät som innehöll 5 flersvarsfrågor till experimentgruppen. 

Det är oklart huruvida en såpas omfattande fråga täcks i en enkät med 5 flersvarsfrågor. Det 

hade troligtvis varit mer passande att intervjua 3–4 elever eftersom svaren troligtvis blivit mer 

ingående och därför mer rättvisande. Möjligheten till att göra intervjuer fanns dock inte på 

grund av tidsbrist.  Fortsatt går det att ifrågasätta självskattning som en metod. Bland annat på 

grund av att det finns en viss möjlighet att man svarar det man förväntar sig att undersökningen 

vill att man svarar. En av frågorna löd: ”Upplevde du att du var delaktig under den fysiska 

aktiviteten?” Med stor sannolikhet skulle de flesta i ett formulär inte fylla i att de inte upplevde 

sig själva som delaktiga. Det är troligtvis också större chans att enkäten är positivt besvarad om 

man tycker om att dansa jämfört med om man inte tycker om att dansa. På slutet bör det också 

tilläggas att en svårighet med enkätundersökningen var att säkerställa att frågorna var ställda 

på ett sätt som inte vinklar enkäten.  

 

7.2.3 Validitet och reliabilitet  

Det här avsnittet är indelat i två delar eftersom två olika mätmetoder använts i studien,  

ett test och en enkät. Inledningsvis diskuteras validiteten och reliabiliteten för testet och 

därefter enkäten.  

 

Testet är en av de mest populära neuropsykologiska testerna och ingår i de flesta testfält 

(Tombaugh, 2004). Av den anledningen bör ytvaliditeten för testet i den här undersökningen 

stärkas. Med ytvaliditet innebär att måttet speglar innehållet i det aktuella begreppet (Bryman, 

2011).  Både del A och B av testet mäter selektiv uppmärksamhet och komplex visuell sökning. 

Del B mäter även den exekutiva funktionen kognitiv flexibilitet. Därmed är det fastställt att 

testets begreppsvaliditet stärks, alltså att de begrepp som ska mätas har mätts och inte andra 

begrepp (Bryman, 2011). Testet används vanligtvis ur medicinsk synpunkt som en indikator på 

hjärndysfunktion (Bilger & Tranel, 2012; Lezak m.fl., 2004; Spreen & Strauss, 1998). 

 

Validitet kan delas upp i intern och extern validitet (Bryman, 2011). De vanligaste hoten mot 

den interna validiteten är bland annat historia och bakomliggande orsaker. I den här studien 
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mätte elevernas kognitiva funktioner, vilket kan påverkas av historia, så som att eleverna har 

dyslexi eller dyskalkyli eller hur vältränad man är (Stroth m.fl., 2009) vilket gör att validiteten 

minskar på den här delen.  Fortsättningsvis är enligt Bryman (2011) ytterligare ett hot mot testet 

s.k. testing (eng.). Testing handlar om möjligheten att undersökningspersonerna fått mer 

erfarenhet, alltså att de tog lärdom av första testtillfället och eventuellt genomskådat 

undersökningens syfte. I den här undersökningen förefaller att föreliggande kan ha hänt och att 

det direkt har påverkat resultatet på testet. Alternativt att experimentgruppen besvarat enkäten 

så att den stämmer överens med syftet. Bryman (2012) påpekar att administrationen av testet 

också påverkar validiteten. Om administrationen förändrats sänks validiteten. I den här 

undersökningen var administrationen konsekvent. Dessutom fanns en kontrollgrupp som gick 

igenom samma procedur. Ändock går det att ifrågasätta huruvida eleverna blev stressade under 

testet eller inte, med tanke på att testet utfördes på tid. Om så var fallet finns det en chans att 

stresshanteringen mättes istället för det avsedda. Trots det var tidtagningen viktig för att studien 

skulle vara genomförbar. Validiteten i den här undersökningen minskar dock på grund av 

bortfall, bortfallet drabbade både kontroll och experimentgruppen. Sammantaget kan de flesta 

hot mot den interna validiteten och reliabiliteten avfärdas på grund av slumpmässigt fördelade 

elever i kontroll och experimentgrupperna. Kontrollgruppen stärker den interna validiteten 

eftersom de möjliga effekterna av alternativa förklaringar till resultatet försvinner.  

 

Beträffande den externa validiteten rör det sig enligt Bryman (2011) om vilka psykologiska och 

sociala grupper resultatet kan generaliseras till. I den här undersökningen är urvalsgruppen 

elever på skolan med extra fysisk aktivitet och det är också den gruppen som är den tänkta 

gruppen för generalisering. Eftersom alla klasser på skolan skiljer sig åt, vad gäller bland annat 

lärare och upplägg minskar generaliserbarheten. I tillägg innehåller undersökningen ett mycket 

stort urval, sett till populationen vilket ökar generaliserbarheten.  

 

Studien skulle behöva upprepas och få samma resultat för att få ökad tillförlitlighet. Den externa 

validiteten blir därmed relativt hög. Samverkan mellan miljön och undersökningen är också 

viktig. Miljön i den här undersökningen var bra, eleverna hade lugn och ro, och blev 

förhoppningsvis inte stressade. Den enda invändningen mot miljön var tidtagningen som 

visserligen var viktig för studien. Miljön är generaliserbar eftersom undersökningen utspelade 

sig i den miljö där den fysiska aktiviteten oftast brukar genomföras. Resultatets 

generaliserbarhet till andra elever vägs också in i den externa validiteten, vilket inte är av 



 31 

 

intresse i den här undersökningen då den specifikt riktar sig till eleverna som har extra fysisk 

aktivitet på skolan. 

 

Enligt Bryman (2011) förekommer tre vanliga begrepp vid ställningstagande om reliabiliteten: 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Begreppet stabilitet kan förklaras med 

om metoden är stabil över tid. I den här undersökningen går stabiliteten att diskutera genom att 

fundera över om resultatet blivit det samma om testet skulle utföras igen vid upprepade tillfällen  

med samma individer. Svaret skulle då kunna vara att det är troligt att resultatet inte skilt sig 

markant men om testet utförts på andra individer med andra personligheter är det möjligt att 

utfallet hade blivit annorlunda, dels på grund av det lilla urvalet. Exempelvis: TMT är ett test 

med siffror och bokstäver. Om urvalet är 19 personer och om några elever skulle ha dyslexi, 

dyskalkyli, eller av misstag eller stress dragit fel och rättat till sitt misstag skulle resultatet 

kunnat se annorlunda ut eftersom de 19 eleverna delades in i två grupper vilket kunde resulterat 

i att 2 av 10 skulle motsvara 20%, som är en relativt stor andel i resultatet. Intern reliabilitet kan 

ha olika betydelser beroende på vilken typ av undersökning det handlar om. Kvantstudier 

handlar om hur väl olika mått stämmer överens med varandra och mäter samma sak. Mått är då 

ofta frågor på en enkät t ex. Om instrument är avsett för att undersöka fysiska aktivitetsbeteende 

ska alla frågor i instrumentet mäta detta. I den här undersökningen mäter både TMT-A och 

TMT- B komplex visuell sökning och selektiv uppmärksamhet. Har en elev bra resultat på test 

A borde eleven i regel få bra resultat på test B vilket verkar vara fallet för experimentgruppen 

(se Tabell 3.) men inte för kontrollgruppen (se Tabell 4.). Den interna reliabiliteten är relativt 

hög. Interbedömarreliabiliteten alternativt överensstämmelse mellan olika observatörer eller 

bedömare stärks i den här studien av att eleverna blev slumpmässigt indelade samt att inga 

subjektiva analyser har gjorts eftersom enbart siffror analyserats. 

 

Syftet med undersökningen var också att ta reda på hur eleverna upplevde att den fysiska 

aktiviteten påverkat dem kognitivt. Den funktionen mättes med hjälp av en enkät. Validiteten 

för enkäten går enligt Bryman (2011) att diskuteras med hjälp av olika slags validitet. 

Ytvaliditeten stärks. Eftersom elevernas upplevelse skulle undersökas bör eleverna kunna 

uttrycka sig, vilket de fick göra genom enkäten. Trots det var enkäten kort och innehöll enbart 

flersvarsfrågor vilket minskar ytvaliditeten. Ytvaliditeten hade stärkts ytterligare om eleverna 

blivit intervjuade. Eleverna hade då kunde uttryckt sig mer ostrukturerat och hade då fått en 

djupare förståelse för hur de upplevde att den fysiska aktiviteten påverkat dem kognitivt. 

Begreppsvaliditeten mäter hur eleverna själva upplevde att den fysiska aktiviteten påverkat dem 
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kognitivt. Det går att ifrågasätta huruvida 5 frågor täcker ett sådant stort begrepp som 

kognitivitet (se bilaga 12 och 13). Konvergent validitet täcks också in i ovanstående argument. 

Alltså jämförelse med andra mått på begreppet som utvecklats med hjälp av ett annat 

tillvägagångssätt. En intervju skulle kunna täcka in begreppet mer och ge en större förståelse 

för hur eleverna upplever att den fysiska aktiviteten påverkat dem kognitivt.   

 

Enkätens reliabilitet kan förklaras med samma begrepp som användes för att förklara 

reliabiliteten hos TMT: stabilitet, interreliabilitet och interbedömarreliabilitet. Enkäten är stabil, 

troligtvis hade enkätens resultat inte skilt sig nämnvärt eftersom eleverna slumpartat blev 

indelade i experimentgruppen. Det går inte att påstå att alla frågor på enkäten mätte hur eleverna 

upplevde att den fysiska aktiviteten påverkat dem kognitivt därför minskar den interna 

reliabiliteten (se bilaga 12–13). Interbedömarreliabiliteten är stark eftersom det var flersvars 

frågor vilket betyder att bedömningen alltid blir samma oavsett vem som bedömer.  

 

7.3 Fortsatt forskning 
För att kunna göra studier som analyseras med korstabelleringar och sambandsanalyser vore 

det intressant att göra en liknande studie med ett större och mer representativt urval som 

analyserar många olika variabler och använder sig av flera olika mätinstrument. Det vore 

intressant att genomföra studien över en längre tid för att också kunna se långsiktiga effekter, 

samt prova olika typer av upplägg.  

 

Det kommer hela tiden ny forskning inom området och egentligen finns numera en del 

forskning att tillgå men forskningen är fortfarande mångtydig. Donnely m.fl. (2016) 

understryker att det finns ett behov av kontrollerade, väldesignade experiment som utvärderar 

fördelarna med fysisk aktivitet kopplat till studieresultat. Det är även brist på studier som väger 

in andra variabler och livsstilsfaktorer som exempelvis motivation (Hillman, m.fl.,2008). 

Ytterligare typer av studier som vore intressanta är interventionsstudier på skolor där eleverna 

har möjlighet att välja mellan olika aeroba fysiska aktiviteter. Som elevens val fast med olika 

fysiska aktiviteter.  
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Bilaga 1 

 

 

Bilagor  
 

Hej XXX! Jag är mitt uppe i mitt uppsatsskrivande nu och tyckte det var så spännande 
med skolans pulsprojekt att jag bestämde mig för att skriva om det. Jag undrar därför 
om jag skulle kunna få komma till skolan och göra en undersökning med eleverna till 
mitt arbete? 

Om den här möjligheten finns gäller följande: 
Alla elever kommer vara anonyma (konfidentialitet gäller) 
Jag kommer behöva skicka ut information till föräldrar och elever i god tid innan för 
samtycke med informationen som du får nu.  
Syftet är givetvis att jag ska skriva mitt arbete (Självständiga arbetet i idrott och hälsa 
) för att kunna få min lärarlegitimation (till slut). 
Syftet med studien rent praktiskt är att ta reda på om en viss specifik kognitiv effekt, 
dels objektivt uppfylls, och dels subjektivt upplevs. 
I studien är tanken att eleverna ska få genomföra ett test, en grupp ska få genomföra 
testet direkt efter den fysiska aktiviteten och en sk. "kontrollgrupp" som inte deltar på 
pulsen ska gå genomföra testet ungefär samma tidpunkt på dagen. 
Och till sist: data som samlas in  får enbart användas för forskningsändamålet. 
  
 
Mvh XXX 
 

 

  



Bilaga 2 

 

 

 

Hej! Mitt namn är XXXXX XXXXXX och jag läser just nu min femte termin på 

ämneslärarprogrammet med inriktning mot samhällskunskap och idrott och hälsa. Just nu 

skriver jag på mitt självständiga arbete i idrott och hälsa varpå det är tänkt att jag ska göra en 

empirisk undersökning. Jag har bestämt mig för att undersöka effekter av fysisk aktivitet. Syftet 

med hela arbetet är att jag som student på Karlstad Universitet ska fördjupa mig i ett ämne och 

även undersöka det. Till min undersökning behöver jag elever som vill delta i undersökningen, 

det är här du kommer in. Lite information om din del i undersökningen: Ditt deltagande är 

frivilligt, och du har när som helst rätt att hoppa av om du så önskar. Du som elev är anonym 

genom hela undersökningen Alla dina uppgifter behandlas med största möjliga konfidentialitet, 

vilket rent praktiskt betyder att personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dem. Uppgifterna som samlas in om dig får enbart användas i forskningssyftet. Har 

du mer frågor går det bra att höra av sig till mig eller min handledare Mig: XXXXX XXX mail 

XXXX Handledare: Johan Högman, Johan.Hogman@kau.se Elev: Jag godkänner att jag deltar 

i den här undersökningen: 
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Material: pennor, vita pappersblad, kompendium, tidtagarur.  
 

1. Eleverna kommer till lektionen, 
2. får en lapp, de ska vika och skriva sitt namn på. 
3.  Blir indelade i två grupper. En experimentgrupp och en kontrollgrupp. 
4. Blir tilldelade häften 

Experimentgruppen får ett häfte som innehåller 
info, syfte, gdpr etc. 
provdel A 
TMT del A 
Provdel B 
TMT del B  
 
TMT del A 
TMT del B 
Enkät 
 
Kontrollgruppen får ett häfte som innehåller 
info, syfte: gdpr etc. 
Provdel A 
TMT del A 
Provdel B 
TMT del B 
TMT del A 
TMT del B 
 
5. Eleverna får instruktioner om hur testet går till som de också kan läsa sig till på 
pappret: Instruera: dra gärna rätt och ta lite längre tid.  kan inte dra om strecken 
6. Eleverna Gör övningstestet 
7. Sen startar alla samtidigt 
8. Eleverna gör TMT del A 
När alla är färdiga 
9.  Eleverna gör TMT del B , Test B startar samtidigt.  

 
10.  Experimentgruppen har fysisk aktivitet och kontrollgruppen av lugn föreläsning 

 
11. Därefter gör båda grupperna testet igen (TMT del A och TMT del B) minus 
provomgången o 
12. Experimentgruppen får fylla i enkäten 

 
Scoring: eleven får fortsätta tills hen är klar men tre fel = ett score på 0 om inte felen rättas 
Onödigt att hålla på med testet i mer än 4-5 minuter. Inte lägga för mycket vikt vid om någon 
elev drar fel.  (har med det i diskussionen sen)  
 
Allmän information till jag 
Båda delarna av Trail making test består av 25 cirklar. I del A är cirklarna numrerade från 1 till 
25 och patienten ska förbinda dem i nummerordning, från 1 till 25, på så kort tid som möjligt. 
Det är onödigt att fortsätta testet om tiden för de båda testerna har passerat 5 minuter. Det 
som krävs för testet: 
 1) Formulär för Trail making test A och B inklusive övningsdelen 
 2) Penna,  
3) Tidtagarur.  
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Information till eleven som också finns med på övningsbladen. 
 
Del A 
Instruktion till eleven: I denna del av testet ska du dra ett streck från den lägsta till den högsta 
siffran i nummerordning. Du ska alltså gå från 1 till 2 till 3 osv. Du ska göra det så fort du kan 
utan att lyfta pennan från pappret. Jag kommer att demonstrera för dig hur det går till. Har du 
förstått uppgiften?”  
 
Del B 
Instruktion till eleven: I denna del av testet ska varannan cirkel innehålla en siffra och varannan 
cirkel en bokstav. Siffrorna ska vara i nummerordning och bokstäverna i alfabetisk ordning. Du 
ska alltså gå från 1 till A till 2 till B och så vidare. Du ska göra det så fort du kan utan att lyfta 
pennan från pappret. Jag kommer att demonstrera för dig hur det går till. Har du förstått 
uppgiften?” 
 
 
Resultat: Resultaten från Trail makingtest A och B rapporteras som sekunder 
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Föreläsning så långt vi hinner: 

Föreläsning om ergonomi: 

1. Skriv ergonomi på tavlan, med en ring runt: (ska bilda en mindmap) 

2. be eleverna reflektera med kompisen bredvid vad de tror ergonomi handlar om 

3. låt eleverna tillsammans göra en mindmap på tavlan.  

 

Skriv upp vad ergonomi står för dvs “Att främja hälsa och förebygga skador på arbetsplatsen” 

Relatera: lyftteknik om man läser vård och omsorg, många tunga lyft, mycket arbete i lägre 

ställningar om man jobbar inom barn och fritid, hur man böjer sig ner till exempel. 

 

Ergonomi och hälsa: 

•§ Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att uppnå god arbetsmiljö (1994:579) 

 

Vilka påverkar arbetsmiljön? 

-  Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation  

Risker i arbetslivet 

● olyckor:  

● psykiskt påfrestande arbetsförhållanden: beror på vart man jobbar, t.ex. om man jobbar 

inom socialtjänsten etc. 

●  dålig psykosocial arbetsmiljö : arbetskollegor 

● tungt eller ensidigt arbete: om man jobbar inom industri t.ex. 

●  vibrationer eller skakningar : 

●  buller : industri, maskiner som låter. 

●  olika kemiska ämnen: radioaktiva ämnen t.ex. 

 

Att diskutera i kring: 

Hur lyfter jag? 

Med benen såklart! 

Inte så mycket över huvudet 

Är det lagom temperatur.  

Sitter jag mycket på jobbet? 

Friskvårdsbidraget!! 

 

 

Hälsa 

Vad är hälsa? 

Diskutera med kompisen 

 

Har ni samma syn på hälsa? 

 

Definition: Världshälsoorganisationen (WHO), 1948). 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande och frånvaro av 

sjukdom  och handikapp 
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Enligt Brûle och Tengland (2003) finns tre huvudsakliga grunder som oftast benämns, när det 

gäller att definiera hälsa: 

1. Hälsa som klinisk status 

(biomedicinskt, frånvaro av sjukdom) 

2.  Hälsa som funktionsförmåga 

(holistisk utgångspunkt, fysiska, psykiska & 

sociala aspekter, personliga vitala mål) 

3.  Hälsa som välbefinnande 

(egen upplevelse utgör utgångspunkt  - 

”att må bra”) 

 

 

Vad påverkar hälsan? 

- Våra levnadsvanor: Fysiologiskt: hur vi äter, sover, om vi rör på oss.  

- Genetik 

- Miljön:  skolan: framgång i skolan, kompisar, familjen, jobbet 

- psykologiskt:  hur vi mår inombords, psykiskt: stressad,  

- KASAM 
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Hej och välkommen! 

Återigen lite kort information om undersökningen. 

Syftet med undersökningen är att undersöka effekter av fysisk aktivitet. Personuppgifterna 

behandlas enligt ditt informerade samtycke. Det är helt frivilligt att delta och du kan när som 

helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som 

skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer in till oss behandlas på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Personuppgifterna kommer att behandlas i fyra månader 

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att 

gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 

Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till Karlstads universitets dataskyddsombud är dpo@kau.se. För mer 

information om hur Karlstads universitet behandlar personuppgifter, se 

https://www.kau.se/gdpr 

För mer information når du mig eller min handledare via mejl på: 

Mig: ssofialarson@gmail.com 

Handledare: johan.hogman@kau.se 

  

https://www.kau.se/gdpr
mailto:johan.hogman@kau.se
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Instruktion till eleven: I denna del av testet ska du dra ett streck från den lägsta till den högsta 

siffran i nummerordning. Du ska alltså gå från 1 till 2 till 3 osv. Du ska göra det så fort du kan 

utan att lyfta pennan från pappret. Jag kommer att demonstrera för dig hur det går till. Har du 

förstått uppgiften? 
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Trail making test A 
Namn: 

Datum: 
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Instruktion till eleven: I denna del av testet ska varannan cirkel innehålla en siffra och 

varannan cirkel en bokstav. Siffrorna ska vara i nummerordning och bokstäverna i alfabetisk 

ordning. Du ska alltså gå från 1 till A till 2 till B och så vidare. Du ska göra det så fort du kan 

utan att lyfta pennan från pappret. Jag kommer att demonstrera för dig hur det går till. Har du 

förstått uppgiften? 
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Trail making test B 
Namn: 

Datum: 
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