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Sammanfattning

Studien syftar till att undersöka om det finns någon skillnad i uppmätt uppmärksamhetsförmåga 

innan och efter utförande av fysisk aktivitet. En experimentell design användes där deltagarna 

genom ett klusterurval blev indelade i en kontrollgrupp respektive en experimentgrupp. I studien 

deltog sammanlagt 64 gymnasieelever, 25 stycken ingick i experimentgruppen och 39 stycken 

ingick i kontrollgruppen. En mixed design genomfördes då mätningen var både upprepad i avseende 

av tid och jämförande mellan grupperna. Uppmärksamhetsförmågan mättes vid båda mättillfällena 

med ett omarbetat 7-serie-test, som mäter vigilans och selektiv uppmärksamhet. Vid det första 

mättillfället skulle deltagarna subtrahera 7 från 1000 och vid det andra tillfället 7 från 995. Desto 

fler subtraktioner deltagaren hann med under det förbestämda tidsspannet på fem minuter ju högre 

uppmärksamhetsförmåga ansågs deltagaren inneha. Experimentgruppens uppmärksamhetsförmåga 

mättes innan och efter en idrottslektion, medan kontrollgruppens förmåga till uppmärksamhet 

mättes innan och efter en teoretisk lektion. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad 

mellan mätning 1 och mätning 2. Generellt var testvärdet högre vid mätning 2 än vid mätning 1, 

oberoende av grupp. Det fanns också en signifikant skillnad mellan gruppernas prestationer. 

Oberoende av tid presterade experimentgruppen generellt sett högre än kontrollgruppen vid båda 

mätningarna. Resultatet påvisade dock ingen interaktionseffekt. Vilket betyder att testpoängen 

deltagaren uppnådde på mätning 1 respektive mätning 2 inte berodde på om deltagaren ingick i 

kontrollgruppen eller experimentgruppen. Experimentgruppen höjde sitt resultat något mer är 

kontrollgruppen vid det andra mättillfället, efter den fysiska aktiviteten.  Dock höjdes inte resultatet 

tillräckligt mycket för att skillnaden skulle vara signifikant. Slutsatsen är att det inte fanns någon 

skillnad i uppmätt uppmärksamhetsförmåga innan och efter fysisk aktivitet. 

Nyckelord: fysisk aktivitet, uppmärksamhet, selektiv uppmärksamhet, vigilans.



Abstract

The aim of this study is to find out whether there is any difference to be found in the attention 

ability before and after physical activity. The method used in this study was made of an 

experimental design. The participants were chosen through a cluster sampling and thereafter 

divided into a control group and an experimental group. A total of 64 pupils from upper secondary 

school participated in the study, 25 of them in the experimental group and 39 of them in the control 

group. Since the measure was repeated, both in respect of time and the comparison between the 

groups, a mixed design was used. The attention ability was measured on both occasions with a 

revised 7-series-test that measures vigilance and selective attention. On the first occasion the 

participants were supposed to subtract 7 from 1000 and on the second occasion to subtract 7 from 

995. The more subtractions the participant had time for within the given five minute time range, the 

higher attention ability the participant were considered to have. The attention ability was for the 

experimental group measured before and after a gym lesson, while for the control group their 

attention ability was measured before and after a theoretical lesson. The results showed that there 

were a significant difference between the two test occasions, and there were also a significant 

difference in between the test groups. While both of the groups improved their results in the second 

test occasion, the experimental group performed better than the control group did on both test 

occasions. The results did not indicate any interactional effect, which means that the test score 

achieved by the individual test person on test 1 and 2 did not depend on whether the person was a 

member of the control group or the experimental group. On the second occasion, which was the test 

conducted after the physical activity, the experimental group improved their results slightly more 

than the control group did. However, the results did not improve as much for it to be considered a 

significant difference. In conclusion, there was no difference found in the attention ability before or 

after physical activity. 
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Förord

Fysisk aktivitet har alltid varit en naturlig del i mitt liv. Att på olika sätt aktivera sig fysiskt är något 

som jag alltid tyckt varit roligt. På senare år har jag också börjat intressera mig för vad träning har 

för påverkan på kroppen förutom de fysiologiska. Dels har mitt intresse handlat om hur fysisk 

aktivering påverkar människans mentala hälsa och dels har det handlat om hur det påverkar den 

kognitiva förmågan. Då jag läser till lärare ansågs det mest intressant att utforska om det finns ett 

samband mellan fysisk aktivitet och det kognitiva, främst förmågan till koncentration och 

prestation. För mig har denna studie varit spännande och lärorik att genomföra, både som blivande 

lärare, psykologistudent och idrottsintresserad. I detta forum vill jag också passa på att tacka mina 

handledare Nina Svensson, Henrik Bergman och Fredrik Hjärthag, för tips och råd under 

uppsatsskrivandets gång. Jag vill också rikta ett tack till de elever som deltog i studien samt till 

rektor och lärare för att jag fick genomföra experimentet på deras skola.



Inledning

Enligt den internationella skolundersökningen PISA har svenska elevers skolresultat

sjunkit under 2000-talet (Skolverket, 2013). PISA kartlägger vart tredje år 15-åriga elevers 

kunskaper inom ämnena matematik, läsning och naturvetenskap (OECD, 2013). Under 2000-talet 

har svenska elevers prestationer gått från att ligga över genomsnittet inom OCDE-länderna till att 

ligga under, i alla tre ämnena (Skolverket, 2013). Enligt Gustafssons och Roséns (2005) 

internationella studie hade svenska elevers skolresultat en topplacering fram till 1995, i alla ämnen 

utom matematik. Med den nya skolreformen Lpo-94 sjönk resultaten och fortsatte att sjukna 

avsevärt under 2000-talet (Ericsson & Rosén, 2005). Den svenska skolan har, sedan PISA-

undersökningens start 2000, den sämsta resultatutvecklingen av alla de 34 länder som deltar 

(Skolverket, 2013). I takt med att skolresultaten i den svenska skolan började sjunka minskades 

också antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa (Annerstedt, 1997).  Med 1994 års 

läroplan minskade antal undervisningstimmar för idrott och hälsa med 40 % i gymnasiet och med 

20 % i grundskolan (Annerstedt, 1997).  Antal undervisade timmar i ämnet för grundskolan gick 

från 750 timmar till 500 timmar, ett timantal som kvarstår i den nuvarande läroplanen från 2011 

(Annerstedt, 1997; Skolverket, 2011). 500 undervisade timmar betyder en till två timmar fysisk 

aktivitet i veckan, ett antal som kan tyckas vara för lite, då flertalet forskningsstudier visar att fysisk 

aktivitet gynnar skolprestationen. Redan på 1990-talet visade forskning att elever som tillbringade 

mindre tid i de teoretiska ämnena och istället hade mer idrottsundervisning presterade lika bra, och 

till och med bättre, i de teoretiska ämnena (Marrow, 1999). Även samtida forskningsstudier visar att 

barn och ungdomar presterar bättre resultatmässigt i skolan med mer schemalagd 

idrottsundervisning, där fysisk aktivitet utövas (Bunketorp - Käll, Nilsson & Lindén, 2014).  

Fysisk aktivitet avser all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens

sammandragning vilket resulterar i ökad energiförbrukning och innefattar all typ av muskelaktivitet 

(Candeias, Armstrong & Xuereb, 2010). Träning och motion är en kategori inom begreppet, dock 

innefattar fysisk aktivitet även vardagliga kroppsrörelser som promenader och fysisk belastning i 

såväl hemmet som på arbetet (Candeias et al., 2010). Fysisk aktivitet kan innefatta en anaerob eller 

aerob träningsintensitet. Vid anaerob ansats tränar man kroppens uthållighet under en längre tid, 

utan tillräcklig tillgång till syre (Kubesh et al., 2009). Aerob träning är en lugnare och tidsmässigt 

kortare fysisk aktivitet där kroppen har tillräcklig tillgång till syre (Kubesh et al., 2009). Att fysiskt 

anstränga sig leder till gynnsamma effekter på hela kroppen, såväl fysiologiska, psykologiska och 

kognitiva (Henriksson & Sundberg, 2008). Desto högre intensitet på den fysiska aktiviteten desto 

större blir den omedelbara påverkan på kroppens olika funktioner (Henriksson & Sundberg 2008). 

Fysisk aktivitet påverkar hjärnans struktur och är en viktig del för människans kognitiva utveckling, 

hjärnan har en förmåga att anpassa sig efter erfarenheter av yttre stimuli (Strong et al., 2003). Vid 



upprepad fysisk aktivering ökar antalet stamceller och nya hjärnceller kan tillverkas (neurogenesis) 

(Neeper, Gòmez-Pinilla, Choi & Cotman, 1996). Tidigare forskning visar att repeterad fysisk 

aktivering gör så att synapserna i hjärnan sväller, vilket leder till en stark koppling mellan fysisk 

aktivitet och ökad mängd BDNF (Brain- derived neurotrophic factor) (Neeper et al., 1996). BDNF 

är ett protein som fungerar som tillväxtfaktor av neuroner i hjärnan och är en viktig del i sambandet 

mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa (Neeper et al., 1996). Framför allt har effekter visats på 

hippocampus, det område i hjärnan som är kopplat till minne, inlärning och hantering av stress (Van 

Praag, Cristie & Sejnowskii, 1999). Vid utförande av fysisk aktivitet ökar utsöndring av olika 

signalsubstanser i hjärnan, som dopamin, neuroepiphrine och serotonin (Neeper et al., 1996).  

Neuroepiphrine påverkar bland annat uppmärksamhet och perception medan dopaminet påverkar 

uppmärksamhet och lärande, vilket gynnar koncentrationen och är en fördel för bättre kognitiva 

prestationer (Neeper et al., 1996). Vad gäller den fysiskt aktiva kontinuiteten har det visat sig att det 

inte endast är den långvariga upprepade träningen som korrelerar positivt med det kognitiva, även 

enstaka träningspass har visat sig ge positiva effekter på hjärnan (Tomporowski, 1986).  Chaulloffs 

(1997) studie visade att fysisk aktivitet i trettio minuter eller mer leder till en ökad frisättning av 

signalsubstanser i hjärnan. Kortvarig eller akut träning, 10-40 minuter vi ett enstaka tillfälle, ger 

övergående neurokemiska effekter som förbättrar den exekutiva förmågan (Center for Brain Repair 

and Rehabilitation, 2011). Långvarig träning, 8-13 veckor, ger bestående strukturella effekter i den 

exekutiva förmågan, detta upptäcktes då man uppmätte en ökad aktivering av prefrontala cortex i 

hjärnan (Center for Brain Repair and Rehabilitation, 2011). Den exekutiva funktionen är ett 

komplext begrepp som enkelt kan förklaras som ett system som reglerar och kontrollerar kognitiva 

funktioner; motivation, struktur och koncentration är några delar i det mångfacetterade begreppet 

(Zelaco, Muller, Frye & Marcovitch, 2003).

Koncentration är en del av vårt tänkande och att kunna koncentrera sig är en grundpelare

för att kunna lära sig och prestera (Ericsson, 2006). Begreppet koncentration kan kategoriseras i tre 

olika delar; fokusering, uppmärksamhet och uthållighet (Hollie, 1978).  Att vara fokuserad betyder 

att med hjälp av sina sinnen kunna värdera information, fokusera på det mest väsentliga och 

avgränsa andra stimuli (Hollie, 1978). Uppmärksamhet betyder att man kan rikta sin 

uppmärksamhet, perception, tankar och känslor på en specifik uppgift, samt fördela den på två saker 

samtidigt (Hollie, 1978). Koncentration krävs också för att komma igång, genomföra och avsluta en 

viss uppgift (Hollie, 1978).  Koncentration är synonymt med arbetsminnet som är en del av 

korttidsminnet och har förmågan att kunna kontrollera och fokusera uppmärksamheten (Columbe & 

Kramer, 2003). Arbetsminnet innefattar också att man kan behålla sin uppmärksamhet, som är 

begränsad till minuter, både med och utan distraktion (Columbe & Kramer, 2003). Forskningen som 

drivs om sambandet mellan fysisk aktivitet och kognition, framför allt den exekutiva förmågan, är 



ofta åldersrelaterad, och de flesta studier har genomförts med äldre vuxna eller barn (Hillman, 

Castelli & Buck, 2006). En studie, där medelåldern var 78 år, visade att de deltagare som 

regelbundet ägnade sig åt fysisk aktivitet presterade bättre på kognitiva tester (Eggermont, Milberg, 

Lipsitz, Scherder, & Leveille, 2009).  Sibley och Etniers (2003) meta-analys, där deltagarna var 

mellan 4-18 år, visade att prestationen i både läsförståelse och matematik förbättrades efter fysisk 

aktivering. Resultatet visade att sambandet var starkast för åldrarna 4-11 år (Sibley & Etnier 2003). 

Upptäckten att sambandet var starkt i yngre åldrar var inte förvånande, tidigare forskning visar att 

fysisk aktivitet är mycket viktigt för barns kognitiva utveckling (Ericsson, 2006). Den positiva 

effekten hos de äldre barnen menar Sibley och Etnier (2003) kan bero på att den fysiska aktiviteten 

även kan ses som en indikator för äldre barns övriga välmående. Barn i den ålder är i början av 

puberteten, skolan är stressigare än tidigare och ångest kan förekomma, med hjälp av den fysiska 

aktiviteten kan ångest minskas och självkänslan öka vilket gynnar förmågan att koncentrera sig och 

prestera i skolan (Sibley & Etnier, 2003).  Scisco, Leynes och Kang (2008) hävdar däremot att 

sambandet mellan den exekutiva förmågan och den fysiska aktiviteten framträder först efter den 

tidiga vuxenåldern. Något som Kamijo och Takedas (2010) studie bekräftar, deltagarnas medelålder 

var 21 år och resultatet visade att skillnaden mellan de deltagare som inte ägnade sig åt fysisk 

aktivitet och de som gjorde det inte var signifikant. Det positiva sambandet mellan fysisk aktivitet 

och en ökad exekutiv förmåga bör därför tonas ned, framför allt hos yngre vuxna (Kamijo & 

Takedas, 2010).  Hillman et al., (2006) menar också att effekten av fysisk aktivitet kan vara till nytta 

för både generella och selektiva aspekter av den exekutiva förmågan särskilt för äldre vuxna.

Uppmärksamhet är en funktion som förkommer både inom begreppen koncentration och

exekutiva funktioner, och kan likt koncentration delas in i tre kategorier. Selektiv uppmärksamhet 

handlar om att medvetet och intensivt kunna fokusera på en specifik uppgift (Kubesh et al., 2009). 

Vigilans står för att vara uppmärksam och uthålligt fokuserad över en viss tid, och med arousal 

menas att vara alert (Kubesh et al., 2009). Forskningsstudier som undersöker sambandet mellan 

fysisk aktivitet och uppmärksamhet är främst inriktade på selektiv uppmärksamhet och vigilans. 

Kubesh et al. (2009) studie där deltagarna var mellan 13- 14 år visade att fysisk aktivitet vid ett 

enskilt tillfälle i trettio minuter ökade deltagarnas förmåga till selektiv uppmärksamhet. Däremot 

visades inga förbättrade resultat på den selektiva uppmärksamhetsförmågan efter ett femminuters 

pass med aerob ansats (Kubesh et al., 2009). Utifrån studiens resultat menar forskarna att fysisk 

aktivitet är avgörande för att förbättra elevers verkställande uppmärksamhet, och därför bör varje 

skola införa ett varaktigt träningsprogram där eleverna får ägna sig åt anaerob uthållighetsträning 

(Kubesh et al., 2009). I en annan studie, där deltagarna var yngre - och medelålders vuxna fanns 

också en positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och selektiv uppmärksamhet (Winneke, Godde, 

Reuter, Vieluf & Voelcher – Rehage, 2012). Resultatet ansågs vara en indikation för att fysisk 



aktivitet är en funktionell metod för att upprätthålla den selektiva uppmärksamheten, över en 

livslängd (Winneke et al., 2012).

Att aktivera sig fysiskt förbättrar också kondition och syreupptagningsförmåga, detta leder

till att kroppen inte blir trött lika fort och med den ökande blodströmningen kan mer syre 

transporteras till hjärnan (Ekblom, 2011). En bättre syreupptagningsförmåga ger bättre uthållighet, 

vilket leder till bättre möjligheter att hålla uppmärksamhet och koncentration uppe (Ekblom, 2011).  

Resultatet från en tidigare forskningsstudie visade att deltagare som hade bättre grundkondition 

presterade bättre totalt sett på de uppmärksamhetstesten som utfördes, dock fanns inget positivt 

samband med den akuta träning som bedrevs mellan före - och eftermätningarna av uppmärksamhet 

(Struth et al., 2009). Det finns dock forskningsstudier som visat att korta pauser av aerob träning i 

klassrummet ger effekter på vigilans och selektiv uppmärksamhet till enskilda uppgifter. I Mahars 

(2011) studie framkom att deltagare som utförde korta pauser av klassrumsbaserade fysiska 

aktiviteter uppvisade signifikanta förbättringar (+8, 3 %) i uppmärksamhet än kontrollgruppens 

deltagare (-3, 1 %). Utifrån den positiva korrelationen mellan fysisk aktivitet och 

uppmärksamhetsförmåga till enskilda skoluppgifter menar Mahar (2011) att det bör införas olika 

typer av aeroba träningspauser under skoldagen. Framför allt bör man schemalägga fysiska 

aktiviteter innan viktiga uppgifter och prov, och inte i slutet av skoldagen, som är vanligt 

förekommande (Mahar, 2011).

Utifrån tidigare forskning har fysisk aktivitet inte endast visat sig ge gynnsamma effekter 

på det fysiologiska och mentala, utan även på det kognitiva. Den forskningen som finns är främst 

gjord på äldre människor och barn. För ungdomar och unga vuxna finns det få och motstridiga 

studier, vissa menar att det finns ett positivt samband, medan andra studier hävdar motsatsen 

(Center for Brain Repair and Rehabilitation, 2011). Det står dock klart att ungdomar och unga 

vuxna utgör en spännande målgrupp då den tiden i livet utgör en viktig del i hjärnans utveckling. 

Vid deltagande av ungdomar anses skolan vara en naturlig plats att genomföra studier då 

uppmärksamhet är en högst viktigt del i lärande och prestation. Skolresultaten i Sverige har drastisk 

sjunkit under 2000- talet och Skolverket (2013) menar att det främst är strukturella orsaker som 

segregering och individualisering som ligger bakom den nedåtgående utvecklingen. 

Forskningsstudier visar dock att de försämrade resultaten även kan ha sin förklaring i att eleverna 

har för få undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa (Annerstedt 1997: Ericsson & Rosén 2005). 

Även om fysisk aktivitet utgör en tämligen liten del av det totala antalet undervisningstimmar i 

skolan, är ämnet idrott och hälsa schemalagt vilket ger mätningen av fysisk aktivitet i skolan en 

realistisk ansats. Att mäta fysisk ansträngning objektivt kan genomföras på två olika sätt, antingen 

med mätmetoder som stegräknare, accelerometer och pulsklocka eller med hjälp av frågeformulär 

och skattningsskalor där deltagarna själva får uppskatta sin egenupplevda fysiska ansträngning. I 



den föreliggande studien har Borgs RPE-skala använts som är konstruerad för att ge en linjär 

ansträngningsskala beträffande arbetsintensitet och pulsfrekvens vid aerobt arbete (Borg, 1985). 

Skalan anses korrelera med puls och syrekonsumtion och sträcker sig på en skala mellan 6 (ingen 

ansträngning alls) och 20 (maximal ansträngning) (Borg, 1985).  I många tidigare forskningsstudier 

definieras syftet vara att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiva - eller exekutiva 

funktioner. I dessa studier ingår ett flertal tester då kognitiva - och exekutiva funktioner är 

mångfacetterade begrepp som kan mätas på många olika sätt. Det kan dock vara problematiskt, när 

begreppen är så vida, att veta vad det egentligen är som mäts. Därför är det intressant att undersöka 

effekten av fysisk aktivitet på ett mer specifikt kognitivt område, nämligen vigilans och selektiv 

uppmärksamhet. I föreliggande studie används begreppet uppmärksamhet som ett samlingsbegrepp 

för vigilans och selektiv uppmärksamhet.

Syfte

Syftet var att undersöka om fysisk aktivitet påverkar

uppmärksamhetsförmågan.

Frågeställning

 Finns det en skillnad i uppmätt uppmärksamhetsförmåga innan och efter

att en fysisk aktivitet utförts?

Metod

Deltagare

Experimentet genomfördes på en gymnasieskola, och personerna som erbjöds deltaga var

elever från fyra olika klasser. Tre av klasserna studerade på samhällsprogrammet och en klass 

studerade med humanistisk inriktning. För att fördela deltagarna till en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp har enligt Hayes (2000) ett klusterurval använts då deltagarna redan innan 

undersökningen var indelade i befintliga grupper. Studien genomfördes med totalt 64 deltagare. Två 

klasser med totalt 25 deltagare ingick i experimentgruppen och de resterande två klasserna med 

totalt 39 stycken deltagare ingick i kontrollgruppen. I studien deltog 42 kvinnor och 22 män. I 

kontrollgruppen ingick 27 kvinnor och 12 män och i experimentgruppen deltog 15 kvinnor och 10 

män. Persons chi-2 test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könsfördelningen 

i grupperna X2 (1, N = 64) = 0,58, p = 0,45. Deltagarna som ingick i studien var mellan 17 och 19 år 

gamla och samtliga innehar liknande utbildningsbakgrund. Vad gäller förkunskaper hos deltagarna 

krävdes att de kunde subtrahera, något som togs för givet då de studerar på gymnasiet.



För att jämföra kontrollgruppen och experimentgruppen i avseende av

bakgrundsvariablerna matematikkunskaper, matematikglädje och fysiska aktivitetsvanor 

genomfördes tre Mann- Whitney U test.  Det första Mann-Whitney U testet påvisade att det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och experimentgrupp i vilken grad de 

uppfattade sina befintliga matematikkunskaper (U = 382,5, N1 = 39, N2 = 25, p = 0,134, two-

tailed). Mellan grupperna fanns det heller ingen signifikant skillnad för hur högt de skattade sin 

matematikglädje (U = 461, 5, N1 = 39, N2 = 25, p = 0,711, two-tailed). Det förelåg heller ingen 

signifikant skillnad i gruppernas fysiska aktivitetsvanor (U = 382, 5, N1 = 39, N2 = 25, p = 0,126, 

two-tailed). (För medelvärde och standardavvikelse, se tabell 1).

___________________

Tabell 1 här

                ___________________

Design

Studiens insamlade data har bearbetats med statistiska beräkningar och har en deduktiv

ansats då den bygger på redan befintliga teorier.  För att kunna dra empiriska slutsatser om orsak 

och verkan har ett fältexperiment utförts. I en experimentell studie ska det framgå om den 

oberoende variabeln har påverkat den beroende variabeln eller inte (Borg & Westerlund, 2012). I 

föreliggande studie mäts hur den oberoende variabeln fysisk aktivitet påverkar den beroende 

variabeln uppmärksamhet. Den fysiska aktiviteten, i detta fall en timme skolidrott, manipulerades 

för att se dess påverkan på uppmärksamhet. Samtliga deltagarna som ingick i studien hade samma 

utbildningsbakgrund, vilket Hayes (2000) menar är en matchning av grupper, då denna 

bakgrundsfaktor är relevant för studien. För att kunna besvara studiens frågeställning har både en 

inomindividsdesign och en mellanindivdsdesign använts, något som Hayes (2000) beskriver som en 

mixed-design. Med inomindividsdesign menas att mätningen har upprepats (Borg & Westerlund, 

2012). Samtliga deltagarna utförde testet, som mätte uppmärksamhet, vid två tillfällen. 

Experimentgruppen genomförde det första testet innan utförande av fysisk aktivitet och det andra 

testet efteråt. Efter upprepad mätning hade samtliga deltagare i experimentgruppen två skattningar, 

syftet var att se om det finns någon skillnad mellan deltagarnas uppmärksamhetsförmåga vid 

mättillfälle 1 respektive mättillfälle 2. För att ta reda på om den eventuella skillnaden mellan 

resultaten för mättillfälle 1 och mättillfälle 2 berodde på orsaksvariabeln fysisk aktivitet, användes 

kontrollgruppen. Kontrollgruppen utförde, liksom experimentgruppen, testet vid två tillfällen. 

Skillnaden var dock att kontrollgruppen inte utförde någon fysisk aktivitet mellan mätningarna utan 

undervisades i en teoretisk lektion. För att kunna dra slutsatsen om den fysiska aktivitet påverkade 



den eventuella skillnaden i uppmätt uppmärksamhet mellan de två mättillfällena utfördes en 

mellanindividsdesign där experimentgruppens resultat jämfördes med kontrollgruppens.

Datainsamlingsmetod och instrument

För att kunna besvara studiens frågeställning ansågs fältexperiment vara lämplig som

datainsamlingsmetod. Fördelen med denna typ av design är att deltagarna verkar i sin vardagliga 

kontext. Fältexperiment kan enligt Hayes (2000) leda fram till ett mer realistiskt resultat, då 

deltagarna förhoppningsvis agerar som i vardagslivets vanliga situationer. För att samla in 

bakgrundsinformation om studiens deltagare utvecklades en enkät med bakgrundsvariabler, där 

frågor om ålder, kön och gymnasieprogram skulle besvaras. Då uppmärksamhetsstestet deltagarna 

skulle utföra var en matematisk uppgift ansågs deras inställning till ämnet vara en viktig 

bakgrundsaspekt. Därför utformades i enkäten frågorna; ”Jag uppfattar mina matematikkunskaper 

som höga” och ”Jag tycker att matematik är roligt”. Båda frågorna skulle besvaras på en femgradig 

skala där 1 motsvarar ”Instämmer inte alls” och 5 motsvarar ”Instämmer helt”. Då den oberoende 

variabeln i mätningen var fysisk aktivitet var även deltagarnas motionsvanor av intresse. Deltagarna 

fick därför besvara frågan ”Jag ägnar mig ofta åt fysisk aktivitet på fritiden”. Frågan skulle besvaras 

på samma skala som för matematikfrågorna. Enkäten och bakgrundsfrågorna utformades för att 

kunna kontrollera om det fanns någon skillnad mellan experimentgruppen och kontrollgruppens 

matematikkunskaper och matematikglädje, samt hur frekvent de fysisk aktiverade sig på fritiden.

7- Serie. För att kunna besvara studiens frågeställningar har data samlats in med en 

omarbetad version av ett 7-serie-test (Nasreddine et al., 2005) 7-serien är en del ur The Montreal 

Cognitive Assesment (MoCA) - test och är utformat för att mäta lätt kognitiv funktionsnedsättning 

(Nasreddine et al., 2005). MoCA-testet består av elva delar som bland annat mäter uppmärksamhet, 

minne och språklig förmåga, 7- serien används för att mäta selektiv uppmärksamhet och vigilans 

(Nasreddine et al., 2005). Enligt anvisningarna för 7-serien ska deltagaren upprepa subtraktion av 7 

från 100, och göra detta till försöksledaren säger till denne att sluta (Nasreddine et al., 2005). I 

denna studie var dock inte syftet att testa deltagarnas eventuella kognitiva funktionsnedsättning, 

utan deras förmåga att kunna vara uppmärksamma på en specifik uppgift under en viss tid. För att 

testet skulle passa såväl syfte som urvalsgrupp har vissa ändringar gjorts. Deltagarna fortsatte inte 

att subtrahera tills det att försöksledaren sa till, utan alla deltagare hade fem minuter på sig att utföra 

uppgiften. Instruktionen om att subtrahera 7 från 100 har också omarbetats då deltagarna på fem 

minuter skulle kunna hinna göra klart uppgiften. Detta skulle innebära att de därefter skulle sitta av 

tiden, vilket skulle ge ett missvisande resultat. Istället fick deltagarna under det första mättillfället 

subtrahera 7 från 1000, detta för att nästintill kunna försäkra att deltagarna inte skulle hinna 

subtrahera hela talserien. Vid det andra mättillfället subtraherades 7 från 995, detta för att det inte 



skulle vara möjligt att komma ihåg svaren i talserien från den tidigare mätningen. För att se 

instruktioner och de båda testerna, se bilaga 3 och 4. Vad gäller bedömning av de båda talserierna 

har en poäng för varje rätt angiven subtraktion tilldelats. Poängsättningen upphörde dock inte om 

deltagaren gjorde ett fel i talserien. Om deltagaren har subtraherat fel på ett tal men sedan 

subtraherat rätt på nästa, tilldelas ett minuspoäng för den felaktiga subtraktionen. Desto fler 

korrekta subtraktioner deltagaren hann genomföra under mätningens gång, desto högre förmåga till 

uppmärksamhet ansågs deltagaren inneha. 

MoCA- testet är ett etablerat och välanvänt mätinstrument, som har visat goda

psykometriska egenskaper (Sweet,Van, Metcalf, Wright, & Harley, 2012). Instrumentet visar en 

reliabel styrka i att skilja mellan olika nivåer i kognitiva funktioner (Godefroy, Fickl, Roussel, 

Auribault, Bugnicourt, & Lamy, 2011). MoCA-testet anses ha en hög reliabilitet då det har 

uppmätts en hög korrelation mellan test och retest (r = 0,92) (Nasreddine et al., 2005).  En hög 

signifikant korrelation uppnåddes också vid jämförelse med de liknande testet MMSE (Mini mental 

state examination)( r = 0,89) (Pendlebury, Cuthbertson, Welch, Metha & Rothwell, 2010). MoCA 

anses kunna bedöma kognitiv funktionsnedsättning med en sensivitet mellan 90 % - 96 % och med 

87 % specifitet med 95 % konfidensintervall (Sweet et al., 2012). MoCA-testet är översatt till 

svenska (Lidèn, 2008) vilket enligt Hayes (2000) ökar begreppsvaliditeten. De reliabla tester som 

genomförts på MoCA-testet har innefattat alla delar av testet, inga studier har hittats som endast 

använt 7-serie-testet. Det bör också understrykas att 7-serien i detta fall har använts för att mäta 

kognitiv funktion och inte en eventuell nedsättning.  

Borgs Rating of Perceived Exertion- (RPE)-skala. För att kontrollera deltagarnas grad 

av egenupplevd fysisk ansträngning, både vid mättillfälle 1 och mättillfälle 2 har Borgs RPE-skala 

använts. Skattningsskalan är konstruerad för att ge en linjär ansträngningsskala beträffande 

arbetsintensitet och pulsfrekvensen vid aerobt arbete (Borg, 1985). Skalan är subjektiv och 

individuell och avser mäta fysisk ansträngning under eller efter utförande av fysisk aktivitet, och är 

utformad för att korrelera med puls (puls/slag) och syrekonsumtion (Borg, 1985). RPE- skalan 

sträcker sig mellan 6 (ingen ansträngning alls) som motsvarar 35 i pulszonen och 20 (maximal 

ansträngning) som motsvarar >95 i pulszonen (Borg, 1985). För att se hela skalan och dess 

instruktion, se bilaga 2.

Borgs RPE-skala är väletablerad och frekvent använd (YFA, 2008). Vid ett flertal

undersökningar har en hög validitetskorrelation mellan RPE och pulsfrekvens erhållits (0,70 -0,86) 

(Borg, 1998). Intratestreliabiliteten anses vara mycket god (>0,93) liksom retestkorrelationen (0,75- 

0,90) (Borg, 1998). Vid skattning av Borgskalan är en viktigt grund att deltagarna förstår 

nivåindelningarna för att kunna skatta sin fysiska ansträngning till rätt nivå. Borgskalan är skriven 

på svenska, detta är positivt då det enligt Hayes (2000) gynnar begreppsvaliditeten.



Genomförande

För att kunna möjliggöra experimentet togs kontakt med rektor och en lärare på en

gymnasieskola för att få ett godkännande om att utföra experimentet. Efter skriftligt godkännande 

från rektor och muntligt från lärare bestämdes tid och plats för utförandet och vilka två klasser som 

skulle få möjligheten att deltaga i experimentet.  För att experimentet skulle vara genomförbart 

schemamässigt deltog experimentgruppen i mätningarna dagen innan kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen genomförde den första mätningen i början av en teoretisk lektion, och den andra 

mätningen i början av nästkommande teoretiska lektion, med 10 minuters rast mellan lektionerna. 

Experimentgruppen genomförde den första mätningen i början av en idrottslektion och den andra 

mätningen i början av nästkommande teoretiska lektion, med 25 minuters rast mellan lektionerna.  

Innan experimentet påbörjades blev deltagarna i de båda grupperna tilldelade information,

både skriftligt i form av ett informationsbrev (se bilaga 1) och muntligt. Informationen innehöll 

studiens syfte, etiska överväganden och frivilligheten att delta i studien. För att kunna genomföra en 

upprepad mätning men samtidigt behålla konfidentialiteten fick deltagarna dra en lapp med en 

anonymitetskod på ur en burk. Deltagarna uppmanades sedan att skriva upp samma kod på sitt test 

både vid mättillfälle 1 och 2. Efter att alla deltagare fått en kod tilldelad uppmanades de att fylla i 

enkätfrågorna samt ge sitt samtycke till att deltaga. När samtliga deltagare fyllt i enkäten 

instruerades det första 7-serie- testet, sedan fick de vända blad och hade då fem minuter på sig att 

genomföra test 1. Efter 5 minuter avslutades experimentet och enkäter samt tester samlades in. Det 

andra mättillfället fortlöpte ungefär som vid det första. Dock tilldelades inte informationsbrevet, 

men den viktigaste informationen togs upp muntligen. Det underströks att det fortfarande var 

frivilligt att delta, även om man hade deltagit vid det föregående mättillfället. Deltagarna 

uppmanades att skriva upp samma siffra som vid det första tillfället och fyllde sedan återigen i 

enkäten med samma frågor som vid första mätningen och gav sitt samtycke. Deltagarna fick sedan 

instruktioner om hur det andra 7-serie - testet skulle genomföras, sedan uppmanades de vända blad 

och hade därefter fem minuter på sig att genomföra test 2. Efter 5 minuter avslutades experimentet 

och enkäter samt tester samlades in.

Efter sammanställning av data från både experimentgruppen och kontrollgruppen

upptäcktes en del externa och interna bortfall. Därför beslöts att ett till besök på skolan, i två nya 

klasser, skulle genomföras. Vid återbesöket på skolan genomfördes experimentet med 

experimentgruppen och kontrollgruppen på samma dag. Och liksom vid föregående besök 

genomförde kontrollgruppen den första testningen vid början av en teoretisk lektion och i början av 

nästkommande teoretiska lektion, med en rast mellan. Experimentgruppens mätningar såg dock lite 

annorlunda ut, de genomförde det första testet i början av en idrottslektion. Men av schemamässiga 



skäl fick de genomföra den andra mättningen i slutet av samma idrottslektion. Dock hade de lite tid 

mellan avslutad lektion och testning, där de kunde återhämta sig. Vid samtliga besök tilldelades alla 

elever i klassrummet ett häfte med enkätfrågor och test. Valde man att inte delta lämnades häftet 

blankt. Om deltagaren under testningens gång valde att avsluta sin medverkan ombads denne att 

anteckna detta för att undvika att fel skulle uppstå i resultatet. Experimentet tog cirka 15 minuter i 

respektive grupp.

 

Databearbetning

Efter insamlad data rättades 7-serie-testerna och sammanställdes tillsammans med svaren

från enkäterna för varje deltagare vid bägge mätningarna. Data överfördes och analyserades med 

hjälp av statistikprogrammet IBM Statistical Packageof Social Science (IBM SPSS). Deskriptiv data 

togs fram för att kunna jämföra bakgrundsvariablerna och resultatet från 7-serie-testerna, både 

mellan grupperna (experimentgrupp och kontrollgrupp) och mätningarna (tillfälle 1 och tillfälle 2). 

Ett Pearson Chi-2 test genomfördes för att se om det fanns en statistisk skillnad mellan 

könsfördelningen i experiment- respektive kontrollgrupp. Ett chi-2 test är ett icke-parametriskt test 

och användes då variabelvärden som kön enligt Borg och Westerlund (2012) endast kan 

kategoriseras och analyseras på nominalskalenivå. Därefter analyserades bakgrundsvariablerna 

matematikkunskaper, matematikglädje och fysiska aktivitetsvanor med Man- Whitney U test. Man-

Whitney U Test är också ett icke-parametrisk test som används vid oberoende mätningar då 

skattningsskalan endast uppnår ordinalskalenivå, och där jämförelsen görs mellan grupper med 

olika individer (Borg & Westerlund, 2012). För att analysera deltagarnas skattning av egenupplevd 

fysisk ansträngning både inom och mellan grupperna på RPE-skalan vid de två olika mättillfällena 

genomfördes två oberoende t-test samt två beroende t-test. Oberoende och beroende t-tester valdes 

då data uppmättes på en kvotskala, samt att kriterierna för homogena populationsvarianser och 

normalfördelning ansågs vara uppfyllda. Resultaten från 7-serie-testet är uppmätt på en kvotskala 

och innebar en upprepad mätning samt en jämförelse mellan kontrollgrupp och experimentgrupp, 

därför användes en 2 x 2 mixed ANOVA vid analysering. Mixed ANOVA används när studien 

innefattar två oberoende faktorer med två betingelser i varje faktor (Borg & Westerlund, 2012). 

Jämförelsen görs mellan betingelserna men inom faktorerna är det samma individer (Borg & 

Westerlund, 2012). En 2 x 2 mixed ANOVA användes då data ansågs uppfylla kraven om 

normalfördelade populationer och homogena populationsvarianser för parametrisk statistik.

Bortfall

För att minimera bortfall instruerades 7-serie -testet både skriftligen och muntligen.

Deltagarna delgavs även ett exempel på hur en annan talserie kan se ut innan det första testet 



startade. Alla deltagare uppmanades att skriva ned sin anonymitetskod innan de fyllde i enkäten, det 

påmindes även om anonymitetskoden efter att experimentet avslutats samt att komma ihåg koden 

till nästa mättillfälle. Vid sammanställning av data upptäcktes 15 interna bortfall. Deltagarna som 

har exkluderats har missförstått uppgiften, endast gjort ett av två test eller glömt att anteckna sin 

anonymitetskod på båda testerna eller ett av dem. Vid undersökningen var det ett par elever som 

avböjde att delta i experimentet, alla angav inte orsak men vissa ville inte delta för att de inte orkade 

delta, orkade tänka eller för att det var en matematikuppgift. Dessa personer utgjorde det externa 

bortfallet i studien. En förberedande kontakt med deltagarna kan enligt Hayes (2000) minimera 

risken för bortfall, detta gjordes inte och tordes kunna vara en av anledningarna till att det externa 

bortfallet var relativt stort.

Validitet och reliabilitet

För att stärka studiens reliabilitet och validitet har etablerade och beprövade instrument  

använts. Testerna är operationaliserade och översatta eller skrivna på svenska, vilket enligt Hayes 

(2000) gynnar begreppsvaliditeten. Innan experimentet utfördes genomfördes en pilotstudie där fem 

studenter på Karlstads universitet fick svara på enkäten och genomföra 7-serie-testet. Efter 

pilotstudien gjordes några ändringar i instruktioner och layout, för att detta skulle bli tydligare för 

deltagaren. Elever som studerat lika många år i skolan ansågs vara ett passande urval, då samtliga 

har samma förutsättningar att utföra uppgiften. Vid mätningar som mäter kognitiva förmågor anser 

Hayes (2000) att utbildningsbakgrunden bör vara så lika som möjligt mellan kontrollgruppen och 

experimentgruppen, då det gynnar resultatet. Nackdelen med att utföra fältexperiment är enligt 

Hayes (2000) att den ekologiska validiteten minskar, då det inte är möjligt att ha kontroll över vilka 

variabler som påverkar deltagarna i studien. Bakgrundsfrågor utformades för att kunna kontrollera 

och jämföra deltagarnas bakgrundsvariabler vilket stärker reliabiliteten. För att kunna genomföra 

experimentet användes upprepade design något som Hayes (2000) förespråkar då olika deltagares 

tidigare upplevelser inte påverkar resultatet.

För att mätningarna skulle gå till väga på samma sätt användes en standardiserad

 instruktion och procedur vid mötet med de olika klasserna, detta stärker enligt Hayes (2000) 

reliabiliteten. Under datainsamlingen gavs tydliga instruktioner både genom informationsbrevet och 

för att förtydliga även muntligen. Då undersökningsledaren fanns på plats vid datainsamlingen hade 

deltagarna även möjligheten att ställa frågor gällande experimentet direkt till denne. Lektionerna 

mellan mätningarna hölls av lärare på skolan, undersökningsledaren var inte närvarande, enligt 

Hayes (2000) stärker detta validiteten, då denne inte kan ha påverkat resultatet. Deltagarna 

genomförde experimentet under tre olika dagar och under olika tider. Lektionerna som hölls mellan 

mättning 1 och mätning 2 var också olika långa, den kortaste lektionen var en timme och den längst 



lektionen var tre timmar. Detta kan minska testets stabilitet, men var ofrånkomligt, av 

schemamässiga skäl. Eftersom fyra t-test och tre Mann- Whitney U – test genomfördes vid 

analysering, gjordes två Bonferronikorrigeringar. Borg och Westerlund (2012) menar att man 

undviker massignifikansproblemet genom att med hjälp av korrigeringen sänka alfanivån, och 

risken för typ I fel blir inte större än 5 %. Efter Bonferronikorrigering gavs en ny signifikansnivå på 

0,0125 för t-tester och 0,0167 för Mann – Whitney U tester, då alfanivån delades med antal 

signifikansprövningar.

Etiska överväganden

I studien har de fyra etiska huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som ingår i Helsingforsdeklarationen följts (Patel & 

Davidson, 2011). För att visa hänsyn till de etiska aspekterna under studiens gång uppfördes ett 

etiskt protokoll innan studien påbörjades, se bilaga 4. Deltagarna blev tilldelade informationen både 

skriftligen i ett informationsbrev, se bilaga 1, och för att förtydliga detta, även muntligen. Samtliga 

deltagare blev innan de bestämde sig för att delta informerade om den aktuella studiens syfte och 

fick skriftligen kryssa i en ruta där de gav sitt samtycke till att delta. Syftet angavs med 

modifikation, för att det inte skulle påverka resultatet. I informationsbrevet uppgavs att studiens 

syfte var att undersöka elevers problemlösning. Att det var just uppmärksamhet och fysisk aktivitet 

som mättes berättades först efter att samtliga deltagare genomfört experimentet. Deltagandet i 

studien var inte anonymt, då deltagarna i respektive grupp genomförde testet samtidigt i ett 

klassrum. Däremot efterfrågades inte några personuppgifter, istället tilldelades varje deltagare en 

anonymitetskod, vilken doldes för undersökningsledaren. Anonymitetskoden användes för att 

försäkra konfidentialiteten och för att en upprepad mätning skulle vara genomförbar. Det ställdes 

heller inga personliga bakgrundsfrågor. Insamlad data har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem, och har efter genomförd analysering förstörts. Innan testet genomfördes 

angavs också information om varför deltagarna som grupp ansågs vara lämpliga att delta och vad 

nyttan med deras deltagande var, nämligen att utöka forskningsfältet inom ämnet. Riskerna att delta 

i studien anses som låga då frågorna som utformats i enkäten med stor sannolikhet inte väckte 

obehag och testet som genomfördes liknar uppgifter som kan förekomma i deras vardagliga 

skolgång. Nyttjandet och riskerna angavs i informationsbrevet så att de tillfrågade kunde ta ställning 

till att medverka eller ej.

Innan experimentet genomfördes togs kontakt med ansvarig rektor på den aktuella skolan

för att förklara syftet med studien och för att få ett godkännande av genomförande. Detta ansågs 

vara av stor vikt då alla deltagare inte var över 18 år, vilket kräver samtycke från deras 

vårdnadshavare. Rektor ansåg dock att riskerna med studien var tämligen små och att testet 



påminde om en vanlig skoluppgift. Rektor gav därför ett skriftligt tillstånd till att genomföra 

experimentet, utan samtycke från de vårdnadshavare vars barn var under 18 år.   

Resultat

För att få kontroll över den oberoende variabeln, fysisk aktivitet, fick samtliga deltagare

vid båda mättillfällena uppskatta sin egenupplevda fysiska ansträngning den senaste timmen. Ett 

oberoende t-test påvisade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan kontrollgruppens och 

experimentgruppens egenupplevda fysiska ansträngning vid det första mättillfället t (61) = 0,79, p = 

0,43. Dock visade ytterligare ett oberoende t-test att det fanns en skillnad mellan gruppernas 

egenupplevda ansträngning vid det andra mättillfället t (62)= -7,80, p<0,001. För att kontrollera 

effekten av fysisk aktivitet genomfördes även ett beroende t-test mellan första och andra mätningen 

för båda grupperna.  Ett beroende t-test för experimentgruppen visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan deltagarnas egenupplevda ansträngning vid mättillfälle 1 och 2 t (37) = 2,76, 

p<0,001. Experimentgruppen hade skattat sin egenupplevda fysiska ansträngning högre efter den 

fysiska aktiviteten. Ett beroende t-test för kontrollgruppen visade också att det fanns en signifikant 

skillnad mellan deltagarnas egenupplevda ansträngning vid mättillfälle 1 och 2 t (24) = -6,85, p = 

0,009. Kontrollgruppen hade uppskattat sin egenupplevda fysiska ansträngning högre vid det första 

mättillfället. För medelvärde och standardavvikelse, se tabell 2.

___________________

Tabell 2 här

       ___________________

För att kunna besvara studiens frågeställning har data analyserats med en 2 X 2

mixed ANOVA. De oberoende variablerna var tid (mättillfälle 1 och mättillfälle 2) och grupp 

(kontrollgrupp och experimentgrupp).  Beroende variabel var poängen som erhölls från 7-serie - 

testet, vid båda mättillfällena. Resultatet visade att det fanns två huvudeffekter. Huvudeffekt av tid 

visar att det fanns en signifikant skillnad mellan testresultaten vid mätning 1 och mätning 2 [F (1, 

62) = 33,29, p <0,001]. Detta betyder att det generellt sett erhölls ett högre testvärde vid mätning 2 

än vid mätning 1, oberoende av grupp. Huvudeffekt av grupp visar att det fanns en signifikant 

skillnad mellan gruppernas prestationer [F (1, 62) =9,18, p <0,001]. Oberoende av tid presterade 

experimentgruppen generellt sätt högre än kontrollgruppen vid bägge mättillfällena. Testet visade 

dock ingen interaktionseffekt [F(1, 62) = 3,30, p = 0,074]. Experimentgruppen höjde sitt resultat 

något mer är kontrollgruppen vid det andra mättillfället, efter den fysiska aktiviteten. Dock höjdes 

inte resultatet tillräckligt mycket för att skillnaden skulle vara signifikant, se figur 1. För 



medelvärde och standardavvikelse, se tabell 3.  

___________________

Tabell 3 här

    ___________________

Figur 1- Huvudeffekt av tid och grupp, dock ingen interaktionseffekt med avseende av både tid och 

grupp. Mättillfälle 1 är testresultaten från föremätningen och mättillfälle 2 är testresultat från 

eftermättningen.



Diskussion

Studien avsåg att undersöka om fysisk aktivitet påverkar uppmärksamhetsförmågan.

Studiens frågeställning löd: Finns det en skillnad i uppmätt uppmärksamhetsförmåga innan och 

efter att en fysisk aktivitet utförts? Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 

uppmärksamhetsförmåga vid mättillfälle 1 och mättillfälle 2, vilket indikerar en huvudeffekt av tid. 

Generellt var testvärdet högre vid mätning 2 än vid mätning 1, oberoende av grupp. Det fanns också 

en signifikant skillnad mellan experimentgruppen och kontrollgruppens uppmärksamhetsförmåga, 

vilket indikerar en huvudeffekt av grupp. Oberoende av tid presterade experimentgruppen generellt 

sett högre än kontrollgruppen. Det visade sig dock inte finnas en interaktionseffekt med avseende 

av både tid och grupp. Avsaknaden av interaktionseffekt betyder att den förmågan till 

uppmärksamhet som deltagaren tordes inneha vid mätning 1 respektive mätning 2 inte berodde på 

om deltagaren ingick i kontrollgruppen eller experimentgruppen. Studiens resultat visade alltså att 

deltagarna som ingick i experimentgruppen generellt uppnådde en högre förmåga till 

uppmärksamhet efter utövad fysisk aktivitet. Men eftersom det inte fanns en signifikant skillnad 

mellan kontrollgruppen och experimentgruppens prestation vid det andra mättillfället, kan inte 

slutsatsen dras att experimentgruppens förbättrade prestation vid den andra mätningen berodde på 

den oberoende variabeln fysik aktivitet. Resultatet angav en interaktionseffekt med ett P-värde på 

0,074, detta påvisar alltså en icke signifikant skillnad. Det erhållna värdet visar dock tendenser till 

en interaktionseffekt mellan gruppernas prestationer vid mättillfälle 2.

Föreliggande studie ger inte stöd för flertalet tidigare forskningsstudier, som

redovisat en effekt av fysisk aktivitet på uppmärksamhetsförmågan (Kubesh, 2009; Mahar, 2009). 

Samtidigt som studies resultat bekräftar Kamijo och Tekedas (2010) forskning om att fysisk 

aktivitet inte påverkar den exekutiva förmågan. Forskningsfältet för sambandet mellan fysisk 

aktivitet och den exekutiva förmågan är ofta åldersrelaterad och det är främst studier, som i detta 

fall, där unga vuxna varit deltagare som resultatet är motstridigt (Center for Brain Repair and 

Rehabilitation, 2011). Tendenserna till en interaktionseffekt kan indikera att en effekt av fysisk 

aktivitet kan ge ökad uppmärksamhetsförmåga, men att deltagarnas ålder kan ha påverkat resultatet. 

Tidigare forskningsstudier hävdar att sambandet för just unga vuxna bör tonas ned (Kamijo & 

Tekeda, 2010), och att fysisk aktivitet korrelerar positivt med den exekutiva förmågan främst efter 

den tidiga vuxenåldern (Scisco et al., 2008). Detta betyder alltså att deltagarna i den föreliggande 

studien var för unga för att den fysiska aktiviteten skulle ge någon effekt på deras uppmärksamhet. 

Detta resonemang motstrider dock all den forskning som hävdar att det positiva sambandet mellan 

fysisk aktivitet och uppmärksamhetsförmåga utformas redan i barndomen. Exempelvis visade 

Sibley och Etniers (2003) studie, där deltagarna var mellan 4-18 år att korrelationen var som 

starkast i åldrarna 4-11 år.  En teori till att sambandet bör tonas ned just under de unga vuxenåren 



kan vara att det händer så mycket annat i utvecklingen under den tiden, och att andra saker tar fokus 

från hjärnan. Samtidigt som den fysiska aktiviteten även kan vara viktig, just därför att kroppslig 

aktivering kan dämpa eventuella förekomster av ångest och dålig självkänsla. Detta kan i sin tur öka 

välbefinnandet och påverka förmågan till uppmärksamhet. Hur välbefinnandet och dagsformen för 

den aktuella studiens deltagare var går inte att säga, som alltid vid experiment där människor ingår 

kan utomstående faktorer, som till exempel gener och miljö, påverka resultatet. I detta fall kan 

miljön ha påverkat undersökningen då experimentet sammanlagt genomfördes i fyra olika klasser 

vid olika tidpunkter. En standardiserad instruktion och procedur förespråkades, men de fyra mötena 

blev ändå alla olika. I ett fall kom vissa av deltagarna försent, i ett annat fall ville deltagarna att 7-

serien skulle förklaras flera gånger, och i en av grupperna som agerade experimentgrupp 

genomfördes mätning 2 bara några minuter efter avslutad fysisk aktivitet. Dessa incidenter sänker 

reliabiliteten och kan ha påverkat resultatet. Men dessa händelser speglar också verkligheten för hur 

elevernas vardag i skolan ser ut vilket gör studiens resultat mer realistiskt.

Att den fysiska aktiviteten inte gav tillräcklig effekt på uppmärksamhetsförmågan kan

också bero på att en timmes skolidrott var en för kortsiktig åtgärd. Neeper et al., (1996) menar att 

det är just upprepning av fysisk aktivering som ökar antalet stamceller och gör så att synapserna i 

hjärnan sväller. Viket i sin tur ger en ökad mängd BDNP- som är en viktig tillväxtfaktor för 

sambandet mellan fysisk aktivitet och den kognitiva förmågan. Men det resonemanget är ett akut 

träningstillfälle en för kortsiktig åtgärd för att påverka förmågan till uppmärksamhet. Detta 

bekräftade även en mer nutida studie som påvisade att det är den grundläggande konditionsnivån 

som utgör bättre resultat vid mätning av uppmärksamhet och inte enstaka träningstillfällen (Struth 

et al., 2009). Medan andra forskningsresultat har visats att det endast krävs ett enskilt pass med 30 

minuters fysisk aktivering för att uppnå en ökad uppmärksamhetsförmåga (Kubesh et al., 2009: 

Maher, 2011). Struth et al., (2009) menar alltså att det är den grundläggande fysiken som ligger 

bakom sambandet mellan fysisk aktivitet och uppmärksamhetsförmåga. Ett antagande om studien 

av Struth et al. (2009)  är att de deltagare som hade en bättre utvecklad fysik förmåga förmodligen 

ägnade sig åt fysisk aktivitet mer frekvent. I föreliggande studie användes inget instrument för att 

mäta deltagarnas befintliga kondition eller styrka men som en kontroll för hur mycket de ägnade sig 

åt fysik aktivitet, utöver idrottslektionerna i skolan, fick de uppskatta sina vanor på en femgradig 

skala. Mellan kontrollgrupp och experimentgrupp fanns det ingen signifikant skillnad för hur ofta 

de ägnade sig åt fysisk aktivitet på fritiden. Medelvärdet för kontrollgruppens vanor var 4,02 och 

för experimentgruppen 3,52. Detta antyder att deltagarna i bägge grupperna ägnade sig relativt ofta 

åt fysisk aktivitet, och ett antagande kan då göras att de också har en ganska hög grundläggande 

fysisk kapacitet. Detta kan, med antydan på Struth et al. (2009) forskning, vara en faktor till att 

resultatet efter den akuta fysiska aktiviteten inte visade en signifikant skillnad mellan grupperna. 



Om man ska utgå ifrån den delen av forskningsfältet som hävdar att det endast eller främst är den 

upprepade fysiska aktiveringen som ger effekt på det kognitiva och uppmärksamhetsförmågan kan 

slutsatsen dras att den fysiska aktiviteten tidsmässigt var för kort för att ge någon effekt. För att 

kontrollera experimentgruppens egenupplevda ansträngning under idrottslektionen

användes Borgs RPE-skala. Skattningen på skalan visade att experimentgruppen hade upplevt en 

högre ansträngning under den senaste timmen vid mättillfälle 2. Skalan användes också för att 

kontrollera kontrollgruppens eventuella egenupplevda ansträngning vid de båda mättillfällena samt 

experimentgruppens eventuella ansträngning vid mättillfälle 1. Borgs RPE-skala anses ha god 

reliabilitet (Borg, 1998), och instruktionerna var tydligt angivna för hur deltagarna skulle tänka 

kring skattningen av den egenupplevda fysiska ansträngningen. Vad som dock kan ha påverkat 

deltagarnas skattning kan ha varit att det var en ganska omfattande instruktion för hur man skulle 

besvara frågan under en begränsad betänketid. Anmärkningsvärt var att två deltagare i 

kontrollgruppen hade skattat sin egenupplevda ansträngning som 17 (mycket ansträngande) vid det 

andra mättillfället. Det andra mättillfället med kontrollgruppen genomfördes efter en teoretisk 

lektion, där deltagarna enligt ansvarig lärare endast satt ner på en stol. Denna höga skattning 

indikerar att deltagarna missförstått skalans nivåer, vilket sänker validiteten. Intressant med 

skattningen av RPE-skalan var att det inte bara var en signifikant skillnad mellan 

experimentgruppens egenupplevda fysiska ansträngning vid de olika mättillfällena. 

Kontrollgruppens skattningar av sin egenupplevda ansträngning visade också på en signifikant 

skillnad. Deltagarna i kontrollgruppen hade skattat sin egenupplevda ansträngning som högre vid 

det första mättillfället, detta kan förklaras med att de exempelvis cyklade eller promenerade till 

skolan. Om det är så att fysisk aktivitet ger en effekt på uppmärksamhet borde alltså 

kontrollgruppen ha presterat bättre på 7-serien vid det första mättillfället då de hade ansträngt sig 

mer fysiskt innan mätningen. De presterade dock generellt sett bättre vid den andra mätningen, 

liksom experimentgruppen. Detta resultat skulle kunna ha uppkommit av att testet som utfördes vid 

den andra mätningen var snarlikt det första testet. Deltagarna kan ha fått bättre flow och kommit 

igång snabbare då de redan utfört ett liknande test, detta kan ha sänkt undersökningens validitet. 

MoCA-testet anses ha en hög reliabilitet (Godefroy et al., 2011), dock användes inte hela testet och 

en omarbetning utfördes för att testet skulle passa såväl syfte som urvalsgrupp, detta kan ha 

påverkat testets tillförlitlighet. Vad gäller intensiteten på den fysiska aktiviteten skattade deltagarna 

i experimentgruppen sin ansträngning som högre på RPE-skalan vid det andra mättillfället, där 

medelvärdet för deras egenupplevda ansträngning var 13,20 (Något ansträngande). Vilket enligt 

Borg (1985) motsvarar en puls på ungefär 130 i pulszonen. Deltagarnas skattningar var naturligtvis 

individuella, men medelvärdet vittnar om att det var en ganska lugn aerob fysisk aktivitet som 

utövades. Henriksson och Sundberg (2008) menar att ju högre intensitet den fysiska aktiviteten har 



desto större påverkan har aktiviteten på kroppens samtliga funktioner. Ekblom (2011) menar också 

att det krävs en mer långsiktig och anaerob fysisk aktivering för att få bättre 

syreupptagningsförmåga vilket ger bättre förutsättningar för att behålla uppmärksamhetsförmågan. 

Studiens resultat skulle alltså kunna ha påverkats av att den fysiska aktivitetens uppskattade 

intensitet inte var tillräckligt hög för att ge några utslag. En fördel med att den fysiska aktiviteten 

hade en lugnare och aerob ansats var att deltagarna förmodligen inte var helt utmattade när de skulle 

genomföra testet vid den andra mätningen, vilket gynnar resultatet.En annan viktigt aspekt för 

studiens resultat var vilken form av fysisk aktivitet som genomfördes. Etnier och Sibley (2003) 

hävdar att det inte har någon betydelse om man spelar fotboll eller går en promenad, alla former av 

fysisk aktivering ger effekt till uppmärksamhetsförmågan. En teori om den fysiska aktivitetens 

utformning skulle dock kunna vara att om man får ägna sig åt en fysisk aktivitet som man tycker är 

rolig anstränger man sig mer intensivt samt får ett större välbefinnande vilket skulle kunna ge en 

större effekt till uppmärksamhetsförmågan. Ämnet idrott och hälsa uppskattas inte av alla elever i 

skolan, och en av anledningarna till detta kan vara att eleverna själva, i de flesta fall, inte får vara 

med och påverka vilka aktiviteter som ska utövas. I studien finns en risk att deltagarna i 

experimentgruppen tyckte att den fysiska aktiveringen var tråkig, därför ansträngde de sig inte mer 

än måttligt och intensiteten var inte tillräckligt hög för att ge en tillräcklig effekt på 

uppmärksamhetsförmågan. Om deltagarna var intresserade av de aktiviteter som utfördes på 

idrottslektionen går det bara att spekulera kring, men att matematik inte var av så stort intresse för 

deltagarna var ett faktum.  Medelvärdet både för befintliga matematikkunskaper och 

matematikglädje skattades till lite över 2 på den femgradiga skalan, av både kontroll- och 

experimentgrupp. Detta vittnar om att de flesta deltagarna varken ansågs sig ha bra kunskaper i 

matematik eller tyckte att ämnet var speciellt roligt. Denna inställning kan ha påverkat 

genomförandet av de båda testerna negativt.

Studiens slutsats är att avsaknaden av samband mellan fysisk aktivitet och

uppmärksamhetsförmåga kan ha berott på många olika anledningar. Det uteblivna sambandet kan 

ha sin förklaring i deltagarnas ålder, den fysiska aktivitetens intensitet och form, samt att 

manipuleringen kan ha var en för kortsiktig åtgärd för att kunna ge någon effekt. Men störst 

sannolikhet till varför sambandet uteblev var förmodligen för att urvalsgruppen var för liten. Borg 

och Westerlund (2012) menar att med ett litet urval ökar risken för typ II-fel eftersom mätningen får 

för låg power. Trots att slutsatsen kvarstår är studiens resultat intressant, då det påvisar en relativt 

stark tendens till signifikans, vilket ger ett bidrag till forskningsfältet om att fortsätta undersöka 

effekten av fysisk aktivitet på förmågan till uppmärksamhet. Ett förslag till vidare forskning är att 

använda större urvalsgrupper, för att kunna dra säkrare slutsatser. Ett annat förslag till framtida 

forskning är att genomföra ett liknande experiment över en längre tid, exempelvis en hel termin. 



Ämnet idrott och hälsa är ett återkommande inslag i elevers vardag och det vore intressant att mäta 

om det är just den upprepade aktiveringen, som Neeper et al., (1996) hävdar, som påverkar 

uppmärksamhetsförmågan. Att koppla samman elevernas fysiska aktivitet på fritiden med 

prestationer i skolan vore också av intresse för framtida forskning. Fler bakgrundsvariabler skulle 

ge mer information om deltagarnas befintliga fysiska aktivitets vanor, exempelvis hur frekvent, hur 

länge och vilken form av fysisk aktivering de brukar utöva. För att få exakta mått på deltagarnas 

befintliga fysiska kapacitet skulle olika pulsmätande instrument kunna användas, exempelvis 

pulsklocka eller stegräknare. För att uppnå en högre ekologisk validitet kunde den aktuella studiens 

design utformats på ett annat sätt exempelvis med ett laboratorieexperiment, vilket eventuellt hade 

resulterat i ett annorlunda resultat. Men syftet med studien var att studera verkligheten och intresset 

låg i att ta reda på om idrottstimmarna i skolan kan förbättra uppmärksamheten vilket i sin tur 

förhoppningsvis leder till bättre skolresultat. I skolans värld är idrottstimmen ungefär en timme lång 

och alla elever utövar den fysiska aktiviteten efter sin egen fysiska förmåga. Idrott eller matematik 

ligger inte heller i alla elevers intresse, men de måste ändå deltaga och prestera för att kunna få ett 

betyg. Då studien genomfördes i skolan anses den ha god verklighetsförankring och har en hög 

relevans för samhället. Tidigare forskning har påvisat ett samband mellan sjunkande skolresultat 

och färre antal undervisningstimmar i idrott och hälsa (Annerstedt, 1997: Gustavsson & Rosén, 

2005).  Det bör dock understrykas att det även finns andra tillfälligheter i den svenska skolan som 

påverkar den nedåtgående spiral av resultatutveckling som de senaste PISA-undersökningarna visat 

(OECD, 2013: Skolverket, 2013). Denna studies resultat ger ingen indikation för att det är just 

fysisk aktivitet och skolidrott som behövs för att förbättra uppmärksamhetsförmågan. Dock var 

tendenserna till en interaktionseffekt såpass relativt starka att det går att förutse att studiens resultat 

ändå är någonting på spåren. När det är så små marginaler som skiljer från en interaktionseffekt kan 

det också vara små händelser som påverkade resultatet. Slutsatsen hade exempelvis kunnat bli en 

annan om de två experimentgrupperna, som de faktiskt var från början, hade haft samma 

återhämtningstid mellan den fysiska aktiviteten och eftermätningen. Studien bekräftar dock tidigare 

forskning som hävdar att ungdomar som målgrupp utgör motstridiga resultat. För att kunna stärka 

den delen av forskningsfältet som hävdar att fysisk aktivitet ger effekt på uppmärksamhetsförmågan 

behövs fler studier genomföras i Sverige där skolelever deltar.  



Referenslista

Annerstedt, C. (1997). PE in Sweden today, what does it look like and what about the future?

Örebro: Örebro universitet.

Borg, E., & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare: Faktabok (tredje upplaga).

Stockholm: Liber.

Borg, G. (1985). An introduction to Borg’s RPE-scale. Ithaca, NY: Movement Publications.

Borg G. (1998) Borg’s perceived exertion and pain scales. Champaign, IL: Human Kinetics.

Bunketorp-Käll, L., Nilsson, M., & Lindén, T. (2014). The Impact of a Physical Activity I

Intervention Program on Academic Achievement in a Swedish Elementary School Setting. 

Journal of School Health, 84, 473-480.

Candeias, V., Armstrong, T., & Xuereb, G. (2010). Diet   and   Physical     Activity   in Schools:   

Perspectives from the Implementation of the WHO   Global     Strategy   on   Diet  ,   Physical     

Activity   and   Health  . Journal Of Public Health – Revue Canadienne De Sante Publiqe, 

101, 28-30.

Center for Brain Repair and Rehabilitation. (2011). Hämtad från:

              http://www.grkom.se/download/18.6ab2af0132b1070c43800014398/maria.

Chaulloff, F. (1997). Effects of acute physical activity on serotonergic systems. Medicine and

Science in Sports and Exercise, 29, 58-62.  

Colcombe, SJ., & Kramer, A. F. (2003). Fitness effects on the cognitive function of older adults: a

meta-analytic study. Psychol Sci, 14, 125–130.

Eggermont, L. H. P., Milberg, W. P., Lipsitz, L. A., Scherder, E. J. A., & Leveille, S. G. (2009).

Physical activity and executive function in aging: The MOBILIZE Boston Study. Journal 

of the American Geriatrics Society, 57, 1750–1756.  

Ekblom, O. (2011). Hur får vi inaktiva barn att röra på sig?. Svensk idrottsforskning, 4.

Ericsson, I. (2006). Motor skills and school performance in children with daily physical education

in school-a 9-yers intervention study. The British Educational Research Journal, 34, 301-

313.

Godefroy, O., Fickl, A., Roussel, M., Auribault, C., Bugnicourt, J. M., & Lamy, C. (2011). Is the

Montreal Cognitive Assessment superior to the Mini-Mental State Examination to detect 

poststroke cognitive impairment?: a study with neuropsychological evaluation.

              Stroke, 42, 1712-1716.

Gustavsson, J .E., & Rosèn, M. (2005). Förändring i läskompetens 1991-2001: En jämförelse över

tid och länder.  IPD-rapporter, 15. Göteborg: Göteborgs universitet, institutionen för 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://www.researchgate.net/publication/223968799_Motor_skills_and_school_performance_in_children_with_daily_physical_education_in_school_-_a_9-year_intervention_study
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2FdV0%2Bnjisfk5Ie46bFRr6iuULKk63nn5Kx94unxj%2BO2r0qtp65HsKavTJ6ouE2ysK5LnrfLPvLo34bx1%2BGM5%2BXsgeKzr0ivqbBJsaquSaTi34bls%2FGOpNrgVePa8YLx6KSM3927Wcyc34a72%2BKL6OnwRrKnt1GzqbNMpNztiuvX8lXk6%2BqE8tv2jAAA&hid=4210


pedagogik och didaktik.

Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. Buckingham: Open University Press.

Henriksson, J., & Sundberg, C. J., (2008) Allmänna effekter av fysisk aktivitet.  FYSS 2008. 11-

46.

Hillman, C. H., Castelli, D. M., & Buck, S. M. (2005). Aerobic fitness and neurocognitive function

in healthy preadolescent children. Med Sci Sports Ecerc, 37, 1967-1974.

Hollie, B. (1978). Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling. Stockholm: Natur

och kultur.

Kamijo, K., & Takeda, Y. (2010). Regular physical activity improves executive function during task

switching in young adults. Int J Psychophysiol, 75, 304–311.

Kubesh, S., Walk, L., Spitzer, M., Kammer, T., Lainburg, A., Heim, R., & Hille, K. (2009). A 30-

minute Physical Education Program Impruved Students Executive Attention. International 

Mind, Brain and Education Society and Blackwell Publishing, 3, 235-242.

Mahar, M. (2011). Impact of short bouts of physical activity on attention-to-task in elementary

school children. Preventive Medicine: An International Journal Devoted to Practice and 

Theory, 52, 60-64.

Morrow, J. (1999). Physical Activity Promotion and School Physical Education. Washington,

DC: President's Council on Physical Fitness and Sports.

Nasreddine, Z. S., Philips, N. A., Bèdrian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I.,

Cummings, J.L., & Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: A 

Brief Screening Tool For Mild Cognitive Impairment. Journal of the American Geriatrics 

Society, 53, 695–699. Svenska översättning: Lidèn, T. (2008).

Neeper, S.A., Gòmez – Pinilla, F., Choi, J., Cotman, C. W. (1996). Physical activity increases

mRNA for brain-derived neurotrophic factor and nerve growth factor in rat brain. Brain 

Res, 8, 49-56.

OECD. (2013). PISA 2012 results: What Students Know and Can Do: Student Performance in

Mathematics, Reading and Science, 1. Paris: OECD.

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.

Pendlebury, S T., Cuthbertson, F C., Welch, A J V., Mehta. Z., Rothwell, P M. (2010).

Underestimation of cognitive impairment by Mini-Mental State Examination versus the 

Montreal Cognitive Assessment in patients with transient ischemic attack and

               stroke: a population-based study. Stroke, 41, 1290-1293.

Scisco, J., Leynes, P. A., & Kang, J. (2008). Cardiovascular fitness and executive control: An ERP

study. International Journal of Psychophysiology, 69, 52-60.



Sibley, B., & Etnier, J. (2003). The realationship between psyscal activity and kognition in children

-  a meta-analysis. Pediatric Exercise sciende. 15, 243 – 256.

Skolverket. (2011). Program och ämnesplaner för gymnasieskolan 2011. Hämtad från:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/idr?tos=gy&subjectCode=IDR&lang=sv.

Skolverket. (2013). Kraftig försämring i PISA. Hämtad från:

http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2013/kraftig-forsamring-i-pisa-

1.211208.

Strong, W. B., Malina, R. M., Blimkie, C. J. R., Daniels, S. R., Dishman, R. K., Gutin, B.,

Hergenroeder, A. C., Must, A., Nixon, P. A.,. Pivarnik, J. M., Rowland, T., Trost, S., 

Trudeau, F. (2005). Evidence based physical activity for school-age youth. The Journal of 

Pediatrics. 146, 732-737.

Stroth, S., Kubesh, S., Dieterle, K., Ruschow, M., Heim, R., Kiefer, M. (2009). Physical fittness, but

not acute exercise modulates event-related potential indices for executive controll in 

healthy adolscents. Brain Research 1269, 114-124.

Sweet, L., Van, A. M., Metcalf, V., Wright, L., & Harley, S. (2012). The Montreal Cognitive

Assessment (MoCA) in geriatric rehabilitation: Psychometric properties and association 

with rehabilitation outcomes. International Psychogeriatrics, 23, 1582-1591.

Godefroy, O., Fickl, A., Roussel, M., Auribault, C., Bugnicourt, J. M. & Lamy, C. (2011). Is the

Montreal Cognitive Assessment superior to the Mini-Mental State Examination to
              detect poststroke cognitive impairment?: a study with neuropsychological evaluation.
              Stroke, 42, 1712-1716.
Tomporowski P. D., & Ellis, N. R. (1986). Effects of exercise on cognitive processes: a review.

Psychol Bull, 99, 338–346.  

Van praag, H., Cristie, B. R., & Sejnowskii, T. J. (1999). Running enhances neurogenesis learning

and long term potentiation in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences of 

the United States of America, 96, 13427-13431.

Verburgh, L., Königs, M., Scherder, E. J., & Oosterlaan, J. (2014). Physical exercise and executive

functions in preadolescent children, adolescents and young adults: a meta-analysis. Br J 

Sports Med, 12, 973-979.

Winneke, A. H., Godde, B., Reuter E. A., Vieluf, S., & Voelcker-Rehage, C. (2012). The association

between physical activity and attentional control in younger and older middle-aged adults: 

An ERP Study. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 

25, 207-221.

Zelado, P. D., Muller, U., Frye, D., & Marcovitch, S. (2003). The development of executive

function in early childhood: I. The development of executive function. Society for 

http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Monographs+of+the+Society+for+Research+in+Child+Development/$N?accountid=27746


Research in Child development, 63,   11-27.  

Yrkesföreningar för fysiskt aktivitet (YFA), 2008. FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention

och sjukdomsbehandling. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut

http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Monographs+of+the+Society+for+Research+in+Child+Development/$N?accountid=27746
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Monographs+of+the+Society+for+Research+in+Child+Development/$N?accountid=27746
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Monographs+of+the+Society+for+Research+in+Child+Development/$N?accountid=27746


Tabeller

Tabell 1- Bakgrundsvariabler

Minimumvärde (Min), Maximumvärde (Max), Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för 

Matematikkunskaper, Matematikglädje och fysiska aktivitets vanor med avseende på grupp 

(kontrollgrupp och experimentgrupp).

Kontrollgrupp Experimentgrupp
                                   Min Ma M SD Min Max M SD
Matematikkunskap      1    4 2,38 1,09 1 5 2,84 1,17
Matematikglädje          1 5 2,26 1,20 1 5 2,36 1,22
Fysiska aktivitets-        1
vanor                           

5 4,02 1,22 1 5 3,52 1,35

               

Tabell 2 – Fysisk ansträngning

Minimumvärde (min), maximumvärde (max), medelvärde (M) och standaravvikelse (SD) för 

egenupplevd ansträngning med avseende på grupp (kontrollgrupp och experimentgrupp) och tid 

(mättillfälle 1 och mättillfälle 2).

Kontrollgrupp Experimentgrupp
Min Max M SD Min Max M SD

Ansträngning
mättilfälle 1

6 17 9,18 2,49 6 19 8,60 3,36

Ansträgning
mättilfälle 2

6 17 8,23 2,47 7 16 13,20 2,50

Tabell 3 - Testresultat

Minimumvärde (min), maximumvärde (max), medelvärde (M) och standaravvikelse (SD) för 

resultat av 7-serie-tester med avseende på grupp (kontrollgrupp och experimentgrupp) och tid 

(mättillfälle 1 och mättillfälle 2).

Kontrollgrupp Experimentgrupp
Min Max M SD Min Max M SD

Testresultat 2 62 26,48 12,50 13 94 35,32 15,57



mättillfälle 1
Testresultat 

mättillfälle 2

5 74 32,71 19,69 17 106 47,28 18,69



Bilaga 1 -Informationsbrev till deltagare

Hej!

Jag studerar psykologi vid Karlstads universitet, och arbetar just nu med min C-uppsats. Syftet med 

studien är att undersöka skolelevers problemlösning vid olika tillfällen under dagen, och du 

tillfrågas att vara med eftersom du är en skolelev. Testet som du kommer att göra liknar uppgifter 

som du kan stöta på i skolan, dock har testet ingenting med din vanliga skolgång att göra, och det 

kommer heller inte att påverka ditt betyg. I denna studie är det helt valfritt att medverka, och du kan 

när som helst under testets gång välja att avsluta din medverkan. Det kan alltid finnas risker med att 

delta i undersökningar. I denna undersökning kan du påverkas negativt om du inte anser dig prestera 

väl på testet, du bör därför undvika att jämföra din prestation med de andra deltagarna. Som 

deltagare i studien bidrar du till en ökad utveckling inom forskningsområdet.

Studien är konfidentiell, vilket betyder att det inte kommer att frågas efter några personuppgifter. 

Inga obehöriga kommer ha tillgång till insamlad data (testerna). Data kommer att analyseras i ett 

statistiskt dataprogram (IBM SPSS) och resultatet kommer att redovisas i min C-uppsats. Alla 

resultat redovisas på gruppnivå, inga individuella resultat kommer att finnas med i uppsatsen. Efter 

analysering och avslutad studie kommer all insamlad data att förstöras.

Du kommer att få utföra testet två gånger, och därför kommer du att få dra en lapp där en siffra 

kommer att vara nedskriven, var god skriv upp siffran på båda testerna. Detta försäkrar att ingen 

utom du själv vet vilka test som tillhör just dig och garanterar konfidentialiteten.

Om du vill ta del av studiens resultat kan du kontakta mig och få ett exemplar av min uppsats där 

detta redovisas. Vid övriga frågor kontakta mig eller min handledare.

   

Kontaktuppgifter

Student

Stina Granath

stina.granath@hotmail.com

0761-764496

mailto:stina.granath@hotmail.com


Handledare

Nina Svensson

Bilaga 2 - Enkät

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien:        □Ja

Jag som fyller i enkäten är:        □Man □Kvinna

Ålder: ___________

    

Gymnasieprogram:_________________________

Jag uppfattar mina matematikkunskaper som höga

              □                          □             □            □                  □
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt

Jag tycker att matematik är roligt

           □                          □             □            □                  □
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt

Jag ägnar mig ofta åt fysisk aktivitet på fritiden

          □                          □             □            □                  □
Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt



Hur mycket har du ansträngt dig fysiskt den senaste timmen?  Försök att uppskatta din 

allmänna ansträngning i hela kroppen, lägg alltså ihop ansträngningen du kände i musklerna i armar 

och ben, med det du kände i bröstet i form av ansträngning. Försök att varken underskatta eller 

överskatta, och var så uppriktig som möjligt. Det viktiga är din egen känsla av ansträngning och inte 

vad du tror att andra tycker.

Titta på skalan nedanför och utgå ifrån orden, men välj sedan en siffra. Du kan alltså välja en siffra 

som det inte står någon förklaring framför. Var vänlig ringa in den siffran du tycker stämmer bäst in 

på din upplevda ansträngning.

6. Ingen ansträngning alls

7. Extremt lätt                                                          

8.                                                                              

9. Mycket lätt                                                         

10.                                                                                                                                                   

11. Lätt                                                                    

12.

13. Något ansträngande

14.

15. Ansträngande

16.

17. Mycket ansträngande

18.

19. Extremt ansträngande

20. Maximal ansträngning



Bilaga 3 – Tester

Test 1

Upprepa subtraktion av 7 från 1000, börja alltså med 1000-7 och fortsätt sedan att minska det 

föregående talet med 7. Du har fem minuter på dig att fortsätta minska talen så långt du hinner. Var 

vänlig skriv ned svaren på raderna nedan.

 ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

Jag kommer att säga till när tiden är ute, var då snäll och kom fram och lämna ditt test i lådan 

framme vid tavlan.

Test 2

Din uppgift är att upprepa subtraktion av 7 från 995. Gör nu på samma sätt som vid första 

testtillfället, men börja med 995 och fortsätt sedan att minska det föregående talet med 7.  Du har 

fem minuter på dig att fortsätta minska talen så långt du hinner. Var vänlig skriv ned svaren på 

raderna nedan.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Jag kommer att säga till när tiden är ute, var då snäll och kom fram och lämna ditt test i lådan 

framme vid tavlan.

Bilaga 4 -Etiskt protokoll

Vilken nytta medför studien?

Studien kan ses som ett utökande bidrag till det vetenskapliga forskningsfältet inom uppmärksamhet 

och fysisk aktivitet, och studiens resultat kan användas i framtida forskning. Nyttan med studien på 

ett mer samhälleligt plan, kan vara att belysa vikten av att ägna sig åt fysisk aktivitet för att uppnå 

en högre uppmärksamhetförmåga. Eftersom deltagarna är elever kan resultatet också anses vara till 

nytta för hur skolan bör förhålla sig till uppmärksamhet och fysisk aktivitet.

Vilka risker finns det för deltagaren?

Det finns en risk att deltagarnas självförtroende påverkas av testet som används i studien, där syftet 

är att mäta deras uppmärksamhet innan och efter fysisk aktivitet. Dock kommer det inte framgå att 

det är deras uppmärksamhet som mäts, för att detta inte ska påverka resultatet. Detta kan leda till att 

deltagarna tror att det är deras prestation och kunskaper i matematik som mäts. Självkänslan kan 

också påverkas om deltagarna efter testet jämför sina resultat med varandra, något som ligger 

utanför författarens kontroll. Testet kommer att utföras på en skola och deltagarna kommer att vara 

elever, en risk kan därför vara att de tror att testet är skolrelaterat och att det kan påverka deras 

betyg. Testet kommer att genomföras i ett klassrum, där alla respondenterna fyller i testet samtidigt, 

vilket betyder att anonymitet inte kan garanteras.

Hur kan riskerna minskas?

För att minimera riskerna för deltagarna kommer det innan testet utförs betonas att det inte är deras 

prestation eller kunskaper i matematik som mäts. Det kommer också tydligt framgå att studien inte 

har med deras övriga skolgång att göra, och att det inte på något sätt kommer att påverka deras 



betyg. För att minska riskerna för att eleverna kommer jämföra sitt resultat med varandra, efter 

testets utförande, kommer det av författaren att understrykas att detta bör undvikas. Detta kommer 

deltagarna att informeras om, både muntligt och skriftligt. Anonymiteten kan dessvärre inte 

garanteras, men deltagandet är konfidentiellt. För att minska riskerna har ett redan befintligt 

vetenskapligt test, ändock omarbetat, använts.

Vilken information ska deltagen få?

Deltagaren kommer en tid innan testet utförs bli tilldelad ett informationsbrev samt få muntlig 

information av författaren. För informationsbrev, (se bilaga 1).

Hur ger deltagaren sitt samtycke?

Deltagaren ger sitt samtycke skriftligt. Frågan om samtycke kommer att ställas på enkäten som 

deltagarna fyller i innan testerna genomförs.

Hur ska data hanteras?

Data kommer endast att hanteras i utbildningssyfte av författaren och ansvariga lärare, inga 

utomstående kommer att ha tillgång till data. All insamlad data kommer att analyseras med hjälp av 

det statistiska dataprogrammet IBM SPSS. Efter att data har analyserats och studien avslutats 

kommer all data att förstöras.

Hur ska konfidentialiteten garanteras och spårbarhet minskas?

Konfidentialiteten garanteras av författaren, som enbart kommer att behandla och analysera data i 

syfte att uppnå ett resultat av sin studie. Under datainsamlingen kommer det inte ställas frågor om 

privata data som kan identifiera deltagarna. Deltagarna kommer innan testerna utförs att få dra en 

lapp med en siffra på som de sedan ombeds att skriva upp på de båda testerna de utför, detta för att 

garantera konfidentialiteten och för att kunna genomföra en upprepad design. Efter respektive 

testning ska deltagarna lämna in sitt test i en försluten låda, belägen längst fram i klassrummet. Det 

kommer därför inte i studien publiceras någon information som kan kännas igen av andra, vilket 

minskar spårbarheten. Insamlad data kommer att analyseras på gruppnivå, vilket betyder att 

identifiering och spårbarhet av enskild individ minskas.  



Hur kan deltagarna ta del av resultatet?

På informationsbrevet som deltagarna får tilldelade står det att de kan kontakta mig för att få ett 

exemplar av uppsatsen där resultatet redovisas. På informationsbrevet finns även mina 

kontaktuppgifter.


