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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur stor akut effekt aerob träning har på 

gymnasielevers kognitiva förmåga med inriktning mot koncentrationsförmåga. 

Frågeställningen som behandlas specifikt i denna studie lyder; finns det en signifikant akut 

effekt på gymnasieelevers koncentrations-förmåga mätt genom ett standardiserat kognitivt 

test trial making test (TMT A och B), fem minuter efter avslutat aerobt träningspass bestående 

av hinderbana/hopprepsprogram? 

Metod  
En experimentell kvantitativ studie utfördes genom användande av ett standardiserat kognitivt 

test i anslutning till genomförande av ett aerobt träningspass. Vidare användes en hälsoenkät 

för insamling av bakgrundsinformation. Urvalet bestod av sammanlagt 306 elever från 14 

gymnasieklasser vid ett gymnasium i Stockholm. Eleverna var i åldersintervallet 16-18 år. 

Resultaten från 297 elever som genomförde alla tester korrekt inkluderades för statistisk 

analys. Könsfördelningen var 164 män och 133 kvinnor. Ett standardiserat kognitivt test som 

kallas ”Trial Making Test” (TMT) – både TMT A respektive TMT B, med något olika 

svårighetsgrad, användes. Hälften av de deltagande eleverna genomförde TMT A och 

resterande genomförde TMT B. Det aeroba träningspasset bestod av en hinderbana eller ett 

hopprepsprogram som pågick under sammanlagt 20 minuter där deltagarna skulle anstränga 

sig till 70-80% av sin maxpuls. För att mäta effekten av aerob träning utfördes testerna även 

på en kontrollgrupp som inte utförde någon fysisk träning för att kunna kompensera för 

eventuell inlärningseffekt vid upprepat test. Testerna utfördes innan och fem minuter efter det 

aeroba träningspasset. Två varianter av TMT A respektive TMT B användes före respektive 

efter träningspasset för att undvika eventuell inlärningseffekt. Kontrollgruppen utförde tester 

med samma tidsintervall som de försökspersoner som genomförde träningspasset.  

 
Resultat  
Studiens resultat visade 7 % genomsnittlig snabbare testtid på TMT A och 15 % 

genomsnittlig snabbare testtid på det något svårare TMT B testet för försöksgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. Båda resultaten var statistiskt signifikanta. 

 

Slutsats 
Slutsatsen av denna studie är att aerob träning leder till akuta förbättringseffekter på 

gymnasielevers koncentrationsförmåga.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Det finns en uppsjö av vetenskapliga studier som påvisar att fysisk aktivitet har många 

positiva biomedicinska effekter på människokroppen. Bland effekter som noterats kan 

nämnas förbättrad blodcirkulation, ökat VO2max, förbättrad ämnesomsättning och ökad 

styrka. (Heriksson & Sundberg 2011, ss. 11-17) 

 

Däremot finns det färre vetenskapliga studier om sambandet mellan fysisk aktivitet och 

kognitiv förmåga, exempelvis koncentration och inlärningsförmåga. Det finns dock studier 

som påvisar att pulshöjande fysisk aktivitet såsom konditionsträning resulterar i förbättrad 

koncentrationsförmåga. (Hillman, Erickson, & Kramer, 2008) 

 

Denna studie ämnar undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga 

ytterligare. Det finnas ett stort mervärde för samhället om det är så att fysik aktivitet kan leda 

till att skolelever får förhöjd koncentrationsförmåga och förbättrad inlärningsförmåga vilket i 

så fall bör resultera i förbättrade skolresultat. Ur ett lärarperspektiv skulle dessa fakta som 

studien påvisar eventuellt kunna användas som motivationsargument för elever om varför de 

ska anstränga sig fysisk. Dessutom kan det underlätta för läraren att bedriva undervisning av 

hög kvalitet om eleverna har god kapacitet för inlärning. Ur ett elevperspektiv skulle detta 

eventuellt fungera som ett motivationshöjande medel för fysisk träning eftersom det kan 

gagna övriga prestationer i andra skolämnen.  Den nya kunskap som kan genereras genom 

denna studie är att påvisa hur stor inverkan den fysiska aktiviteten kan ha på 

koncentrationsförmågan hos gymnasielever.  

 

Det finns tidigare forskning som visar att träning och motion leder till att människans hjärna 

blir effektivare. Uppemot 100 personer i 60 års-åldern undersöktes med magnetkamera vilket 

är ett tekniskt hjälpmedel som möjliggör för forskare att se hur hjärnaktiviteten fungerar i 

realtid när personerna, tänker och gör olika saker. Målet var att undersöka hur ålderdom 

påverkar hjärnan. Gruppen lottades i två grupper, en av dessa promenerade regelbundet ett par 

gånger i veckan under ett års tid och den andra gruppen utförde lugna övningar som inte var 

pulshöjande. Grupperna utförde även olika psykologiska tester för att undersöka hur hjärnan 

arbetade (Hansen 2016, s. 10-11).  
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 Båda grupperna undersöktes med magnetkamera innan och efter promenaderna och de lugna 

övningarna. Magnetkameran påvisade hur olika hjärndelar aktiverades och områden i 

tinningloben samarbetade med områden i nackloben samt pannloben vilket framstod som ett 

avancerat nätverk. Magnetkameran visade att de som var fysisk aktiva (promenerade) hade en 

effektivare hjärna i den bemärkelsen att kopplingarna mellan hjärnans olika lober hade 

stärkts. Tinningloben var bättre kopplad med pannloben och nackloben, den fysiska 

aktiviteten hade stärkt detta kopplingsmönster. Samma undersökningar genomfördes med 

yngre personer och resultatet visade att fysisk aktivitet gav samma positiva effekter på 

hjärnan och de följder som ges på dessa processer av stigande ålder bromsas. (Hansen 2016, s. 

10-11) 

 

1.2 Definition av centrala begrepp 

1.2.1 Aerob 

Detta är en process som kräver tillgång till syre. Dessa organismer benämns som ”aerober” 

som tar upp syre för det ämnesomsättningsförlopp som heter andning. (Nationalencyklopedin) 

1.2.2 Aerob träning 

Det definieras som en intensitet som motsvarar en genomsnittlig pulsfrekvens på ca 80 % av 

maxpuls och ca 70 % av maximal syreupptagningsförmåga (VO2max). Träningsformen kan 

både vara kontinuerlig eller som intervallarbete. (Michalsik & Bangsbo, 2004) 

1.2.3 Koncentrationsförmåga 

Nationalencyklopedin definierar koncentration enligt följande:  

 

”Inriktade och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på 

en viss aktivitet”. (Nationalencyklopedin 2017-05-08) 

 

Koncentration innebär att ha förmåga att fokusera på t.ex. vad någon säger och ignorera 

omgivande ljud eller att läsa en text uppmärksamt och förstå innehållet utan att splittra tankar 

åt olika håll. (Nationalencyklopedin 2017-05-08) 
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1.2.4 Fysisk aktivitet 

Inom begreppet fysisk aktivitet innefattas all form av kroppsrörelse som uppstår genom 

skelettmuskulaturens (viljestyrda muskler) kontraktion (sammandragning) vilket leder till 

förhöjd energiförbrukning. Fysisk aktivitet tillämpas som ett samlingsnamn för olika former 

av kroppsrörelser och kroppsövningar som utövas under fritid och arbete vilket t.ex. kan yttra 

sig på följande sätt; lek, gymnastik, idrott, motion, friluftsliv samt olika former av 

kroppsövningar.(Folkhälsomyndigheten 2017-04-24) 

 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Effekter på hjärnan och hjärtat av fysisk aktivitet 

Studier visar att ökad fysisk aktivitet resulterar i en signifikant ökning av hjärnvolymen i 

hippocampus hos äldre (Erickson et al. 2011, s. 3017). Den ökade volymen av hippocampus 

ledde till förbättrat spatialt minne (Erickson et al. 2011, s. 3019). Vidare har ökad 

regelbunden fysisk aktivitet även lett till högre blodflöde i hippocampus jämfört med fysiska 

inaktiva personer (Burdette et al. 2010, s. 4; Pereira et al. 2007, s. 5638). Dessutom anses 

fysisk aktivitet motverka demens, en interventionsstudie som utfördes på män och kvinnor 

från 65 år och äldre kom fram till att en ökad mängd fysisk aktivitet minskade risken att få 

demens (Kramer et al. 2006 ss. 1237-1242). Det har visat sig att barn som är mycket fysiskt 

aktiva har en större hippocampus och presterade bättre i relationella minnestest (Chaddock et 

al. 2010, s. 172) och även på kognitiv uppmärksamhets tester i förhållande till barn som var 

mindre fysisk aktiva (Wu et al. 2011, s. 333). 

 

Konditionsträning stimulerar syretransportkedjans funktion och leder till ökad produktion av 

röda blodkroppar som binder och transporterar syret till muskelcellerna. Dessutom ökar det 

mängden kapillärer och hjärtats kontraktionskraft samt dess slagkraftsförmåga. Stora 

muskelgrupper måste aktiveras under längre tid för att ge träning åt hjärtat och intensiteten 

bör ligga mellan 60-70% av den maximala kapaciteten. (Forsberg, Holmberg,Woxnerud, 

2002, ss. 30-36) 

 

Det finns studier som visar att konditionsträning har en positiv effekt på hjärnans kognitiva 

funktioner och den har störst effekt på de individer som är fysisk aktiva jämfört med de som 

är fysisk inaktiva och har en stillasittande livsstil (Larsen & Mattsson, 2013; Luque-Casado et 

al. 2016). Det har visat sig att aerob träning har mycket goda effekter på kognitiva funktioner 
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vilket tros beror på ökad aktivitet och förändringar i hjärnas centra för behandling av 

rumsorientering, minne och nervcellsbildning (Pereira et al. 2007; Erickson et al. 2011). En 

annan studie inom detta ämnesområde resulterade i likartad slutsats, att aerob träning har goda 

effekter på kognitiva funktioner. Detta baserades på att hjärnas volym ökade hos personer 

mellan 60-78 år efter att ha utfört regelbunden konditionsträning under 3 timmar per vecka 

under en sex månaders period jämfört med en kontrollgrupp som utförde lätt styrketräning 

och stretching under lika lång period.(Colcombe et al. 2006) 

1.3.2 Akuta effekter på kognitionen från fysisk aktivitet 

En studie påvisar att ett träningspass på mellan 20-30 minuter utfört på ungdomar hade akuta 

effekter på kognitiva funktioner genom förbättrad uppmärksamhetsförmåga (Hillman et al. 

2009, s. 1044), (Kubesch et al. 2009, s. 235). Det visade sig att barnen fick signifikant bättre 

resultat i test av läsförståelse och reaktionstid direkt efter utfört gångpass på löpband där 

intensiteten låg på ca 60 % av maxpuls (Hillman et al. 2009, s. 1049). 

 

Det framkom i en studie att ett motionsprogram bestående av olika former av stretch och 

avslappningsövningar på mellan 7-8 minuter resulterade i att sänka bullernivån i klassrummet 

vid en mellanstadieskola vilket därmed förbättrade elevernas koncentration. Det var lärarna 

vid den aktuella skolan som upplevde att ljudnivån minskade och koncentration förbättrades 

direkt efter eleverna hade utfört träningsprogrammet. (Norlander, 2004, s. 35-37) 

 

Vidare visar studier att tonåringar fick en snabbare reaktionstid och ett bättre resultat i att 

utföra en arbetsuppgift under distraktion direkt efter 30 minuter medelintensivt aerobt 

träningspass jämfört med ett 5 minuters rörelseprogram. (Kubesch et al. 2009, s. 235) 

 

Det finns även studier som visar att fysisk aktivitet kan leda till akut förbättrade kognitiva 

funktioner vilket kan förbättra inlärningen (Hillman et al. 2009, s. 1044; Kubesch et al. 2009, 

s. 235). En orsak till detta kan vara att fysisk aktivitet ökar koncentrationen av noradrenalin 

och dopamin (McMorris et al. 2008, s. 106) samt att det uppstår en högre hjärnaktivitet i de 

centrala delarna av hjärnan (Hillman et al. 2009, s. 1049). 

 

Det utfördes en studie på unga vuxna som oberoende av deras aeroba uthållighet kom fram till 

att en timmes submaximalt lågintensivt cykelarbete (55 % av VO2 max) förbättrade resultaten 

i ”Random number generation index scores-test”. Detta test mätte uppmärksamhetsprocessen 

och genomfördes direkt efter cykelarbetet. Det som var utmärkande för denna studie var att 
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inaktiva personer fick en större akut förbättring i förhållande till de som var 

högaktiva.(Travlos, 2009, ss. 41-45) 

 

En annan studie där deltagarna genomförde ett aerobt träningspass på löpband framkom att 

arbetsminnet och reaktionstiden förbättrades akut och även 30 minuter efter avslutad fysisk 

aktivitet (Pontifex et al. 2009, s. s. 927). 

1.3.3 Korrelationen mellan fysisk aktivitet och studieresultat 

Under år 1999 påbörjades Bunkefloprojektet detta var ett samverkansprojekt mellan 

Ängelslättskolan/Sundbroskolan i Bunkeflostrand, Malmö allmänna universitetssjukhus, 

Bunkeflo IF samt Malmö högskola som studerade effekten av daglig schemalagd fysisk 

aktivitet (45min/dag) hos skolelever i grundskolan, årskurserna 1-9. Projektet startades år 

1999. Bunkeflo IF bistod skolan med en idrottsledare på heltid, helt kostnadsfritt tack vare 

sponsorer från allmänna arvsfonden. Projektet blev mycket uppmärksammat och det fick stor 

nationell spridning. Detta projekt har gett upphov till att sju doktorsavhandlingar har 

publicerats som bland annat påvisar att daglig fysisk aktivitet ger förbättrad motorisk förmåga 

etc. I årkurs 9 hade 93 % av eleverna med daglig idrott god motorik jämfört med 53 % i 

kontrollgruppen. Studien visade även att 96 % av eleverna i gruppen som hade daglig idrott 

jämfört med 89 % i kontrollgruppen klarade grundskolans mål och fick därmed 

gymnasiebehörighet. Pojkar utmärkte sig mest i dessa resultat.  Pojkarna i dagliga 

idrottgruppen hade signifikant bättre betyg i svenska, engelska, matematik samt idrott och 

hälsa jämfört med kontrollgruppen. De elever som hade god motorik hade högre betyg 

jämfört med de som hade bristande motorisk förmåga.  Testgruppen hade 45 minuters idrott 

varje dag och extra motorisk träning och detta skall jämföras med kontrollgruppen som hade 

idrott 1-2 timmar per vecka. Under nio års tid gjordes observationsstudier av motorik, balans 

och koordinationsförmåga som jämfördes med diagnostiska prov i årkurs 2 samt med 

slutbetyg i årkurs 9. (Ericsson, 2003; 2005) 

 

Det gjordes en studie på 301 gymnasielever i Kristianstad där ett samband mellan elevernas 

fysiska kapacitet och medelbetyg konstaterades. Den fysiska kapaciteten undersöktes hos 

elever vid ett praktiskt och teoretiskt program och det visade sig att eleverna inom det 

praktiska programmet hade bättre fysisk kapacitet. Sedan jämfördes elevernas medelbetyg 

från båda programmen med fysisk kapacitet och då framkom det att det fanns en korrelation 

mellan högre betyg och fysisk kapacitet inom bägge programmen. (Sollerhed, 2006, s. 42) 
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Vid ytterligare en studie som genomfördes med 508 studenter vid Umeå universitet framkom 

snarlika resultat, ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och höga 

studieresultat. De studenter som utövade regelbunden högintensiv träning tre till fyra gånger i 

veckan under organiserade former visade vara de mest högpresterande studenterna. (Svartbo 

& Sjöström, 1996, ss. 36-40) 

 

En annan studie som genomfördes i USA påvisade att elever med hög aerob förmåga 

presterade höga resultat i matematik. Men det fanns inget starkt samband utan studien visade 

stor spridning i resultaten.  Det framkom att pulsträning innan teoretisk inlärning ökar 

inlärningskapaciteten upp till 40 %. Detta var dock inte signifikant. (Hillman, Erickson & 

Kramer, 2008, ss. 58-65) 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur stor akut effekt aerob träning har på 

gymnasielevers kognitiva förmåga med inriktning mot koncentrationsförmåga. Målet med 

studien är att ta fram tydliga och mätbara resultat som besvarar detta. 

 

1.5 Frågeställning 

Finns det en signifikant akut effekt på gymnasielevers koncentrationsförmåga mätt genom ett 

standardiserat kognitivt test (TMT A och B) 5 minuter efter avslutat aerobt träningspass 

bestående av hinderbana/hopprepsprogram? 

 

1.6 Hypotes 

Hypotesen som studien önskar att besvara är att koncentrationsförmågan förbättras direkt 

efter ett utfört aerobt träningspass.  
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2 Metod 

2.1 Urval 

Undersökningen utfördes på gymnasieelever i åldrarna 16-18 år som alla var verksamma på 

samma gymnasieskola, totalt deltog fjorton klasser vilket omfattade 306 elever varav 297 

inkluderades i studien. Det stora deltagandet var väsentligt för att studien ska bli så statistiskt 

säker som möjligt. Bortfallet uppgick till nio personer som exkluderas från studien på grund 

att de inte genomfört alla moment av testerna korrekt. Det var mycket hög närvaro vid 

testtillfällena och bara ett fåtal från varje respektive klass var frånvarande. Varje klass 

uppgick till ca trettio elever vilket bidrog till ett högt totalt deltagarantal. Kontrollgruppen 

utgjordes av elever som delvis inte kunde anstränga sig fysisk men även av två hela klasser. 

Detta för öka storleken på kontrollgruppen. De som ingick i kontrollgruppen hade mycket 

varierade motionsvanor och träningsfrekvens vilket även de elever som ingick i 

försöksgruppen hade. Valet av kontrollgrupper gjordes helt slumpmässigt. Den främsta 

anledningen till att dessa gymnasielever valdes var för de att de var verksamma vid en 

gymnasieskola där tidigare VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och andra skolprojekt har 

utförts. 

 

2.2 Val av metod 

I denna studie valdes att använda en kvantitativ metod i form av att samla in data genom att 

utföra ett standardiserat kognitivt test kallat TMT (trial making test) och genom ett aerobt 

träningspass samt med hjälp av hälsoenkäter. Studien är av experimentell och deskriptiv 

karaktär  (Olsson & Sörensen, 2011). Den är experimentell genom att deltagarna genomför 

tester och deskriptiv genom att data redovisas som genomsnittsvärden. Den främsta 

anledningen till att Trial making (TMT) testet valdes var en kombination av att det var det 

mest realistiska att praktiskt genomföra och det är ett test med hög tillförlitlighet (Corrigan & 

Hinkeldey, 1987, s. 402; Gaudino, Geisler & Squires, 1995, s. 529 och 271).  Det valdes att 

genomföra en akut studie där syftet var att undersöka vilka eventuella akuta effekter aerob 

träning har på koncentrationsförmågan. Anledningen till detta var av praktiska, tidsmässiga 

samt effektivitetsmässiga skäl. En akut studie möjliggjorde dessutom ett högt antal deltagare 

vilket är väsentligt för studiens trovärdighet. Att genomföra en träningsstudie över längre tid 

hade varit ännu mer tidskrävande och hade inte generat i lika stort deltagande vilket för 

minskat studiens trovärdigt.  
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2.3 Procedur 

2.3.1 Testets upplägg- steg för steg  

1. Hand-outs delades ut med övningsexempel till samtliga deltagare. 

2. Demonstrerade övningsexempel på en whiteboard och förklarade tydligt hur testet skulle 

genomföras.   

3. Delade ut penna och tidtagarur till samtliga deltagare  

4. Alla vände testpapper upp och ner  

5.  Det kontrollerades att alla deltagare hade en fungerande penna och ett tidtagarur vardera  

6. Det kontrollerades att alla hade förstått och frågan ställdes om det var några funderingar  

7. Den ansvarige för studien sade ”var så goda”, då får samtliga deltagare vända på pappret 

och starta provet och trycka start på tidtagaruret   

8. Stoppa tiden.  

9. Deltagarna skulle skriva ner tiden och övriga uppgifter (namn, klass, ålder etc.)  

10. Insamling av provpapper  

Resultaten från testen baseras på skillnaden tid mätt i sekunder och korrekt dragna linjer 

mellan cirklarna på TMT A eller B före och efter aerob träning. Varje deltagares namn skrevs 

upp på respektive provpapper för att kunna jämföra provtiderna före och efter aerob träning.  

Material: Penna, TMT-test formulär samt tidtagarur.  

 

Exakt samma genomgångsprocedur tillämpades vid samtliga testtillfällen för att 

förutsättningarna skulle var så lika som möjligt för alla deltagare i studien.    

Testerna genomfördes på sammanlagt 14 klasser vid gymnasium i	Stockholm och detta 

motsvarade 306 elever som fanns tillgängliga att deltaga varav 297 elever gjorde testerna på 

rätt sätt och inkluderades i studien. Klasstorleken uppgick till ca 30 personer per klass och det 

var mycket hög närvaro vilket gjorde att testgrupperna uppgick till likartat antal. Hälften av 

klasserna genomförde A test och hälften B test. Anledningen till denna fördelning var av 

praktiska och tidsmässiga skäl, det skulle bli för omständligt och för tidskrävande att 

genomföra två tester och ett aerobt träningspass på 60 minuter som fanns till förfogande.     

2.3.2 Upplägget och genomförande av testerna 

Trial making test (TMT) test bestod utav två delar TMT A och TMT B och hälften av 

klasserna fick utföra TMT A respektive TMT B. Urvalet av vilka klasser som skulle utföra 

respektive tester (TMT A eller B) lottades slumpmässigt. Upplägget med testerna var enligt 

följande: Samtliga deltagare utförde ett test innan och ett efter aerob träning förutom 
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kontrollgruppen som inte tränade fysisk. Kontrollgruppen var uppdelade i TMT A och TMT 

B och utförde testerna två gånger med lika långt tidsuppehåll emellan proven som 

träningsgruppen med skillnaden att inte utförde det aeroba träningspasset. TMT testet utfördes 

på tid, alla hade ett tidtagarur som de startade och stannade.  Testets upplägg förklarades för 

deltagarna före provet och utförandet demonstrerades med hjälp av en whiteboard. Dessutom 

delades en beskrivning ut där deltagarna kunde se exakt hur testet skulle utföras. 

Testformuläret delades ut till alla deltagare med själva uppgiften vänd mot bordsskivan så att 

testfiguren ej kunde observeras innan provstarten. Innan alla började kontrollerades att alla 

hade en fungerande penna och ett fungerande tidtagarur. Därefter startades testet genom att 

vända på de utdelade testformulären och starta tidtagaruren. Efter att testet utförts fick alla 

deltagare ta på sig pulsband och pulssensorer. Sedan påbörjades det aeroba träningspasset 

som bestod antingen av ett hoppreppsprogram eller en hinderbana som varande under 

sammanlagt 20 minuter. Sedan fick deltagarna varva ner under fem minuter för att återhämta 

sig och under tiden fyllde de i hälsoenkäten. Därefter genomförde deltagarna TMT testet igen 

enligt samma procedur. När testerna utfördes för andra gången hade ordningsföljden på 

slingorna förändras till omvänd ordning för motverka eventuell inlärningseffekt.      

 

2.3.3 Träningspasset 

Den aeroba träningen utfördes som kontinuerlig form. Den genomsnittliga pulsfrekvensen bör 

ligga runt ca 80 % av maxpuls och ca 70 % av VO2max (Michalsik & Bangsbo, 2004, ss. 142-

146). Träningspasset bestod antingen av hinderbana eller hopprepsprogram. Hälften av 

träningspassen utgjordes av hoppreppsprogram och hälften av hinderbana och de utfördes i 

slumpmässig ordning. Anledningarna till att dessa fysiska aktiviteter valdes var en 

kombination av fler olika faktorer. Dessa ansågs vara de mest tidseffektiva och realistiska 

fysiska aktivisterna att utföra under de förutsättningar som rådde. De var även optimala för 

aerob träning då intensitetsnivån var tillräckligt hög i förhållande till plusvärdena som skulle 

uppgå till mellan 75-80% av maxpuls. Exakt hur träningspasset genomfördes var mer 

sekundärt då det primära var den fysiska rörelsen. Träningspasset varade under 20 minuter där 

eleverna skulle försöka uppnå 75-80% av sin maxpuls för att ligga på rätt intensitetsnivå. 

Detta kontrollerades och mättes med hjälp av pulsband och pulssensorer. För att beräkna 

elevernas maxpuls tillämpades tumregeln 220-ålder vilken är en grov uppskattning men 

däremot ger det en generell indikation på elevernas maxpulsvärden. 

(Fox, Naughton & Haskel, 1971). Pulsband var anslutna till programmet Polar team som 

beräknar elevernas genomsnittliga maxpulsvärden och detta visades med projektor under 
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passets gång. Detta för att eleverna skulle kunna se sin aktuella puls och vilket procentvärde 

av maxpuls som de hade. Efter träningspasset fick deltagarna varva ner under 5 minuter innan 

de genomförde antingen TMT A eller B igen.      

2.3.4 Hälsoenkäterna 

Denna enkät bestod sammanlagt av fem stycken huvudfrågor med kryssvarsalternativ och 

dessa var följande; kostvanor, motions- och träningsvanor, vad för typ av träning utövar du, 

upplever du dig mer koncentrerad efter fysisk träning samt sömnvanor. Syftet med denna 

enkät var att få en indikation på deltagarnas livsstil och hur dessa parametrar eventuellt kan ha 

påverkat deras prestation och resultat på TMT-testerna. Se bilaga 5 för mer utförlig 

information om hälsoenkäternas innehåll. Hälsoenkäterna besvarades under pausen på fem 

minuter som var efter det aeroba träningspasset. Data rörande kostvanor, upplevd 

koncentrationsnivå efter träning samt träningstyp exkluderades från studiens resultat då de var 

mindre intressanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

 

2.4 Mätmetoder 

2.4.1 TMT A och B (Trial Making Test) 

Trial Making Test (TMT) är ett neuropsykologisk test som tillämpas för att mäta 

uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. (Corrigan & Hinkeldey, 1987, s. 402), (Gaudino, 

Geisler, & Squires, 1995, s. 529 och 271) Det anses vara ett av det mest populära 

neuropsykologiska testerna som mäter individers kognitiva förmåga och testet ger information 

om visuell sökning och skanning, hastighet i processen, mental flexibilitet som är centrala 

funktioner inom kognition. TMT var ursprungligen en del av den Amerikanska armens 

testbatteri för kognition (Tombaugh, 2004, s. 203). TMT består sammanlagt av två olika 

delar, TMT A och B. TMT A innefattades av pappersformulär bestående av 25 stycken cirklar 

och i dessa fanns en siffra utplacerad (1-25). Uppgiften gick ut på att testpersonen skulle dra 

en linje mellan cirklarna i nummerordning utan att lyfta pennan från pappret på så snabbt tid 

som möjligt. Den andra delen, TMT B var liknade med den skillnaden att hälften av cirklarna 

innehöll bokstäver och uppgiften var att testpersonen skulle dra linjer mellan dessa i numerisk 

och alfabetiska ordning. Ordningsföljden var enligt följande: 1-A-2-B-3-C-4-D osv. Pennan 

fick fortfarande inte lyftas från pappret och det skulle utföras på så snabb tid som möjligt.  

Tidigare resultat från TMT A och B visar att B-testet tog betydligt längre tid att genomföra 
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eftersom att det var mer kognitivt krävande då det förutsatte högre nivå av motorisk och 

visuell sökning. (Gaudino, Geisler, & Squires, 1995, s. 529) 

 

 TMT A mäter främst försökspersonens kognitiva processhastighet och TMT B mäter framför 

allt exekutiva förmåga. Eftersom testerna genomförs av samma personer två gånger finns det 

risk för en inlärningseffekt och eventuellt kan ett bättre resultat uppnås om testet utförs ofta. 

(Stewart, 1992, s. 40). I en annan studie genomfördes testet två gånger samma dag och då 

uppmätes en signifikant förbättring (Franzen, Paul, & Iverson, 1996, s. 125). För att undvika 

detta går det att förändra testslingorna även kallat ”trails”. I de fall där detta har gjorts har det 

konstaterats att tiden som det tar att genomföra testet med de nya slingorna är jämförbara med 

vad det tar med de ursprungliga. Om detta tillämpas ökar chanserna för att få en bättre 

reliabilitet (Franzen, Paul, & Iverson, 1996, s. 125). Slingorna förändrades i TMT A 

respektive TMT B som utfördes för den andra gången efter aerob träning för att motverka 

eventuell inlärningseffekt.  

2.4.2 Statistisk analys 

Programmet Excel 2013 användes för att dokumentera och analysera all data från testerna. 

Genom att göra detta kunde diagram, tabeller och beräkningar kring deltagarnas resultat före 

och efter aerob träning redovisas. Den främsta anledningen till att Excel tillämpas var för att 

det var ett väl beprövat program för att analysera data. 

2.4.3 Statistikprogram    

Statistiska analyser genomfördes med det etablerade och beprövade statistikprogrammet 

Minitab version 17.3.1 (Minitab, 2017). Eftersom fördelningen av testtider för TMT A-testet 

samt TMT B-testet påvisades skilja sig från normalfördelning valdes icke parametriska 

statistiska tester. För statistisk analys av testtid före och efter träning valdes den statistiska 

testen Wilcoxon som är avsett för att testa parvis förändring. När det gäller test av tidsskillnad 

för träningsgruppen efter och före träning jämfört med motsvarande för kontrollgruppen 

valdes Mann Whitney test eftersom då två oberoende variabler testas. Vid analysen 

beräknades 95% konfidensintervall för medianvärdet vilket alltså motsvarar att 5 % 

signifikansnivå användes. De statistiska testerna utfördes för män och kvinnor tillsammans 

eftersom gruppstorlekarna annars blev för små. 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

Eftersom de kognitiva test som valts anses vara en bra värdemätare för kognitiv förmåga så 

bör studiens testresultat ha hög validitet. Genom resultaten från TMT-testerna och det aeroba 

träningspasset samt hälsoenkäterna besvarades studiens frågeställning som kunde sättas i 

relation till tidigare forskning inom ämnesområdet.  

 

Ett antal faktorer bidrar till att studien kan anses ha hög reliabilitet. Ett utförligt 

studieprotokoll användes för studien vilket möjliggör att studien kan reproduceras. Det 

fysiska träningspass som använts specificerades väl så att alla studiedeltagare utförde denna 

del på samma sätt. Totala antalet deltagande elever uppgick till 297 personer vilket minskar 

risken för slumpmässiga resultat. Eventuell inlärningseffekt kontrollerades genom jämförelse 

med kontrollgrupp som ej utfört träningspass. Kontrollgrupperna valdes ut slumpmässigt och 

de utgjordes av tre att klasser som genomförde TMT A och B utan mellanliggande 

träningspass. Inom kontrollgruppen inkluderades även de elever i övriga klasserna som av 

olika anledningar inte kunde delta i fysisk träning vid testtillfället. Ett tillförlitligt kognitivt 

test användes och andel deltagande elever i de klasser som utvalts var hög. 

2.6 Etiska aspekter 

Den gjorda undersökningen skedde under etikprövningslagen vars syfte är att skydda den 

enskilda människan och respekten för människovärdet inom forskningen (Patel & Davidsson, 

2011, s. 18). Samtliga resultat hanteras helt anonymt och de berörda eleverna blev 

informerade om undersökningens syfte och de fick alla veta om frivilligheten att få avbryta 

när som helst och att de inte behövde ange skäl för det. Samtliga deltagare blev informerade 

om detta verbalt innan testerna genomfördes och de som ville fick även ett informationsbrev 

med ännu mer ingående information om studiens syfte samt kontaktuppgifter till den 

ansvarige för studien. Det var enbart den ansvarige för studien som hade tillgång till 

resultaten och insamlad data från hälsoenkäter och detta förvarandes i inlåst skåp. Studien 

uppfyller forskningsetiska regler för informationskrav, samtyckeskrav (Patel & Davidsson, 

2011, ss. 17-18).  
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3 Resultat 
 Resultatet baseras på TMT A och B som är utförda på elever före respektive efter ett aerobt 

träningspass på 20 min vid en gymnasieskola i Stockholm. Testerna utfördes på sammanlagt 

306 elever varav 297 inkluderades och 70 av dessa utgjordes av en kontrollgrupp (tränade ej) 

och resterande ingick i försöksgruppen. Tidsåtgång för att genomföra de kognitiva testen efter 

träningspass kommer att jämföras motsvarande tidsåtgång före träningspass. 

 

3.1 Studiens frågeställning 

Studiens frågeställning: Finns det en signifikant akut effekt på gymnasielevers 

koncentrationsförmåga mätt genom ett standardiserat kognitivt test (TMT A och B) 5 minuter 

efter avslutat aerobt träningspass bestående av hinderbana/hopprepsprogram? 

 

3.2 Resultat TMT A 

Tabell 1 illustrerar deltagarantal, könsfördelning, tränings- och sömnvanor, genomsnittlig 

andel av maxpuls samt genomsnittlig förändring att genomföra test i sekunder efter jämfört 

med före aerob träning för TMT A. Dessutom visas den relativa förändringen uttryckt i 

procent vid det andra testtillfället jämfört med första testtillfället. För försöksgruppen 

genomfördes träningspass mellan första och andra testtillfället medan kontrollgruppen inte 

utförde något träningspass. 
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Tabell 1: Resultat TMT A 
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TMT A utfördes av sammanlagt 148 elever i åldrarna 16-18 år varav 37 av dessa utgjordes av 

en kontrollgrupp som framgår av tabell 1. Inom kontrollgruppen ingick 15 män och 22 

kvinnor. Resterande 111 elever utgjorde försöksgruppen som bestod av 65 män och 46 

kvinnor och dessa deltog i ett träningspass och genomförde testet före respektive efter fysisk 

träning. Den genomsnittliga relativa förkortningen av testtiden för männen i försöksgruppen 

uppgick till 24 % och de hade i genomsnitt 82 % av maxpuls. 

 

Kvinnornas genomsnittliga relativa förkortning av testtiden var 22 % och även i denna grupp 

var pulsen i genomsnitt 82 % av maxpuls. Det totala resultatet för försöksgruppen uppgick till 

23 % snabbare testtid vid andra testtillfället vilket baseras på en ändring i testtid från 24 till 19 

sekunder. I kontrollgruppen uppgick männens relativa resultatförbättring till 18 % samt 14 % 

förbättring för kvinnorna, se tabell 1. Det totala resultatet för kontrollgruppen blev 16 % 

förbättring vilket baseras på en förändring i testtid från 20 till 17 sekunder. Skillnaden i 

resultat mellan försöksgrupp och kontrollgrupp för män uppgick till 5 % och för kvinnor 8 %. 

Den totala differensen mellan resultaten från försöksgruppen och kontrollgruppen (män och 

kvinnor) uppgick till 7 % se tabell 1. I figur 3 illustreras resultaten för försöksgruppen och 

kontrollgruppen för tidsdifferens mellan andra och första testtillfället. Statiska analyser 

redovisas i tabell 3. 

 

3.3 Resultat TMT B 

Tabell 2 illustrerar deltagarantal, könsfördelning, tränings och sömnvanor, genomsnittlig 

andel av maxpuls samt genomsnittlig förändring att genomföra test i sekunder efter jämfört 

med före aerob träning för TMT B. Dessutom visas den relativa förändringen uttryckt i 

procent vid det andra testtillfället jämfört med första testtillfället. För försöksgruppen 

genomfördes träningspass mellan första och andra testtillfället medan kontrollgruppen inte 

utförde något träningspass.  
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Tabell 2: Resultat TMT B 
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TMT B utfördes av sammanlagt av 148 elever i åldrarna 16-18 år varav 115 av dessa utgjorde 

försöksgruppen och resterande 33 utgjorde kontrollgruppen.  Försöksgruppen bestod av 69 

män respektive 46 kvinnor och kontrollgruppen var fördelade på 15 män och 18 kvinnor. 

Resultatet för männen i försöksgruppen uppgick till en genomsnittlig 17 % förbättring och de 

hade 80 % av maxpuls under träningspasset.  

 

Kvinnorna i försöksgruppen fick en genomsnittlig förbättring på 18 % av testtiden och de 

hade i genomsnitt 81 % av maxpuls under träningspasset.  Den totala förbättringen i testtid för 

försöksgruppen uppgick till 17 % vilket baserades på en förändring i testtid från 61 till 50 

sekunder. Det genomsnittliga pulsvärdet uppgick till 80 % av maxpuls. 

 

 I kontrollgruppen blev det genomsnittliga resultatet för männen 2 % försämring och 6 % 

förbättring för kvinnorna. Det totala genomsnittliga resultatet för kontrollgruppen uppgick till 

2 % förbättring av testtiden vilket baseras på en förändring i testtid från ungefär 51 till 49 

sekunder.  Skillnaden i resultat mellan försöksgrupp och kontrollgrupp för män uppgick till 19 

% och 12 % förbättring för kvinnor. Den totala (män och kvinnor) differensen mellan 

försöksgruppen och kontrollgruppens resultat uppgick till 15 % förbättring för test B, vilket är 

en klart större skillnad i förhållande till TMT A där förbättringen var 7 %, se tabell 2. 
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Figur 1 

 
 

I figur 1 visas den kumulativa fördelningsfunktionen för skillnaden i testtid efter träning 

jämfört med före träning för test TMT B. I figuren visar graferna som ändras i små 

”trappsteg” experimentella data för försöksgrupp respektive kontrollgrupp. De heldragna 

respektive streckade ”släta” graferna visar anpassade modeller baserade på normalfördelning.  

För en given punkt på x-axeln för tidsskillnaden kan på y-axeln avläsas hur stor andel av 

deltagarna som har ännu större tidsförkortning än den vanliga tidsskillnaden. Markeringen 50 

% visar alltså medianvärdet för träningsgrupp respektive kontrollgrupp. Det framgår av grafen 

i figur 1 att träningsgruppen har avsevärt kortare testtid vid det upprepade testet efter 

träningspasset jämfört med kontrollgruppens upprepade test.  
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Figur 2 

 
 
I figur 2 visas frekvensfördelningen för motsvarande testtider som figur 1. De heldragna 

respektive streckade linjerna visar en anpassad modell utgående från normalfördelning för 

experimentella data. 

 

Som framgår av figuren så är det större spridning i tidsskillnaderna för träningsgruppen 

jämfört med för kontrollgruppen. Det framgår också av den anpassade heldragna och 

streckade normalfördelade modellen inte följer de experimentella data väl. Det framgår också 

tydligt i histogrammet att träningsgruppens uppvisar större andel snabbare testtider vid andra 

testet jämfört med kontrollgruppen vilket motsvaras av större andel negativa tidsskillnader. 
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3.4 Grafisk illustration av testtider 

Nedan illustreras resultat för TMT A och TMT B test för män och kvinnor i försöksgrupp och 

kontrollgrupp. Inkrementell effekt definieras som skillnaden i förbättring mellan försöksgrupp 

och kontrollgrupp och kompenserar alltså för eventuell inlärningseffekt vid upprepat test. 

  

 
Figur 3: TMT A–Genomsnittlig relativ ändring mellan första och andra provomgång (%) för 

försöksgrupp och kontrollgrupp samt inkrementell effekt (försöksgrupp - kontrollgrupp) 

Den statistiska analysen av förändringarna redovisas i tabell 3.  

 

   
Figur 4: TMT B– Genomsnittlig relativ ändring mellan första och andra provomgång (%) för 

försöksgrupp och kontrollgrupp samt inkrementell effekt (försöksgrupp - kontrollgrupp). Den 

statistiska analysen av förändringarna redovisas i tabell 3.  
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3.5 Resultat av statistisk analys 

För både test A och test B uppvisar försöksgruppen, som tränat mellan första och andra 

testtillfället, signifikant kortare testtider vid andra provtillfället jämfört med första testtillfället 

som framgår av tabell 3. Även kontrollgruppen uppvisar något kortare testtid vid andra 

provtillfället jämfört med första provtillfället men skillnaden var mindre än för 

träningsgruppen och enbart statistiskt signifikant för TMT A och inte för TMT B (P< 0,05).  

För att utvärdera eventuell inlärningseffekt av att utföra TMT A och TMT B utvärderades 

skillnaden i testtider mellan träningsgruppen och kontrollgruppen.  Träningsgruppen 

uppvisade fortfarande signifikant kortare testtid både för TMT A samt TMT B vid test som 

utfördes efter träning även då tidsförkortningen för kontrollerna subtraherades för att 

kompensera för eventuell inlärning. Utöver p-värde för de statistiska testen redovisas 95 % 

konfidensintervall för tidsskillnad. För TMT B test som är mer koncentrationskrävande än 

TMT A test så erhölls tydligare effekt på tidsförkortning av testtid efter träning än för TMT A 

provet. Resultaten indikerar att det finns en viss tendens till inlärning för TMT A provet 

eftersom även kontrollerna för detta test förbättrade sina test tider något mer än för TMT B 

testet. 

 

Tabell 3: Statistisk analys 

Prov	 ∆T	t	

(s)	

∆	T	t		(s)			

95%	KI	

P	 ∆Tk	

(s)	

	∆Tk		(s)	

	95%	KI	

P	 ∆T	t		-	

∆Tk		(s)	

∆T	t		-	

∆Tk		(s)	

	95%	KI	

P	

Test-A	 -4,7	 -5,6		-3,8	 <0,001	 -2,7	 -4,3		-1,4	 <0,001	 -1,9	
	
-3,5		-0,3	
 

0,019	

Test-B	 -10,2	 -12,4		-7,9	 <0,001	 -1,7	 -5,6			2,9	 0,44	 -8,5	

	
-13,4	-
4,0	
	

0,0005	

 

∆T t = Median av skillnad i tid mellan andra testtillfället och första testtillfället för TMT A 

respektive TMT B för de som utfört träning mellan första och andra testtillfället. 

∆Tk  =  Motsvarande tidsskillnad som ∆T t men för kontrollgruppen 

KI = Konfidensintervall 

P = signifikansnivå för utfört test 
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4 Sammanfattande diskussion 

4.1 Studiens syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur stor akut effekt aerob träning har på 

gymnasielevers kognitiva förmåga med inriktning mot koncentrationsförmåga. 

4.2 Studiens frågeställning 

Finns det en signifikant akut effekt på gymnasielevers koncentrationsförmåga mätt genom ett 

standardiserat kognitivt test (TMT A och B) 5 minuter efter avslutat aerobt träningspass 

bestående av hinderbana/hopprepsprogram? 

 

4.3 Resultatdiskussion 

TMT B var mer tidskrävande och uppvisade större relativ ändring i tidsåtgång mellan 

provomgångarna jämfört med TMT A. Det verkar rimligt att effekten av träning är tydligare 

om man använder en mer krävande test. TMT A bestod endast av siffror och TMT B bestod 

av siffror och bokstäver vilket gör att TMT B är mer komplicerat och krävande att genomföra.   

Resultaten i studien påvisar att den aeroba träningen dessutom haft en större positiv effekt på 

elevernas prestation på TMT B jämfört med TMT A. Även kontrollgruppen uppvisade viss 

förbättring vid det andra testomgången för TMT A som dock var svag även om den var 

statistiskt signifikant vilket skulle kunna tolkas som en inlärningseffekt. Eventuell 

inlärningseffekt ser dock ut att vara ganska svag jämfört med effekten av träning. För Test B 

visade kontrollgruppen ingen signifikant ändring av testtid mellan de två utförda proven. En 

tolkning av detta resultat kan vara att ett svårare test inte ger så stor inlärningseffekt.  

 

Nämnvärt var att kontrollgruppen för kvinnor i TMT B hade 6 % förbättring medan männen i 

kontrollgruppen hade en 2 % försämring. Eftersom dessa resultat gäller för små grupper kan 

det röra sig om slumpmässiga variationer.  

 

Studiens resultat påvisar att elevernas koncentrationsförmåga förbättras efter direkt aerob 

träning vilket kan styrkas av tidigare studier, en studie påvisar att ett träningspass på mellan 

20-30 minuter utfört på ungdomar hade akuta effekter på kognitiva funktioner genom 

förbättrad uppmärksamhetsförmåga. (Hillman et al. 2009; Kubesch et al. 2009). Det visade 
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sig att barnen fick signifikant bättre resultat i test av läsförståelse och reaktionstid direkt efter 

utfört gångpass på löpband där intensiteten låg på ca 60 % av maxpuls (Hillman et al. 2009). 

 

Det har framkommit att barn som är mycket fysiskt aktiva har en större hippocampus och 

presterade bättre i relationella minnestest och även på kognitiv uppmärksamhets tester i 

förhållande till barn som mindre fysisk aktiva (Wu et al. 2011, s. 333; Chaddock,  et al. 2010, 

s. 172).  

 

Studier visar att ökad fysisk aktivitet resulterar i en signifikant ökning av hjärnvolymen i 

hippocampus hos äldre (Erickson et al. 2011, s. 3017). Den ökade volymen av hippocampus 

ledde till förbättrat spatialt minne (Erickson et al. 2011, s. 3019). Vidare har ökad 

regelbunden fysisk aktivitet även lett till högre blodflöde i hippocampus jämfört med fysiska 

inaktiva personer (Burdette et al. 2010, s. 4; Pereira et al. 2007, s. 5638). 

 

Det går att spekulera i att gymnasielevers skolresultat och betyg skulle förbättras genom att de 

skulle erhålla möjligheten till kontinuerlig aerob träning innan olika prov och tester. Det finns 

även studier som visar att fysisk aktivitet kan leda till akut förbättrade kognitiva funktioner 

vilket kan förbättra inlärningen. (Hillman, Pontifex, Raine, Castelli, Hall & Kramer, 2009, s. 

1044; Kubesch et al. 2009, s. 235). En orsak till detta kan vara att fysisk aktivitet ökar 

koncentrationen av noradrenalin och dopamin (McMorris, Collard, Corbett, Dicks, & Swain, 

2008, s. 106) samt att det uppstår en högre hjärnaktivitet i de centrala delarna av hjärnan. 

(Hillman et al. 2009, s. 1049) 

 

Bunkefloprojektet kom fram till att i årkurs 9 hade 93 % av eleverna med daglig idrott god 

motorik jämfört med 53 % i kontrollgruppen. Studien visade även att 96 % av eleverna i 

gruppen som hade daglig idrott jämfört med 89 % i kontrollgruppen klarade grundskolans mål 

och fick därmed gymnasiebehörighet. Pojkar utmärkte sig mest i dessa resultat.  Pojkarna i 

dagliga idrottsgruppen hade signifikant bättre betyg i svenska, engelska, matematik samt 

idrott och hälsa jämfört med kontrollgruppen (Ericsson 2003, ss.1-13). Det faktum att 

koncentrationsförmågan förbättras efter aerob träning är dessutom positivt ur ett 

lärarperspektiv eftersom det kan leda till eleverna är mer mottagliga för inlärning vilket 

underlättar enormt i undervisningssyfte. En orsak till detta kan vara att fysisk aktivitet ökar 

koncentrationen av noradrenalin och dopamin (McMorris et al. 2008, s. 106) samt att det 

uppstår en högre hjärnaktivitet i de centrala delarna av hjärnan. (Hillman et al. 2009, s. 1049) 
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Resultaten från hälsoenkäterna påvisar att det finns någon form av samband mellan sömn- och 

träningsvanor och koncentrationsförmågan. Det finns tecken på att de elever som redan tränar 

mycket alternativt alla dagar i veckan har en procentuellt mindre förbättring jämfört med de 

som inte tränar lika regelbundet. Men det går inte att statistiskt säkerställa att 

träningsfrekvensen påverkar det. Även de elever som har sovit runt 7-9 timmar visar 

tendenser till att prestera något bättre i TMT-testerna. En möjlighet är att de elever som redan 

tränar regelbundet generellt sätt har en högre koncentrationsförmåga jämfört de som inte gör 

det. Detta resulterar i att tidsskillnader i denna studie för de träningsaktiva blir mindre.  

 

Däremot blir effekten på förkortad testtid större för de elever som inte tränar lika regelbundet 

och detta stärker teorin om att det finns akut effekt på koncentrationsförmågan efter aerob 

träning. Kontrollgruppen innehöll inte fler fysisk inaktiva personer jämfört med 

försöksgruppen utan motionsvanorna var mycket varierande. Majoriteten av deltagarna i 

denna studie tränade regelbundet, 2-3 gånger i veckan och resultaten indikerar att de som 

redan är träningsaktiva generellt sätt hade en mindre akut förbättring i förhållande till de som 

är mindre träningsaktiva. Denna tendens kan styrkas av tidigare forskning som påvisar att 

konditionsträning har en positiv effekt på hjärnans kognitiva funktioner och den har störst 

effekt på de individer som är fysisk aktiva jämfört med de som är fysisk inaktiva och har en 

stillasittande livsstil (Larsen & Mattsson, 2013; Luque-Casado et al. 2016). 

 

 Det har visat sig att aerob träning har mycket goda effekter på kognitiva funktioner vilket tros 

beror på ökad aktivitet och förändringar i hjärnas centra för behandling av rumsorientering, 

minne och nervcellsbildning.(Pereira et al. 2007; Erickson et al. 2011) Studiens resultat 

påvisar att elevernas koncentrationsförmåga förbättras efter direkt aerob träning vilket 

överensstämmer med den uppställda hypotesen i studien.  

 

 

4.4 Metoddiskussion 

Insamlingen av data till studien pågick under en två veckors period och testerna utfördes 

under dagtid, både för och eftermiddag på idrott och hälsa lektioner.  En klass per tillfälle 

bestående av ca 30 elever genomförde testerna och det aeroba träningspasset. Tiden för 

utförande var 60 minuter. Totalt genomfördes tester med sammanlagt 14 olika klasser och det 
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motsvarade ca 306 elever varav 296 inkluderades i analysen. Beroende på om deltagarna 

utförde testerna på för eller eftermiddag kan eventuellt ha påverkat deras nivå av pigghet 

vilket kan påverka prestationsförmågan på TMT-testerna. Valet av kognitivt test avgjordes av 

en kombination av olika faktorer. Det var att det mest tidseffektiva och realistiska att 

genomföra. Det anses vara ett av det mest populära neuropsykologiska testerna som mäter 

individers kognitiva förmåga och testet ger information om visuell sökning och skanning, 

hastighet i processen, mental flexibilitet samt verkställande funktioner inom kognition. 

(Tombaugh, 2004, ss. 203-214) 

 

TMT A och B genomfördes den andra gången endast fem minuter efter aerob träning vilket 

eventuellt kan ha gjort att deltagarna kände sig utmattade och därmed inverkat på resultatet 

däremot var förutsättningarna samma för alla. Eftersom att det både fanns en kontrollgrupp 

och försöksgrupp för TMT A och B gick det att se tydliga skillnader och likheter mellan 

fysisk aktivitet och koncentration. Detta stärker dessutom studiens trovärdighet eftersom 

jämförelserna med kontrollgruppen underlättar för att avgöra om det är den fysiska aktiviteten 

som är den bidragande faktorn till en akut bättre effekt på koncentrationen eller inte. Det 

valdes att förändra ordningsföljden på slingorna på TMT A och B testerna som utfördes efter 

aerob träning och detta för att motverka eventuell inlärningseffekt.(Franzen, Paul & Iverson, 

1996, ss.314-321) 

 

Det går att fundera kring hur resultatet hade blivit om testerna hade utförts vid flera olika 

skolor och med elever från både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Detta kunde 

eventuellt gett en någon mer generell och nyanserad bild av resultatet. Sett till de 

förutsättningar och resurser som rådde var detta koncept det mest lämpliga och realistiska att 

genomföra. Det hade varit intressant att se hur resultat hade blivit om ett annat kognitivt test 

hade tillämpas, t.ex. Flanker-testet som anses mäta den selektiva förmågan vilket är en viktig 

komponent inom koncentrationen. Däremot hade testet inte varit realistiskt att genomföra i 

denna studie då det hade krävt tillgång till många datorer och licensrättigheter för 

testprogrammet för att tillgång till det ett sådant program. Automatisk tidtagning via dator 

skulle ha lett till en större precision i mätningarna av testtiderna men den manuella 

tidtagningen som användes bör inte ha orsakat något systematiskt fel som påverkar studiens 

slutsats.   
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4.5 Slutsats 

Slutsatsen av denna studie är att aerob träning leder till statistiskt signifikanta 

förbättringseffekter på gymnasielevers koncentrationsförmåga enligt mätningar genomförda 

med de kognitiva testerna TMT A och TMT B.  
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4.6 Fortsatt forskning 

Denna studie visar att aerob träning har en signifikant positiv akut effekt på 

koncentrationsförmågan mätt med ett TMT-test. Det skulle vara av intresse att utföra en 

träningsstudie med samma kognitiva test inom detta ämnesområde för att utreda vilken effekt 

kontinuerlig fysisk träning över tid har på koncentrationsförmågan. Det har tidigare utförts en 

träningsstudie där den kognitiva förmågan mättes med hjälp av så ett kallat ”Flanker test” 

vilket mäter människans selektiva kognitiva förmåga. Testet utförs på dator i specifikt 

program där flera rader av pilar som pekar åt olika håll (höger respektive vänster) som 

uppvisas i olika serieomgångar. Uppgiften går ut på att ange vilket håll den mittersta pilen 

pekar åt på snabb tid som möjligt. Detta anses spegla människans koncentrationsförmåga 

mycket väl. (Hansen, 2016,ss.71-75) Det hade varit intressant att utföra detta test i en akut 

studie, liknade det koncept som i denna studie för att undersöka om även en sådan typ av 

kognitivt test ger akuta signifikanta förbättringar på koncentrationen.  
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6 Bilagor 

Bilaga 1: TMT A före aerob träning 

	

Trail making test A 
Patientens namn: ...........................................  Personnummer: ........................  Datum: ............  
!

!
!

Trail making test A 
Patientens namn: ...........................................  Personnummer: ........................  Datum: ............  
!

!
!

Namn:____________________________Klass_______			Kön:________Ålder:_____Datum:______	
	
Provtid:__________		
	
Maxpuls:_________	
	
,	
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Bilaga 2: TMT A efter aerob träning 

 

	

Trail making test A 
Patientens namn: ...........................................  Personnummer: ........................  Datum: ............  
!

!
!

Trail making test A 
Patientens namn: ...........................................  Personnummer: ........................  Datum: ............  
!

!
!

Namn:_____________________________	Klass:_______Kön:______Ålder:_____Datum:________	
	
Provtid:__________	
	
Maxpuls_________	

Efter	aerob	träning	

	3	

10	

	4	

10	

9	

5	 6	

21	

19	

20	

18	

15	 23	

24	

	2	

22	

	1	

14	
16	

17	

11	

12	

13	

8	

7	
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Bilaga 3: TMT B före träning 

 
 

	

Trail making test B 
Patientens namn: ...........................................  Personnummer: ........................  Datum: ............  
!

!
!
!
!

	Namn:____________________________	Klass:_________Kön:_______Ålder:_____Datum:________	
	
Provtid:__________	
	
Maxpuls_________	
	

Trail making test B 
Patientens namn: ...........................................  Personnummer: ........................  Datum: ............  
!

!
!
!
!
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Bilaga 4: TMT B efter aerob träning 

 

	

Trail making test B 
Patientens namn: ...........................................  Personnummer: ........................  Datum: ............  
!

!
!
!
!

	
Namn:____________________________Klass:_________	Kön:________Ålder:_____Datum:________	
	
Provtid:__________	Maxpuls:_________	
	

Trail making test B 
Patientens namn: ...........................................  Personnummer: ........................  Datum: ............  
!

!
!
!
!

Efter	aerob	träning	

E	

D	 I	

C	

F	
A	

H	

G	

K	

B	

J	

L	

4	

5	

6	

1	

7	

2	

8	

12	

3	

10	

11	
9	
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Bilaga 5: Hälsoenkät 

 

Hälsoenkät		
Kryssa	för	det	alternativ	som	passar	bäst	in	på	dig															Maxpuls:______________		
	Skriv	tydligt,	tack!																																												
Kön		

o Man														
o Kvinna		

	
Namn:___________________________________________(för	och	efternamn)	
	
Klass:____________	
	
Ålder:__________	
	
Deltog	under	träningspasset:	

o Ja		
o Nej,	varför:________________________	

Kostvanor:		
o Allätare		
o Vegetarian	
o Vegan		
o Gluten	eller	laktos	intolerant		
o Diabetiker		

	
Motions	-	och	träningsvanor:	
Hur	frekvent	tränar	du	i	genomsnitt	varje	vecka?		

o Aldrig																																			
o 1-2	gånger	i	veckan	
o 2-3	gånger	i	veckan		
o 3-5	gånger	i	veckan		
o 5-6	gånger	i	veckan		
o Alla	dagar	i	veckan			

Vad	för	typ	av	träning	utövar	du?		
o Konditionsträning		
o Styrketräning		
o Konditions	och	styrketräning				
o Lågintensiv	träning,	t.ex.	promenader		
o Rörlighetsträning		

Upplever	du	dig	mer	koncentrerad	och	fokuserad	efter	fysisk	träning?		
o Ja	
o Nej		
o Vet	ej,	har	inte	reflekterat	över	det		

Sömnvanor:		
Hur	många	timmar	sov	du	natten	innan	testet?		

o Inget	
o 3-4	timmar	
o 5-6	timmar		
o 7-9	timmar				
o 9-12	timmar		
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Bilaga 6: Informationsbrev 

 

 

Informationsbrev	om	experimentell	akut	studie	–	Vilket	
samband	finns	mellan	aerob	träning	och	
koncentrationsförmåga?			
	
Hej	student!		
	
Mitt	namn	är	Magnus	Persson	och	är	24	år	gammal.	Jag	studerar	till	lärare	i	
idrott	och	hälsa	vid	GIH	(gymnastik	och	idrottshögskolan)	i	Stockholm	och	nu		
under	vårterminen	genomför	jag	arbetet	med	mitt	examenarbete.		Jag	är	
intresserad	att	studera	närmare	kring	vilken	korrelation	det	finns	mellan	aerob	
träning	och	koncentrationsförmåga,	kan	den	fysiska	aktiviteten	förhöja	och	
förbättra	vår	koncentrationsförmåga	och	isfall	hur	mycket?	Jag	har	därför	valt	att	
genomföra	en	kvantitativ	studie	av	experimentell	och	deskriptiv	karaktär.	Min	
intention	är	att	genomföra	en	akut	studie	bestående	av	ett	trail	making	test	
(TMT)	vilket	är	kognitiv	test	som	undersöker	er	uppmärksamhet-	och	
koncentrationsförmåga	och	ett	aerobt	träningspass	på	ca	20	min	där	ni	försöka	
att	uppnå	80%	av	er	maxpuls.	Efter	5	minuters	nedvarvning	från	träningspasset	
genomför	ni	TMT-	testet	igen.		Ni	kommer	få	använda	av	er	pulsklocka	och	
pulsband	under	träningspasset.	Det	jag	vill	undersöka	är	om	resultaten	på	TMT-	
testen	förbättras	efter	ett	aerobt	träningspass.	Dessutom	kommer	ni	att	fylla	i	en	
kort	hälsoenkät	angående,	kost,	träningsvanor	samt	sömnvanor.	Det	är	helt	
frivilligt	att	delta	i	studien	och	ni	kommer	att	förhållas	anonyma	samt	att	ni	kan	
när	som	helst	under	studien	välja	att	avbryta	ert	deltagande.	Ni	behöver	om	inte	
vill	ange	skäl	för	detta.		
		
	
Vill	du	veta	mer	och	studien	eller	har	du	funderingar	och	frågor,	tveka	inte	på	att	
kontakta	mig!		
	
Med	förhoppning	om	att	vi	ses	i	en	spännande	studie!		
	
Vänliga	hälsningar		
Magnus		
	
Kontaktuppgifter:		
Magnus	Persson			
Mobil	nr:	073-2197765		
Mailadress:	magnus.persson@student.gih.se		
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Bilaga 7: Litteratursökning 

 

 

 

Vad har du sökt?  

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Vilka sökord har du använt? 

 
Relationship between physical activity and cognitive ability   

Effects of aerobic exercise and cognition 

Be smart by exercise,cognition 

Aerob träning och koncentrationsförmåga   

Konditionsträning och koncentrationsförmåga  

Fysisk aktivitet och kognitiv förmåga  

Samband mellan aerob träning och kognitiv förmåga   

Akuta effekter på koncentrationen efter träning 

Test för att mäta kognitiv förmåga  

Kognitiva tester och fysisk aktivitet  

Google 

Google scholar  

DIVA vid GIH. 

Discovery databas vid GIH 

Pubmed.gov 

 

Effects of aerobic exercise and cognition – Discovery databas vid GIH 

Be smart by exercise, cognition - Discovery databas vid GIH 

Aerob träning och koncentrationsförmåga  - Google scholar 

Akuta effekter på koncentrationen efter träning – Google och Diva vid GIH 

Test för att mäta kognitiv förmåga - Google 

Kognitiva tester och fysisk aktivitet – Google  

Effects of aerobic exercise and cognition – Pubmed.gov 


