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Sammanfattning 
 

Syfte: 

Syftet med denna studie var att undersöka om måttlig fysisk aktivitet hade en akut, mätbar 
påverkan på koncentrationsförmågan. Vidare var syftet att undersöka om vistelse i 
naturen/och eller bullrig trafikmiljö hade någon ytterligare/särskild påverkan. Slutligen fanns 
ett syfte att undersöka om det fanns ett samband mellan deltagarens uppfattning av aktuell 
koncentrationsförmåga och testresultat. 
 
Frågeställningar: 
– Ökar måttlig fysisk aktivitet i trettio minuter den kognitiva förmågan med avseende på logik 
och matematisk problemlösning? 
– Ökar måttlig fysisk aktivitet i trettio minuter förmågan till uppmärksamhet med avseende på 
selektivitet och vakenhetsgrad? 
– Ger promenad i skogsmiljö ytterligare eller annan effekt jämfört med promenad i 
stadsmiljö? 
– Finns det ett samband mellan bra resultat på logik/matematiktestet och deltagarens upplevda 
koncentrationsförmåga? 
 
Metod: 
Urvalet bestod av kvinnor och män i åldern 22 till 49 år. 14 kvinnor och 6 män deltog. 
Studien genomfördes som ett experiment. Designen var cross-over. Deltagarna fick vid två 
tillfällen utföra måttlig fysisk aktivitet i 30 minuter. Vid ena tillfället promenerade halva 
gruppen i skogsmiljö, den andra i stadsmiljö. Vid det andra tillfället bytte grupperna miljö. I 
samband med båda promenaderna gjordes för respektive eftertest av kognition (logik och 
matematisk problemlösning) och uppmärksamhet (selektivitet och vakenhetsgrad). I samband 
med testerna samlades kvantitativa data in, sedan gjordes en statistisk analys av skillnader och 
samband. Analysen gjordes i SPSS 17.0.  
 
Resultat: 
I denna studie fann vi inte några signifikanta förbättringar på logik och 
matematiskproblemlösning eller selektivitet och vakenhetsgrad efter måttlig fysisk aktivitet i 
trettio minuter. Inte heller fann vi några signifikanta skillnader mellan testresultaten relaterat 
till yttre miljö. Det fanns inte heller något större samband mellan upplevd 
koncentrationsförmåga och prestation på logik/matematiktestet. Dock fanns en skillnad i 
upplevd koncentrationsförmåga relaterat till yttre miljö. Det var fler som upplevde att de hade 
en hög koncentrationsförmåga efter skogspromenaden jämfört med stadspromenaden. Det 
fanns också en förbättrad prestation hos dessa individer på efterföljande tester. Detta samband 
fanns bara för denna miljö.  
 
Slutsats: 
Måttlig fysisk aktivitet vid några få tillfällen ökar inte koncentrationsförmågan. Detta beror 
troligtvis på att den förbättring som fysisk aktivitet kan åstadkomma på hjärnans kognitiva 
funktioner sker över tid. Dock verkar en skogspromenad kunna ha effekt på den mentala 
upplevelsen av koncentrationsförmågan. Detta tillsammans med en vistelse i naturen verkar 
kunna öka prestationsförmågan. En förklaring skulle kunna vara att naturvistelse till skillnad 
från vistelse i stadsmiljö sänker upplevd stress och skapar rum för återhämtning.  
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1 Inledning 
 
I en rapport från Statistiska Centralbyrån 2009 framgår det att var fjärde elev vid gymnasiet 

inte fullföljer sin utbildning. Rapporten visar också att dessa elever löper större risk att få 

lägre sysselsättningsgrad samt sämre ekonomiska förutsättningar senare i livet än de som 

fullföljt sina studier. Bland annat visar rapporten att av de elever som inte fullföljt sin 

gymnasieutbildning 1994 hade 25 procent arbetsmarknadsstöd* år 2000. Motsvarande siffra 

för de som fullföljt sin gymnasieutbildning var 16 procent.1 

 

Med vilka medel skulle man kunna uppnå en högre andel som fullföljer sina studier? Vilka är 

förutsättningarna för att kunna klara av studierna? Finns det något som skolan i sig själv på ett 

enkelt sätt kan genomföra för att förbättra elevens förutsättningar till fullständigt genomförd 

utbildning? 

 

En av de faktorer som har betydelse för hur väl eleven lyckas i sina studier är förmågan till 

koncentration.2 Denna förmåga är inte den viktigaste förklaringen till varför de elever som 

väljer att avsluta sina studier för tidigt gör det. Där är samband med socioekonomi och 

härkomst klart mycket starkare.3 Dock yttrar sig dessa bakomliggande faktorer ofta som 

koncentrationssvårigheter vid inlärningssituationen4, där förmågan till koncentration påverkar 

resultat och prestation.5 
 

* Avser ersättning från arbetslöshetskassa eller ersättning för arbetsmarknadsutbildning  
 

1.1 Bakgrund 
En riskfaktor för försämrad koncentrationsförmåga är vistelse i bullrig miljö. Vägtrafikbuller 

är ett av de största problemen. Närmare två miljoner svenskar utsätts idag genom vägtrafiken 

                                                 
1 SCB, Tema : Utsatt ? Utbildning, jobb och pengar-utsatta grupper och deras villkor.  Rapport 2009 s 23  

2 Björn Kadesjö , Barn med koncentrationssvårigheter, Stockholm Liber(2002) s 16. 

3 SCB Tema : Utsatt ? Utbildning, jobb och pengar-utsatta grupper och deras villkor, Rapport 2009 s 19. 

4 Lars Berglund, Koncentrationsvårigheter Strukturaspekter och åtgärdsperspektiv, Malmöstudien s 19. 

5 Ingegärd Ericsson, Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3 , 
Malmö: Lärarutbildningen, Högskolan( 2003). 
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för ljudnivåer som ligger över riktvärdet för vad som är hälsosamt. Värst utsatta är de boende 

i storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö.6 En annan utsatt miljö är skolan. 

Många skolelever vistas dagligen i miljöer i skolan som ligger över riktvärdet för buller. Detta 

framgår av en rapport från socialstyrelsen 2005.7  

 

Enligt WHO störs barn och personer som utför komplexa kognitiva uppgifter t.ex. särskilt 

mycket av buller. 8Genom bullret utsätts individen för stress. Denna stress skapar bland annat 

koncentrationssvårigheter, försämrad inlärningsförmåga samt försämrad 

uppmärksamhetsförmåga.9     

 

Som en motvikt mot buller och stressrelaterade störningar har senare tids forskning visat att 

vistelse i naturen främjar koncentrationsförmågan. En studie visade bland annat att de barn 

som hade en stor och vildvuxen förskoletomt att leka på blev mer koncentrerade, hade lättare 

för att lära och bibehålla uppmärksamhet än de barn som inte hade någon natur att tillgå.10 En 

annan jämförande studie visade att koncentrationsförmågan ökade hos den grupp äldre (över 

65 år) som vistats utomhus i ett grönområde under en timmes tid, vilket den inte gjorde hos 

den grupp som inte gjort det.11 

 

Denna uppfattning delas även ofta av de lärare och pedagoger som utnyttjar naturen som 

medel i undervisningen. Genom den utomhuspedagogiska inramningen anser de att deras 

elever blivit mer/är mer koncentrerade i sin undervisningssituation.12 

                                                 
6 Naturvårdsverket, Verksamheter- med- miljöpåverkan/Buller/Bullerkartläggning 2006, (2010-03-22) 

7 Socialstyrelsen, Miljörapport 2005, Birgitta Berglund, Thomas Lindvall, Mats E Nilsson, kapitel 18 s 215f 

8  WHO, Guideline Document, B. Berglund, T. Lindvall, D.H Schwela,&K.- T. Goh,, Guidelines for Comunity 
Noise, Geneva, s 31-35, (2010-03-22) 

9 Naturvårdsverket, Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Buller-fran-vagtrafik 2006, (2010-03-22) 

10 Patrik Grahn, Fredrika Mårtensson, Bodil Lindblad, Paula Nilsson & Anna Ekman, Ute på dagis. Hur 
använder barn daghemsgården? Utformningen av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och 
koncentrationsförmåga, Alnarp 1997: Stad & Land s 145f 
 
11 Johan Ottoson och  Patrick Grahn, Utemiljöns betydelse för äldre med stort vårdbehov.”Med ögon känsliga 
för grönt, Alnarp 1998 : Stad &Land s 155f 

12 Iann Lundegård, Per-Olof Wickman, Ammi Wohlin, Utomhusdidaktik  Lars Owe Dahlgren, Anders 
Szczepanski, kapitel 1 Gunilla Ericsson, kapitel8, Studentlitteratur Lund 2004, s 9-23 och s 137-145 
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Liknande resultat angående koncentrationsförmåga visas också av senare tids forskning kring 

fysisk aktivitet. Bland annat visade en studie att genom regelbunden fysisk aktivitet ökade 

koncentrationen hos de elever som fick schemalagd fysisk aktivitet fem gånger i veckan. 

Dessa elever presterade även bättre på nationella prov i både matematik och svenska än de 

elever som enbart hade schemalagd fysisk aktivitet två gånger i veckan.13    

 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka om måttlig fysisk aktivitet hade en akut, mätbar 

påverkan på koncentrationsförmågan. Vidare var syftet att undersöka om vistelse i 

naturen/och eller bullrig trafikmiljö hade någon ytterligare/särskild påverkan. Slutligen fanns 

ett syfte att undersöka om det fanns ett samband mellan deltagarens uppfattning av aktuell 

koncentrationsförmåga och testresultat. 

 

1.3 Frågeställningar 
Frågorna vi ställde oss var: 

– Ökar måttlig fysisk aktivitet i 30 minuter den kognitiva förmågan med avseende på logik 

och matematisk problemlösning? 

– Ökar måttlig fysisk aktivitet i 30 minuter förmågan till uppmärksamhet med avseende på 

selektivitet och vakenhetsgrad? 

– Ger promenad i skogsmiljö ytterligare eller annan effekt jämfört med promenad i 

stadsmiljö? 

– Finns det ett samband mellan bra resultat på logik/matematik testet och deltagarens 

upplevda koncentrationsförmåga? 

 

1.4 Aktuell forskning 
I en svensk studie som publicerades i den amerikanska vetenskapstidskriften PNAS år 2009 

studerades sambandet mellan logiskt tänkande och kondition. I denna studie fann Maria 

Åberg med fler ett klart positivt samband mellan konditionskapacitet och förmågan till 

                                                 
13 Ericsson s 35 
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språkförståelse och logik. De fann också att genom en ökad/förbättrad konditionsnivå så 

förbättrades/ökades förmågan inom dessa områden. 14  

 

En annan studie publicerad år 2009 studerades sambandet mellan deltagarnas uppmärksamhet 

och fysisk aktivitet. Forskarna till studien fann att genom fysisk aktivitet vid ett enskilt 

tillfälle i trettio minuter ökade deltagarnas förmåga till uppmärksamhet vid det enskilda 

testtillfället15 

 

Ytterligare en studie publicerad 2009 studerade sambandet mellan kognition/uppmärksamhet 

och konditionsnivå samt akut träning. Denna studies resultat visade att det fanns ett samband 

mellan konditionsnivå och prestationsnivå. De som hade högre kondition presterade bättre 

totalt sett på de tester som gjordes. Dock fanns inget samband med den akuta träning som 

bedrevs mellan för och eftertester.16  

 

I en sammanställning av flera olika studier framgår det att vistelse i naturen ökar 

koncentrationsförmågan. Detta bland annat beroende på att naturen tycks ha en mental 

påverkan på människan.17   

 

En studie som ytterligare stödjer detta är den som gjordes av Taylor Andrea Faber och Kuo 

Frances E också publicerad 2009. I denna studie fann forskarna att samtliga barn som deltog i 

studien hade högre koncentrationsförmåga och presterade bättre efter en promenad i naturen 

jämfört med en promenad i stadsmiljö.18 

 

 

                                                 
14 Maria Åberg  et al, Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood, PNAS, ( Vol 106-
Num 49 2009), s 20906 ff 

15 S Kubesh et al, A 30-minute Physical Education Program Impruved Students Executive Attention, 
International Mind, Brain and Education Society and Blackwell Publisching,( Inc Vol 3-Num 4, 2009) s 235-239 

16 S Stroth et al, Physical fitness, but not acute exercise modulates event-related potential indices for executive 
controll in healthy adolescents,( Brain Research 1269, Elsevier B.V 2009) s 117-118 

17 A Bengtsson, Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshundrade Kunskapssammanställning, Statens 
folkhälsoinstitut 2003 s29-41 

18 Taylor Andrea Faber och Kuo Frances E, Children with attention deficits concentrate better after walk in the 
park, Journal of Attention Disorders 2009. s 402-408 

4 
 



1.5 Koncentration  
Att vara koncentrerad innebär att flera olika hjärnfunktioner är involverade och kan sägas 

vara en aspekt av vårt tänkande. Tore Duvner har föreslagit följande övergripande indelning: 

 

Fokusering: Rikta uppmärksamhet och begränsa sinnesintryck/tankeprocesser 

Uthållighet: Hålla kvar uppmärksamhet på en företeelse tillräckligt länge 

Fördelad uppmärksamhet: Att göra två saker samtidigt. Att kunna koncentrera sig på en sak 

och samtidigt vara medveten om vad som händer runt omkring. Att kunna växla över 

uppmärksamheten till något annat och sedan återgå till den första uppgiften.19 

 

Enligt Björn Kadesjö går det att beskriva koncentration som en persons förmåga att samla in 

den mest värdefulla informationen för att kunna förstå eller lösa en specifik uppgift. Han 

menar vidare att koncentrationsförmågan är hög eller god om det viktigaste finns med och det 

onödiga sållats bort.20 Enligt Ingegärd Ericsson så är all typ av inlärning är beroende av denna 

förmåga. Ericsson menar att för exempelvis kunna lära sig att skriva, läsa eller lösa ett 

matematiskt problem måste både uthållighets- och uppmärksamhetsförmågan vara stor.21 

 

Tore Duvner anser att kunna utföra alla dessa olika moment som koncentration innebär 

aktiveras olika delar i hjärnan. Hjärnstammen aktiverar bland annat vakenhetsgrad och 

sovring av intryck. Stora hjärnan aktiverar perceptuella och kognitiva funktioner för förståelse 

och bearbetning av information. Här aktiveras även korttidsminne och långtidsminne för 

kategorisering, generalisering och symbolbildning. Mellanhjärnan och hippocampus aktiveras 

också för lagring av information i långtidsminnet. I pannloberna aktiveras bland annat 

strategier för problemlösning. 22   

 

För att dessa system ska fungera optimalt finns det i hjärnan ett system av nervceller och 

nervförbindelser. Mellan dessa skickas signaler/impulser som aktiverar de olika delarna av 

hjärnan beroende på aktivitet.    

 
                                                 
19 Tore Duvner, ADHD Impulsivitet Överaktivitet koncentrationssvårigheter, (Liber AB 1998) s 31.  

20 Kadesjö, s16 

21 Ericsson  

22 Tore Duvner, Barnneuropsykiatri MBD/DAMP autistiska störningar, dyslexi,(Liber AB 1998) s 31. 
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1.5.1 Logik och matematisk problemlösning 
När vi ställs inför ett logiskt/matematiskt problem så startas en process av kontrollerad 

informationsbearbetning. Denna form av tänkande kräver målmedvetenhet, medveten/riktad 

uppmärksamhet samt en mental ansträngning. Initialt behövs riktad uppmärksamhet för att ta 

in information om problemet. Sedermera behövs tillgång till kognitiva funktioner för bland 

annat förståelse och kunskapshämtande. Slutligen behövs uthållighet och en mental 

ansträngning för att ”orka” arbeta igenom problemet mot en lösning.23 

 

Sammanfattningsvis kan logisk och matematisk problemlösning sägas bero på förmågan till 

koncentration.        

 

1.5.2 Uppmärksamhet 
Även uppmärksamhet anses bestå av olika delar. Enligt John Stirling är dessa:  

Selektiv uppmärksamhet (att medvetet kunna fokusera på en sak) 

Vigilans (att upprätthålla uppmärksamheten över tid) 

Arousal/vakenhet (att vara alert) 

Genom att låta försökspersonen visuellt lokalisera utvalda objekt bland flera andra kan man 

studera både selektiv uppmärksamhet och vakenhet.24 

1.6 Fysisk aktivitet 
Med fysisk aktivitet menas all rörelse som ger en ökad energiomsättning.  Den minsta 

rekommenderade dosen från Folkhälsoinstitutet är trettio minuter dagligen med måttlig 

ansträngning eller tre gånger i veckan med högre intensitet.25 

 

Med måttlig ansträngning avses en nivå som motsvaras av energiutgiften vid en rask 

promenad, eller vid en belastning där hjärtfrekvensen ligger på ca 60- 70 procent av maximal 

hjärtfrekvens.26 

 

                                                 
23 Lundh, LG, Montgomery H, Waern Y, Kognitiv psykologi, Studentlitteratur Lund, 1992, s 33. 

24 John Stirling, Neuropsykologi – en introduktion, Studentlitteratur Lund 2008, s 220-225. 

25Folkhälsoinstitutet, Vårt uppdrag/fysisk aktivitet, (2010-03-22) 

26 Jonny Nilsson, Träningslära kompendium, s 88 
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Studier på djur har visat att fysisk aktivitet i trettio minuter eller mer leder till en ökad 

frisättning av bland annat signalsubstanser som dopamin och serotonin i hjärnan.27  Enligt 

andra studier på människor verkar dessa substanser ha en påverkan koncentrationsförmågan 

då brist på dessa leder till försämrat arbetsminne och uppmärksamhetsförmåga.28  

 

Genom långvarig stress påverkas känsligheten hos det signalutsöndrande systemet i hjärnan, 

vilket bland annat resulterar i brister på ovan nämnda signalsubstanser. 

   

Ytterligare effekter på nervsystemet verkar vara tillväxten av nervceller och antalet 

nervförbindelser. Bland annat menar Hannaford (1997) att koordinerade rörelser stimulerar 

produktionen av neurotrofiner. Dessa påverkar tillväxten av nervceller och antalet 

nervförbindelser i hjärnan.29  

 

Genom denna ökning verkar också den kognitiva förmågan öka. Detta visades bland annat i 

ett djurförsök på möss. I försöket fick mössen springa regelbundet. Detta ledde till ökad 

nybildning av hjärnceller och ökad inlärningsförmåga hos mössen.30  

 

1.7 Naturvistelse/Naturen  
Naturen eller ett naturområde kan beskrivas som en miljö där växter och djur i stort sett är 

opåverkade av människan. Det finns i Sverige genom den lagstiftade miljöbalken från 1998 

ett särskilt skydd för sådana områden. Dessa går då under beteckningen naturreservat. Det 

finns för tillfället ca 2700 naturreservat i Sverige. Genom allemansrätten har alla rätt till att 

vistas i dessa områden.31 

 

                                                 
27  F Chaulloff, Effects of acute physical activity on serotonergic systems, Medicne and Science in Sports and 
Exercise, 29(1997) s 58-62. 

28 Raust et al, Prefrontal cortex dysfunction in patients with suicidal behavior, Psychological Medicine, 37,s 
411-419  

29 C Hannaford, Lär med hela kroppen, s 104. 

30 Van Praag H, Christie BR, Sejnowski TJ, Gage FH, Running enchances neurogenesies, learning, and long-
term potention in mice, Proc Natl Acad Sci USA 1999:96 : 13427-31. 

31 Naturvårdverket, Naturreservat i Sverige, (2010-03-22)  

7 
 



För att påverkan på naturen ska vara så liten som möjligt finns det ofta preparerade stigar att 

följa. I större städer kan dessa områden ofta ligga i anslutning till mindre skyddade 

naturområden så som en park eller ett elljusspår. Exempel på sådant område är Liljanskogen i 

Stockholm, som är en del av nationalstadsparken. 

 

Enligt en teori utformad av Steven och Rachel Kaplan, ART (Attention Restoration Theory) 

innebär vistelse i naturen möjligheter till återhämtning. Detta beror på enligt Kaplans att vi 

inte behöver anstränga oss för att förstå eller tolka naturen samt att naturen med sin 

artrikedom skapar ett obegränsat rum för fantasin. Genom denna återhämtning ökar därför vår 

förmåga till koncentration när vi så behöver. Grunden till sina teorier fick de genom ett 

projekt med utbrända personer som återhämtade sig genom naturvistelse.32 

 

En annan bild av naturens återhämtande miljöer framgår av den forskning som Patrick Grahn 

presenterat. En studie visade att den självupplevda stressen minskade ju mer tid som 

tillbringats i naturen.33 En annan studie identifierade åtta självupplevda kvaliteter hos naturen. 

En av de mest centrala var Rofylld. Denna kvalitet beskrevs som en ”tyst plats där man kan 

lyssna till vindens sus, bin och humlor”. Andra centrala kvalitéer var Vild och artrik. Dessa 

inspirerade till upptäckter och fantasi.34 

 

 

2 Metod  
Vi valde att via en positivistisk ansats försöka besvara våra frågeställningar. Genom att samla 

in empiriskt mätbara data hoppades vi att kunna förklara orsak och verkan. Studien 

genomfördes som ett experiment. Designen var cross-over och data som samlades in var 

kvantitativa. 

 

                                                 
32 R Kaplan, S Kaplan  & R.L Ryan, With people in mind.  Design and managemnt of everyday nature 
Washington: Island Press. (1998)s    

33P Grahn, U Stigsdotter, Landscape Planning and Stress. Urban Forestry & Urban Greening Vol 2. Urban & 
Fischer Verlag, Jena. (2003) ,s 1-18 

34 AM Berggren-Bärring  & P Grahn, Grönstrukturens betydelse för användningen. Sveriges 
lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsplanering Alnarp, Ultuna , (1995), s 
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Samtliga deltagare delades in i två grupper och promenerade i trettio minuter vid två tillfällen 

i två olika miljöer, stad och natur. Den ena gruppens deltagare började med att promenera i 

skogsmiljö, den andra i stadsmiljö. Vid nästa testomgång bytte deltagarna miljö. 

Före och efter vid båda tillfällena gjordes två olika tester. Ett testade logik och matematisk 

problemlösning och det andra selektivitet och vakenhet (tillsammans testade de för några av 

koncentrationsförmågans olika delar). I samband med testerna svarade deltagaren också på 

hur de uppfattade sin aktuella koncentrationsförmåga. Svarsalternativen de erbjöds var 

antingen hög eller låg koncentrationsförmåga. 

 

Vi valde att studera koncentrationsförmågan ur två olika aspekter, logisk och matematisk 

problemlösning samt uppmärksamhetsförmåga (selektivitet och vakenhetsgrad). Testerna vi 

använde var NOG från Högskoleprovet 2009 och The Grid Concentration Test. Vi valde 

också att använda måttlig fysisk aktivitet, yttre miljö och upplevd koncentrationsförmåga som 

beroende variabler. 

 

Vi jämförde sedan medelvärde och differens för samtliga företester (de två olika testerna var 

för sig) med medelvärdet och differens för samtliga eftertester (de två olika testerna var för 

sig)i båda omgångarna för att studera om promenaden/fysisk aktivitet hade någon effekt. 

Ytterligare jämförde vi samtliga resultat efter stadsmiljö med samtliga resultat efter natur för 

att studera eventuella skillnader. Slutligen jämförde vi samtliga resultat av hög och låg 

upplevd koncentrationsförmåga med antal rätta svar på logik och matematiktestet för att även 

här studera eventuella skillnader.  

     

2.1 Urval 
Testpersonerna bestod av frivilliga och fullt friska män och kvinnor i åldern tjugotvå till 

fyrtionio år. Fjorton kvinnor och sex män deltog. Samtliga deltagare var inskrivna för 

pågående studier vid högskola eller hade avslutat sina studier med minst 30 högskolepoäng.  

 

Deltagarna rekryterades genom skriftlig och muntlig förfrågan på tre olika högskolor i 

Stockholm, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholms Universitet samt Ersta Sköndals 

högskola. Vidare rekryterades deltagare genom skriftlig och muntlig förfrågan på tre olika 

arbetsplatser i Stockholm. Valet av högskolor och arbetsplatser var subjektivt och skulle 

också i någon mån kunna beskrivas som stratifierat. Vi ville undersöka 
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koncentrationsförmågan hos en vuxen population som klarat av grundskola och gymnasium 

samt även klarat studier på högre nivå. Detta var för att utesluta alltför stora slumpmässiga 

skillnader mellan individernas kognitiva utveckling. 

 

2.2 Mätmetod/Utförande 
Samtliga tester gjordes vid och i anslutning till Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 

mellan vecka 5 och vecka 8 år 2010. Tidpunkten för testomgången bokades av testpersonen 

själv i samråd med någon av testledarna, muntligen eller via mejl.   

 

Deltagarna selekterades in i två grupper A och B i två omgångar. Först justerades grupperna 

till att vara så lika som möjligt enligt antal, ålder och kön. Sedan lottades grupperna till att 

vara A eller B.   

 

Innan och i samband med testet informerades samtliga deltagare om att deltagandet var helt 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta testomgången. 

 

Inledningsvis gavs allmän information om testet som helhet. Sedan delades Testformulär1 ut. 

Första delen bestod av information om testet, frågor om deltagarens bakgrund och eventuellt 

samtycke till att använda testresultatet anonymt (bilaga 1). Andra delen bestod av fem frågor 

(1-5) från NOG Högskoleprovet 2009 03 28 35 och tredje delen var The Grid Concentration 

Test (bilaga 3). 

 

Samtliga deltagare fyllde först i frågeformuläret med avseende på bakgrund(bilaga 1.) Efter 

det genomförde samtliga deltagare NOG (Fråga 1-5) i tio minuter. Sedan i direkt anslutning 

till denna del gjorde samtliga deltagare The Grid Concentration(bilaga 3) Test med 

uppmaning att lokalisera siffrorna från 00 till 99 under en minut. Denna del av testet utfördes 

i ett bokat rum på GIH. Samtliga Testformulär1 samlades sedan in av testledarna och märktes 

med ett F (Före). 

 

                                                 
35 Högskoleprovet < http://www.provtips.com/hogskoleprovet_forberedelser.html acc 2010-03-22>  
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Deltagarna i grupp A genomförde sedan Promenad 1 i trettio minuter i Liljanskogen med start 

och avslut vid GIH.(bilaga 5) Testledare deltog med en pulsklocka (polar) för att kontrollera 

tid och hjärtfrekvens. 

 

Deltagare i Grupp B genomförde sedan Promenad 2 i trettio minuter på Valhallavägen och 

Lidingövägen med start och avslut vid GIH.(bilaga 6) Testledare deltog med en pulsklocka 

(polar) för att kontrollera tid och hjärtfrekvens. 

 

 

Efter avslutad promenad återgick samtliga deltagarna till det bokade rummet. Där delades 

Testformulär2 ut. Del ett bestod av Borg RPE-skala©36 där deltagaren fick göra en skattad 

ansträngning av promenaden som helhet samt en beskrivning av hur skalan fungerade (bilaga 

4). Vidare bestod första delen av fem frågor som besvarades med ett eller fler kryss och en 

fråga om tidpunkt (bilaga 2). Del två bestod av fem frågor (6-11) från NOG Högskoleprovet 

2009 03 28. Del tre bestod av The Grid Concentration Test (bilaga 3)  

 

Samtliga deltagare skattade först sin upplevda ansträngning enligt Borg. Sedan svarade de på 

de fem frågorna.  Efter det gjordes NOG 2 i tio minuter. I direkt i anslutning till denna del 

gjorde samtliga deltagare sedan The Grid Concentration Test med uppmaning att lokalisera 

siffrorna från 99 till 00 under en minut. Samtliga Testformulär2 samlades sedan in av 

testledarna och märktes med ett E (Efter).  

 

Promenaderna genomfördes enskilt eller som max med två deltagare, testerna genomfördes 

enskilt eller som max med fyra deltagare.(Deltagare ur två olika grupper genomförde vid 

några tillfällen testomgången samtidigt varför det kunde vara fyra som gjorde testerna 

samtidigt) Vid samtliga promenader och tester var testledare med. 

 

 

Efter det upprepades liknande testomgång vid ett ytterligare tillfälle. Dock med några 

skillnader: 

                                                 
36 Gunnar Borg, BORG´S PERCIEVED EXERTION AND PAIN SCALES, Human Kinectics 1998 s 41-43 
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Grupp A genomförde istället Promenad 2.(Valhallavägen), även denna gång deltog testledare 

med pulsklocka (Polar). 

Grupp B genomförde istället Promenad 1.(Liljanskogen), även denna gång deltog testledare 

med pulsklocka (Polar). 

Återstående frågor från NOG Högskoleprovet 2009 03 28 användes( fråga12-22, dock ej 16). 

The Grid Concentration Test gjordes i omvänd ordning, dvs första omgången 99-00 och andra 

omgången 00-99.  

 

2.2.1 Frågeformulär 
I testformuläret fanns sex stycken frågor. Dessa handlade om sömn, kost och upplevt mentalt 

tillstånd. Dessa användes för att kunna utesluta skillnader mellan de olika testomgångarna 

med avseende på kost, sömn och eventuell specifik händelse inför testet. Då både sömn och 

kost skulle kunna påverka eventuellt resultat i någon riktning bedömdes de som relevanta 

faktorer att vid testomgången ta hänsyn till. Även en specifik händelse skulle kunna ha en 

påverkan på testresultatet och därför lät vi deltagaren själv avgöra om någon sådan förelåg. I 

denna del fanns också den fråga angående upplevd koncentrationsförmåga som vi avsåg att 

undersöka i samband med testresultatet som helhet.  

 

2.2.2 Högskoleprovet och NOG 
Enligt Högskoleförordningen ska det finnas ett Högskoleprov (kap 7, paragraf 20). Ansvaret 

för detta prov ligger hos Högskoleverket. Provet består av fem delar som testar kunskaper 

inom olika områden. Den del som kallas NOG mäter förmågan till logik och matematisk 

problemlösning.37  

 

Utformningen av denna del görs av Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar vid 

Umeå universitet. Alla enskilda uppgifter och de färdiga delproven granskas i flera omgångar 

när det gäller bland annat logik och språk.38  

 

                                                 
37J-EGustafsson, I Wedman & A Westerlund), The dimensionality of the Swedish Scholastic Aptitude Test. 
Scandinavian Journal of Educational Research, 36 (1992) s 21-29. 

38 Högskoleverket, Studera.nu/högskoleprovet/om provet/vilka arbetar med provet, (2010-03-22) 
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Vi använde oss av Högskoleprovet 2009 03 28 och den del som kallas NOG. Vi delade upp 

provet i fyra delar och plockade bort två frågor 6 och 16. Dessa togs bort för att få ett jämt 

antal frågor och valdes då dessa uppgifters lösning var beroende av en linjal eller annat 

hjälpmedel. Då Högskoleprovet ger lika många poäng per rätt svar, samt att ingen uppgift om 

skillnader i frågornas svårighetsgrad fanns att tillgå, bedömde vi att det inte spelade någon 

roll vilka frågor vi valde att använda samt i vilken ordning.  

 

2.2.3 The Grid Concentration Test 
Vi använde oss av ett koncentrationstest utvecklat av Harris och Harris' (1984). Testet heter 

The Grid Concentration Test och har tagits fram för att testa koncentrationsförmågan. Det 

som mäts i testet är selektiv uppmärksamhet och vakenhetsgrad genom visuell 

avsökningsförmåga relaterat till hastighet.39 

 

Testet är utformat så att nummer mellan 00 till 99 finns placerade i ett kvadratiskt rutnät. 

Deltagaren ska under en minut lokalisera och markera siffrorna i turordning, 00, 01, 02 etc.  

 

2.2.4 Promenad 1 och 2 
Innan testomgången genomfördes uppmättes båda promenaderna så att de var lika långa med 

avseende på tid. Båda promenaderna var också testade för hjärtfrekvens genom att pulsklocka 

polar användes av båda testledarna både innan (då sträckan mättes upp) och under själva 

testomgången. Då avsikten inte var att studera direkt relation mellan deltagarens hjärtfrekvens 

och testresultat gjordes en bedömning att det var tillräckligt om testledaren genom sin puls 

såg till att promenaderna var någorlunda lika avseende belastning. Då samma testledare 

ansvarade för samma deltagare vid de olika testomgångarna så gjordes bedömningen att vi på 

detta vis kunde säkerställa att de två olika promenaderna var lika i belastning. Belastning och 

tempo var måttligt. Hjärtfrekvensen låg på ca 60-70 procent av max hos testledarna vid båda 

promenaderna. Tempot som hölls var en någorlunda rask promenadtakt.   

 

                                                 
39 D.V. Harris and B.L. Harris, The athletes guide to sport psychology: Mental skills for physical people, Leisure 
Press, New York(1984) s 
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Båda promenaderna startade vid samma utgång vid GIH. Promenad 1 genomfördes i 

Liljanskogen (bilaga5) Promenad 2 genomfördes på Valhallavägen, liten bit av Lidingövägen 

samt en liten del av Liljanskogen (bilaga 6). Båda promenaderna avslutades där de startade. 

 

2.2.5 Borgskala 
För att få en uppfattning om hur deltagarna uppfattade promenaden rent fysiskt användes 

Borgskalan. Den användes för att kunna undvika alltför stora skillnader mellan grupperna och 

individerna med avseende på belastning. 

 

Borgskalan skapades av Gunnar Borg. Skalan är ett vedertaget verktyg för att mäta upplevd 

ansträngning i samband med fysisk aktivitet.40 

 

Borgskalan är utformad som en numerisk skala mellan sex och tjugo. Vid vartannat nummer 

finns en beskrivning av den fysiska ansträngningsgrad som numret anses representera. Vid 

exempelvis siffra nummer sju kan man läsa: 7 mycket, mycket lätt. Dessa siffrors betydelse 

brukar också förklaras muntligen av testledaren. Som med olika exempel kan ange ungefär 

vad siffrorna motsvarar i belastning. I vårt test gav vi istället en skriftlig instruktion och 

beskrivning av dessa siffrors betydelse eftersom vi inte ville störa testomgången med tal. 

Skalan användes också därför som ett självskattningsverktyg, där deltagarna helt själva fick 

göra en bedömning av hur de uppfattade promenaderna.  

 

Då det finns evidens för att en skattning runt tretton innebär belastning med måttlig intensitet, 

så undersöktes om en skattning under elva eller över fjorton hade en påverkan vid 

sammanställningen av resultatet.41 

 

2.3 Statistisk metod/översikt 
För detaljerad beskrivning av metod se bilaga 7 

För att få fram resultat bearbetades all data i SPSS statistics 17.0. Först kategoriserades de 

olika variablerna som vi ämnade undersöka. Dessa var, Förtest NOG Stad, Eftertest NOG 

Stad, Förtest NOG Skog, Eftertest NOG Skog, Förtest GRID Stad, Eftertest GRID Stad, 

                                                 
40 Gunnar Borg, BORG´S PERCIEVED EXERTION AND PAIN SCALES, Human Kinectics 1998 s 41-43 

41 Ibid 

14 
 



Förtest GRID Skog, Eftertest GRID Skog, Upplevd koncentrationsförmåga(Hög eller Låg) 

samt NOG (Bra eller dåligt). Efter det lade vi in testpersonernas antal rätta svar på samtliga 

för och efter tester, en kodad siffra för den upplevda koncentrationsförmågan(1=hög, 2=låg) 

och en kodad siffra för bra eller dåligt på NOG (1=Bra,tre eller fler rätt, 2= Dåligt, under tre 

rätt).  

 

Sedan beräknades medelvärde och differensen för de olika testernas för/efter resultat.  På 

differensen gjordes sedan ett one sample t-test för att pröva om resultatet var signifikant. Efter 

det gjordes en crosstabsanalys för att se om det fanns något samband mellan den upplevda 

koncentrationsförmågan och antal poäng på NOG. Vidare gjordes ett Chi-Square Test för att 

se om eventuellt samband var signifikant. 

 

Först gjordes analys av fysisk aktivitet och testresultat. Sedan gjordes analys av yttre miljö 

och testresultat. Vidare analyserades den upplevda borgskalan hos testpersonerna i 

förhållande till differensen mellan NOG testerna och differensen mellan Grid testerna.  Detta 

gjordes för att kunna utesluta att skattningen hade relevans för resultatet.  

 

 

 

2.4 Reliabilitet 
I denna studie användes två olika tester för att mäta olika förmågor förknippade med 

koncentration. 

 

Det första testet var NOG delen från Högskoleprovet 2009. Detta test användes av 

Högskoleverket 2009 03 23för att mäta logisk och matematiskproblemlösningsförmåga. 

Testet var sammanställt och granskat flertalet gånger vid Institutionen för 

beteendevetenskapliga mätningar vid Umeås universitet innan det användes. Vidare finns ett 

antal studier som styrker att NOG delen i Högskoleprovet mäter kapaciteten på förmågan till 

logik och matematisk problemlösning.  
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Det andra testet var The Grid Concentration Test. Testet har använts av många öststater för att 

mäta koncentrationsförmågan innan tävlingssammanhang.42 Exakt vad som mäts är inte 

fastställt men studier har visat att testet mäter någon form av psykologisk prestation relaterat 

till uppmärksamhet och visuell avsökningsförmåga.43  

 

Utöver dessa tester användes en pulsklocka Polar för att mäta hjärtfrekvens och tid. Innan 

användningen kalibrerades klockan mot en manuell mätning av vilopuls och tidmätningen 

testades mot en annan klocka.  

 

Vidare användes också Borg RPE-skala för att mäta upplevd ansträngning. Denna skala har 

genom vedertagna studier visat sig vara reliabel.44  

 

Den statistiska analysen gjordes i SPSS statistics 17.0 vilket är ett välkänt och allmänt använt 

dataprogram för statistik analys av data. 

  

2.4 Validitet 
Studiens utformning samt bruket av de två tester vi valde gjorde att vi kunde söka svaret på 

våra frågeställningar. Vi kunde via testerna studera några av de parametrar som ingår i 

begreppet koncentration. Vi kunde också härleda resultatet från både måttlig fysisk aktivitet 

och yttre miljö. Detta gjorde att den interna validiteten var hög.  

 

Via denna studie kunde vi skapa oss en uppfattning om tendenser av ett generaliserbart 

resultat. Vi kunde också på ett ganska exakt vis tolka resultatet för just dessa personer vid just 

dessa testsituationer. 

 

                                                 
42 Harris, s 92. 

43 Riho Tonoue, ”Grid concentration exercise as an index of concentration”, Sport psychology: An integrated 
approach:VIII World congress sport psychology, Lissabon: June 22-27 1993, s.413. 

44 Gunnar Borg, BORG´S PERCIEVED EXERTION AND PAIN SCALES, Human Kinectics 1998 s 41-43 
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Med ett högre antal deltagare i studien och/eller om studiens omfattning utökades till fler 

tillfällen skulle vi dock få ett resultat som var generaliserbart. Detta skulle öka den externa 

validiteten för denna studie. 

 

 

2.5 Confounders 
Genom att testdeltagarna fyllde i beskrivna frågeformulär i samband med testerna försäkrade 

vi oss om att de olika tillfällena var lika för deltagarna med avseende på sömn, kost och 

mentalt tillstånd. Testerna gjordes vid ungefär samma tidpunkt på dagen samt under samma 

årstid med kort mellanrum. Variationen i dygnsljus och väderlek bör därför inte ha haft någon 

större påverkan. Dock är möjligt att det för någon deltagare innebar stora skillnader med 

avseende på sol och nederbörd. Detta kan då ha påverkat den enskilda testdeltagarens resultat 

men bör inte ha påverkat resultatet som helhet.  

 

3. Resultat 
3.1 Bortfall  
Av tjugo anmälda deltagare fullföljde sexton hela testomgången med båda promenaderna. På 

dessa gjordes analys för skillnaden i resultat mellan att promenera i skog och i stad. Vidare 

gjordes även analys för samband mellan resultat, upplevd koncentrations förmåga och yttre 

miljö på dessa sexton. N=16 

 

Utöver dessa gjordes även en analys för fysisk aktivitet där skillnaden mellan samtliga 

uppmätta värden på för och eftertester jämfördes. I denna analys tillkom resultat från två 

deltagare som endast genomfört en av promenaderna. Detta var görligt eftersom vi inte avsåg 

att analysera skillnader mellan en promenad jämfört med två. Analysen behandlade varje 

enskilt värde vid de två olika testomgångarna. Antalet observationer var trettiofyra, n = 34 

 

I första omgångens analys bestod det interna bortfallet av två deltagare som svarat olika på 

frågeformuläret vid de båda testomgångarna samt av två stycken som inte genomförde båda 

testomgångarna. Bortfallet var därmed tjugo procent (4 stycken av 20) 
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I andra omgångens analys bestod det interna bortfallet av missing data från uppmätta värden 

av sex förtester och sex eftertester. Värden uteslöts helt från de två deltagare som svarat olika 

på frågeformuläret, fyra tester plockades därmed bort(fyra förtest och fyra eftertest). Utöver 

det saknades två tester (två förtest och två eftertest), ett i varje testomgång från de deltagare 

som enbart genomförde en promenad. Bortfallet var därmed femton procent (6 stycken tester 

av 40)  

 

3.2 Tabeller och figurer  
Urval 
 
Karakteristika av de som genomförde båda testomgångarna. 
 
Grupp                A&B tillsammans           A för sig             B för sig 
Ålder 
Medelvärde 
STD 
 

 
34,9 
9,7 
 

 
35,5 
11,6 
 

 
34,6 
7,8 
 

Kön 
Kvinnor 
Män 

 
10 
6 

 
5 
3 

 
5 
3 

N 16 8 8 
Källa: Författarnas insamlade material.  
 
 
 
Måttlig fysisk aktivitet  
 
 
Logisk och matematisk problemlösning 
 

             
Fig. 1 – Visar deltagarnas antal rätt på samtliga                   Fig. 2 – Visar deltagarnas antal rätt på samtliga                        
NOG förtest (Mean  = 2,65) (Std deviation = 1,25)          NOG eftertest (Mean = 2,47)(Std deviation= 1,38)         
(Median = 2,02), n(observationer) = 34.                                      (Median = 2,51), n(observationer)=34.                                             
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Logisk och matematisk problemlösning 
 

 
Fig. 3 – Visar differensen mellan NOG eftertest och NOG förtest (Mean  = -0,18 ) (Std. Deviation = 1,24) (P = 
0,41) (95% Confidence Interval of the Difference, lower = -0,61, upper = 0,25)  n(observationer) = 34.  
 
Ingen signifikant (α =0,05)skillnad på logisk och matematisk problemlösning fanns relaterat 
till måttlig fysisk aktivitet i 30 minuter.45 
 
Måttlig fysisk aktivitet  
 
The Grid Concentration Test 
 

                
Fig. 4 – Visar deltagarnas antal rätt på                                    Fig. 5 – Visar deltagarnas antal rätt på samtliga        
samtliga förtest av The Grid Concentration Test                    eftertest av The Grid Concentration Test 
(Mean = 8,91) (Std deviation = 5,23) (Median = 8,03)          (Mean = 9,18) (Std deviation = 3,56) (Median =  
 n = 34.                                                                                      8,01) n = 34.                                                                                          
 
                                    
    

                                                 
45 Bilaga 8 
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The Grid Concentration Test 
 

     
Fig. 6 – Visar differensen mellan The Grid Concentration Test eftertest och förtest. (Mean  = 0,23) (Std. 
Deviation = 5,27) (P = 0,78) (95% Confidence Interval of the Difference, lower = -1,60, upper = 2,07)  
n(observationer) = 34.        
 
Ingen signifikant (α =0,05) skillnad på selektivitet och vakenhetsgrad fanns relaterat till 
måttlig fysisk aktivitet i 30 minuter.46 
             
 
Jämförelse mellan promenad i skog och stad 
 
Logisk och matematisk problemlösning 
 

                                   
Fig. 7 – Visar deltagarnas antal rätt på NOG efter                     Fig. 8 – Visar deltagarnas antal rätt på NOG efter    
promenad i stadsmilö (Mean = 2,06)                                        promenad i skogsmilö (Mean = 2,81)  
(Std deviation = 1,06) (Median = 2,02) N = 16.                            (Std deviation = 1,64) (Median = 3,01) N = 16. 
 
 
                                                 
46 Ibid 

20 
 



 
Logisk och matematisk problemlösning 
 
 

 
Fig. 9 – Visar differensen mellan efter och förtest jämfört med  promenad  i stads och skogsmiljö. Serie 1 = Stad,  
 ( Mean  = -0,25 ) (Std. Deviation = 1,34)  (P = 0,46) (95% Confidence Interval of the Difference, lower = -0, 
97upper = 0,47)  N = 16, Serie 2 = Skog, (Mean  = 0,06) (Std. Deviation = 1,12) (P = 0,82) (95% Confidence 
Interval of the Difference, lower = -0,54, upper = 0,66)  N = 16.  
 

Ingen signifikant (α =0,05) skillnad fanns mellan promenad i skog jämfört med stad.47  
   
Jämförelse mellan promenad i skog och stad 
 
The Grid Concentration Test 
 

                              
Fig. 10 – Visar deltagarnas antal rätt på                                      Fig. 11 – Visar deltagarnas antal rätt på The Grid            
The Grid Concentration Test efter promenad i                           Concentration Test efter promenad i skogsmiljö. 
Stadsmiljö. (Mean = 9,89) (Median = 8,03)                                   (Mean = 8,38 ) (Median = 9,03)                                                      
(Std deviation = 4,05) N = 16.                                                      (Std deviation = 3,01)N = 16 

                                                 
47 Ibid 
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The Grid Concentration Test 
 
 

 
Fig. 12 - Visar differensen mellan efter och företest jämfört  med  promenad i  stads och skogsmiljö. Serie 1 = 
Stad, (Mean  = -0,06 ) (Std. Deviation = 5,50) (P = 0,96) (95% Confidence Interval of the Difference, lower = -
2,86, upper = 2,99)  N = 16, Serie 2 = Skog, (Mean  = 0,93) (Std. Deviation = 5,29) (P = 0,49) (95% Confidence 
Interval of the Difference, lower = -1,89, upper = 3,75)  N = 16.  
 

Ingen signifikant (α =0,05) skillnad fanns mellan promenad i skog jämfört med stad.48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ibid 
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Samband mellan upplevd koncentrationsförmåga och resultat på test av logisk och 

matematisk problemlösning totalt sett. 

 

Eftertest NOG 

 
Tabell 1 – Visar samband mellan upplevd koncentrationsförmåga och resultat på NOG eftertest.                                                        

 Bra resultat  Dåligt resultat Total  

Hög koncentration 

Låg koncentration 

Totalt resultat 

54,5%(12st) 

40%(4st) 

50%(16st) 

45,5 %(10st) 

60%(6st) 

50%(16st) 

100%(22) 

100%(10) 

100%(32) 

Källa: Analys i SPSS av Författarnas insamlade material49 

 

 

 

 

Tabell 2 – Visar signifikans för samband mellan upplevd koncentrationsförmåga och resultat på NOG 
eftertest. Analysen visas genom Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,582a 1 ,446   

Continuity Correctionb ,145 1 ,703   

Likelihood Ratio ,585 1 ,444   

Fisher's Exact Test    ,704 ,352

Linear-by-Linear Association ,564 1 ,453   

N of Valid Cases 32     

 

Inget signifikant (α =0,05) samband kunde ses mellan upplevd koncentrationsförmåga och 

resultat på eftertestet av logisk och matematisk problemlösning.( Pearson Chi-Square  P=0,45 

och Fisher's Exact Test P =0,7)50 

 

 

                                                 
49 Ibid 

50 Ibid 
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Samband mellan upplevd koncentrationsförmåga, resultat på test av logisk och matematisk 

problemlösning och yttre miljö. 

Skogspromenad 
Tabell 3 – Visar samband mellan resultat på NOG och upplevd koncentrationsförmåga för skogspromenaden 

  Bra 

resultat  

före 

Dåligt 

resultat 

före 

Total Bra 

resultat 

efter 

Dåligt 

resultat 

efter 

Total 

Hög 

koncentration 

Låg 

koncentration 

Total 

45,5%  

(5st) 

60 % 

(3st) 

8 st 

54,5%  

(6st) 

40 % 

(2st) 

8 st 

100% 

(11st) 

100% 

(5st) 

16 st 

63,6% 

(7st) 

60% 

(3st) 

10 st 

36,4 % 

(4st) 

40 % 

(2st) 

6 st 

100% 

(11) st 

100% 

(5st) 

16 st 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Analys i SPSS av författarnas insamlade material 

 

Tabell 4- Visar signifikans för samband mellan upplevd koncentrationsförmåga och resultat på NOG Förtest och 
eftertest i samband med skogspromenad. Analysen visas genom Chi-Square Tests 

Koncentration_land Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

1,00 Pearson Chi-Square 5,238a 1 ,022   

Continuity Correctionb 2,753 1 ,097   

Likelihood Ratio 6,782 1 ,009   

Fisher's Exact Test    ,061 ,045

Linear-by-Linear Association 4,762 1 ,029   

N of Valid Cases 11     

2,00 Pearson Chi-Square ,139c 1 ,709   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,138 1 ,710   

Fisher's Exact Test    1,000 ,700

Linear-by-Linear Association ,111 1 ,739   

N of Valid Cases 5     

a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,82. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,80. 
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I denna grupp fanns en tendens till ett samband mellan upplevd koncentrationsförmåga och 

yttre miljö. 11 stycken uppfattade sin koncentrationsförmåga som hög och endast 5 stycken 

uppfattade sin koncentrationsförmåga som låg. Hos dem som hade hög koncentration fanns 

också en förbättring på eftertestet. Detta samband var signifikant (α =0,05) och närmade sig 

en signifikant nivå.( Pearson Chi-Square P=0,02 och Fisher's Exact Test P=0,06) 

 Detta fanns inte hos dem som hade låg koncentrationsförmåga(Pearson Chi-Square P=0,7 

och Fisher's Exact Test P= 1,0)51 

 

Samma sökning för stad visade inget signifikant (α =0,05) samband. (P=0,740 och P= 1,0) 
 
Skattad fysisk ansträngning och resultat. 

Ingen skillnad fanns i resultat relaterat till skattad ansträngning. De två deltagare som skattat 

under elva eller över tretton verkade inte påverkas annorlunda än övriga som skattat mellan 

elva och tretton. Sexton deltagare skattade sin promenad som tolv eller tretton i båda 

omgångarna. 

4. Diskussion 
4.1 Resultat 
Inledningsvis i denna studie ställde vi oss frågan om det fanns något som skolan skulle kunna 

göra för att öka förutsättningarna för en elev att klara av sina studier. Vidare visade vi att en 

av komponenterna för en lyckad studieprestation var förmågan till koncentration. Vi 

presenterade också två faktorer som visats ha påverkan på denna förmåga, fysisk aktivitet och 

naturvistelse. Genom att presentera dessa faktorer och deras vedertagna effekter (se stycke 

1.1, 1.4 samt 1.6) på koncentrationsförmågan visade vi att det finns enkla hjälpmedel att tillgå 

för att öka elevens förutsättningar till lyckad skolgång.  

 

Vi valde sedan att mer fördjupat undersöka den akuta effekten på koncentrationsförmågan 

relaterat till lätt fysisk aktivitet vid två tillfällen om trettio minuter. Detta ansåg vi vara av 

intresse eftersom det i någon mening speglar den tillgång på idrott och fysisk aktivitet som 

många elever och studenter har i dag via skolan. Genomsnittstiden för schemalagd idrott i 

grundskolan/gymnasiet är idag lägre än de rekommendationer som finns angående fysisk 
                                                 
51 Ibid 
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aktivitet.52 På de högre utbildningarna finns ingen tid avsatt. Genom att studera effekt efter 

trettio minuter så skulle vi därför kunna göra oss en bild av om den schemalagda idrotten är 

tillräcklig för att åstadkomma vedertagen effekt på koncentrationsförmågan samt om det 

överhuvudtaget fanns en effekt att tillgå på så kort tid. 

 

 

I denna studie fann vi inga signifikanta förbättringar på eftertesterna jämfört med företesterna. 

Deltagarnas förmåga till uppmärksamhet eller logiskt/matematiskt tänkande ökade inte efter 

måttlig fysisk aktivitet om trettio minuter. Detta resultat stämmer väl överens med tidigare 

forskning. Bland annat visade Sabine Stroth med fler i studien Physical fittness, but not acute 

exercise modulates event-related potential indices for executive controll in healthy 

adolscents53 att inga effekter på koncentrationen uppnåddes vid ett enskilt tillfälle. Även i 

studien Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 

1-3 av Ingegärd Ericsson54 visades att inga effekter uppnåddes vid få tillfällen. Dock visade 

dessa båda studier att det finns en effekt av fysisk aktivitet på koncentrationsförmågan men att 

den snarare tillkommer över tid.  

 

Att dessa effekter tillkommer över tid har troligtvis att göra med de förändringar i hjärnan 

som ses vid fysisk aktivitet, där bland annat ökad celltillväxt och ökat antal nervförbindelser 

har en påverkan och tillkommer över tid.55  

 

Andra mer akuta effekter av fysisk aktivitet är frisättningen av signalsubstanserna dopamin 

och serotonin som studerats i djurförsök,56vilka skulle kunna ha haft en påverkan på 

deltagarnas koncentrationsförmåga om de på grund av exempelvis långvarig 

stressproblematik haft för låga nivåer av dessa substanser, eftersom brist/sänkta nivåer av 

dessa leder till försämrat arbetsminne och uppmärksamhetsförmåga.57  Deltagarna i denna 

                                                 
52 Riksidrottsförbundet, Idrott och rörelse i skolan en studie om idrotten i skolan 2007,(2010-03-22) s 20 

53S Stroth et al, s 117-118 

54 Ericsson, s 57 f 

55 C Hannaford s 104. 

56 F Chaulloff, s 58-62 

57 Raust et al, s 411-419  
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studie var dock fullt friska och inga indikationer på sänkta nivåer fanns varför det heller inte 

borde ha haft någon betydelse. Resultatet verkar också visa på att deltagarna inte påverkats 

nämnvärt av påslaget från substanserna. Dock ligger det utanför ramen av denna uppsats att 

med säkerhet påstå detta då inga mätningar av dessa substanser gjordes vare sig innan, under 

eller efter testomgångarna. 

 

Vi valde också att ytterligare utforska om det skulle kunna finnas en påverkan från den yttre 

miljön på koncentrationsförmågan med avseende på stads och naturmiljö. Detta tyckte vi var 

intressant eftersom bland annat tidigare studier visat att vistelse i naturen ökar förmågan till 

koncentration58 och att vistelse i stadsmiljö försämrar den.59 

 

Denna studies resultat visade dock inte några signifikanta skillnader för resultatet på testerna 

relaterat till yttre miljö. Dock fanns en liten tendens värd att uppmärksamma. Det var den att 

fler uppfattade sin självupplevda koncentrationsförmåga som hög efter skogspromenaden 

jämfört med stadspromenaden. Dessa deltagare presterade också bättre på efterföljande tester. 

Detta samband var nästan signifikant och fanns enbart för denna grupp. 

 

Detta skulle kunna bero på den teori som Steven och Rachel Kaplan presenterat. Enligt 

Kaplans innebär vistelse i naturen möjligheter till återhämtning. Genom denna återhämtning 

ökar därför vår förmåga till koncentration när vi så behöver.60 En liknande anledning skulle 

kunna vara den som Patrick Grahn presenterat i sin forskning. Bland annat visade en studie 

att den självupplevda stressen minskade ju mer tid som tillbringats i naturen.61  

 

                                                 
58 Ericsson 

59 Naturvårdsverket, Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Buller-fran-vagtrafik, (2010-03-22) 

60 R Kaplan, S Kaplan S & R.L Ryan 

61 P Grahn, U Stigsdotter, s 1-18. 
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4.2 Metod 
I denna studie använde vi oss av ett ganska brett urval med avseende på ålder och kön. Det 

urval vi använde representerade en vuxen population. Vi valde att studera denna population 

då vi insåg att både erfarenhet av att studera samt en kognitiv utvecklingsnivå skulle kunna ha 

en påverkan på ett av de tester vi valde att använda, NOG från Högskoleprovet. Genom att 

samtliga av dessa deltagare klarat av grundskola, gymnasium och studier vid högskola ansåg 

vi att de på sätt och vis var ganska lika i sin kognitiva förmåga. Därmed borde resultatet från 

NOG kunna användas. Vi valde att inte närmare studera könsaspekten då vi i denna studie inte 

frågade oss om skillnader fanns. Dock såg vi till att grupperna som jämfördes var lika, så att 

eventuella skillnader mellan könen inte skulle komma att ha en påverkan. 

 

Denna studies design gav därför i första hand resultat av allmänna tendenser kring fysisk 

aktivitet, naturvistelse och koncentrationsförmåga. Vi valde sedan att resonera och tolka 

resultat i samband med skolmiljö. Det är möjligt att en mer specifik studie på exempelvis 

elever inom grundskola eller gymnasium skulle ge ett annat resultat. Vi anser dock att vår 

studie lagt grunden för att en sådan studie skulle ha relevans.  

 

4.3 Svårigheter 
En svårighet vi hade var att hitta test som verkligen mätte koncentrationsförmågan eller dess 

olika delar. Det finns ett antal vedertagna tester att tillgå inom psykiatrin. Dessa är dock 

endast tillgängliga för de med adekvat utbildning. Att få tillgång till dem hade ökat vår studies 

reliabilitet.  

 

När vi skapade vår testomgång fanns inga indikationer på att:  

1. Frågorna från NOG delen ökar i svårighetsgrad. Vi noterade tyvärr under 

testomgången att det verkade som om frågorna från den första NOG delen var lättare 

än övriga frågor. 
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2. Det skulle vara svårare att rangordna siffror från 99-00 än 00-99. Vi observerade 

under testomgången att det verkade som om flera av testpersonerna tyckte det var 

svårare.  

 

Grid testet som vi använde oss av har ansetts kunna förbättra koncentrationsförmågan/visuella 

avsökningsförmågan. Hade detta varit fallet skulle vi troligtvis inte kunna använda testet 

eftersom det görs sammanlagt fyra gånger av testpersonerna, dock hittade vi belägg för att så 

inte var fallet men att mer forskning krävs på området.62 

 

Andra svårigheter med vår metod var att få testpersoner att vilja deltaga i studien. Detta 

berodde troligtvis på att testerna utfördes under två tillfällen som varade under cirka 90 

minuter vardera. Vidare kan årstiden ha spelat roll då studien begicks utomhus under 

vintertid. Ytterligare orsaker skulle kunna vara att ingen ersättning erbjöds.  

 

Genom att förbättra befintlig studie på nämnda problemområden eller/och genom att göra en 

ny studie med vedertagna tester från psykiatrin skulle vi öka studiens reliabilitet och validitet.  

 
 

5. Slutsats 
Måttlig fysisk aktivitet vid några få tillfällen ökar inte den kognitiva förmågan. Inte heller 

förmågan till visuell avsökning ökar. Detta beror troligtvis på att den förbättring som fysisk 

aktivitet kan åstadkomma på hjärnans kognitiva funktioner sker över tid. Detta skulle kunna 

innebära att genom ingen eller ringa schemalagd idrott inom skolväsendet så missar eleven en 

möjlighet till förbättrad koncentrationsförmåga. Därmed finns också en ökad risk för 

försämrad prestation.    

 

Dock verkar det som om att en skogspromenad skulle kunna ha en mental effekt. Vilket 

tillsammans med en verklig vistelse i naturen verkar kunna öka prestationsförmågan. Detta 

skulle kunna bero på att naturen till skillnad från stadsmiljö sänker upplevd stress och skapar 

rum för återhämtning.  

 

                                                 
62Iann Grennlees, Richard Thelwell och Tim Holder, Examing the efficacy of the concentration grid exercise as 
a concetentration enchancement exercise ,Psychology of Sport and Exercise, Vol 7- Issue 1, 2006 s 29-39 
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Genom att tillbringa mer tid i naturen och utöka antalet idrottstimmar skulle skolväsendet 

därmed kunna skapa bättre förutsättningar för sina studenter. 

 

6. Vidare forskning 
Vi anser att genom att göra en än mer fördjupad studie på området så skulle denna studies 

resultat än mer kunna förankras. En variant skulle vara att göra liknade design på 

gymnasieelever. Genom att då exempelvis engagera lärare för att genomföra test i exempelvis 

matematik så skulle en mer tydlig bild av naturens och den fysiska aktivitetens effekter 

kanske åskådliggöras.   

 

Eftersom det ännu inte bedrivits så mycket forskning på området tycker vi även att det vore 

intressant att göra ytterligare undersökningar. En grupp som skulle vara intressant att 

undersöka i sammanhanget är exempelvis individer som har diagnostiserade 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På grund av funktionsnedsättningen finns hos dessa 

individer bland annat problem med koncentrationsförmågan. Vilket kan påverka dessa 

individers förmåga till att utvecklas och fungera i samhället. Det skulle också vara intressant 

att undersöka skillnader mellan boende i storstadsregioner jämfört med boende i landsbygd. 

Både att undersöka attityder och upplevelser samt specifik hjärnaktivitet skulle ge en bra bild 

av området. 
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Information 

 

Syftet med detta test är att skapa en bild av om det skulle kunna finnas ett sammanhang 

mellan natur/fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga. Testet kommer att bestå av ett 

fysiskt test, ett uppmärksamhetstest, ett logiskt/matematiskt test samt av ett frågeformulär. 

Det är helt frivilligt att delta i samtliga tester samt att besvara frågorna. Du kan när som 

helst under testets gång avbryta och all data kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

 

 

 

Bakgrund  

 

Härmed samtycker jag till att mina uppgifter från enkät och tester får användas anonymt för 

sammanställning : 

Datum:                                                 Underskrift: 

 

 

Jag tillhör grupp:  A  B 

Detta är testomgång:  1  2 

Testet startade klockan: (ex 14:35) 

 

Sysselsättning/yrke/befattning: 

Utblidningsnivå : Grundskola Gymnasium  Högskola 
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Besvara samtliga frågor, utom fråga 2, med ett eller fler kryss. 

 

 

1.Jag har under dagen ätit:   

Frukost  Lunch  Mellanmål 

 

 

 

2. Senast jag åt något var klockan: (ex 14:35) 

 

 

 

3. Jag har under natten till idag sovit:  

Som jag brukar  Mer  Mindre 

 

 

 

4. Jag upplever att jag idag mår:          

Som jag brukar  Bättre   Sämre 

 

 

 

5. Jag har idag, innan testomgångens start, varit med om något som jag tror påverkar mig 

mentalt:  

Ja  Nej 

 

 

6. Jag uppfattar min aktuella koncentrationsförmåga som:  

Hög  Låg  
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The Grid Test 
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Framför dig har du en skala. Använd denna skala till att skatta hur du upplevde 
promenaden som helhet, med avseende på fysisk ansträngning. Ringa in den siffra du 
anser stämma överens med din upplevelse.  
 
Här följer ett förtydligande av siffrornas betydelse. 
 
 
 
 
 
7    Du är hemma och gör nästan ingenting. 
 
 
9     Du är hemma och diskar eller strosar runt. 
 
 
11   Du går en promenad i lugnt tempo, kanske till affären. 
 
 
13 Du går en rask promenad och blir lite varm och svettig. 
 
 
15 Du joggar och blir lite andfådd, svettig och varm. 
 
 
17  Du springer och blir rejält andfådd, svettig och varm 
 
 
19  Du springer så fort du kan och blir så andfådd att du nästan kipar efter 

luft. 
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För att få fram resultat bearbetades all data i SPSS statistics 17.0. Först kategoriserades de 

olika variablerna som vi ämnade undersöka. De var först och främst: 

 

Namn/Nr Koncentration NOG_Före NOG_efter GRID_Före GRID_efter 

 . 

Efter det lade vi in testpersonernas namn/nr, antal rätta svar för testerna samt en kodad siffra 

för den upplevda koncentrationsförmågan(1=hög, 2=låg). 

Namn/Nr Koncentration NOG_Före NOG_efter GRID_Före GRID_efter 

Exempel 

1 

1 3 3 6 7 

 

Ytterligare två variabler gjordes sedan NOGF_kat, och NOGE_kat. Här kodades antal rätta 

svar till två kategorier (1=3 eller fler rätt, 2=under 3 rätt) 

Exempel NOGF_kat NOGE_kat

Exempel 1 2 

 

Sedan beräknades differensen för de olika testernas för/efter resultat.  Detta gjordes i SPSS 

17.0 genom att använda transform och sedan compute variable. Efter det användes 

kommandona diff_NOG och diff_Grid i target variable. Vidare användes först variablerna 

NOG_stad_efter minus NOG_stad_före i numeric expression vilket skapade variabeln Diff 

NOG Stad. Ytterligare tre differens variabler skapades på samma sätt, Diff NOG Land, Diff 

GRID Stad samt Diff GRID Land 

 

Vidare användes ett one sample t-test för att studera förhållandet mellan antal rätta svar och 

fysisk aktivitet. T-testet användes för att beräkna medelvärde samt för att pröva om resultatet 

var signifikant. Efter det gjordes en crosstabsanalys för att se om det fanns något samband 

mellan den upplevda koncentrationsförmågan och antal poäng på NOG. Vidare gjordes ett 

Chi-Square Test för att se om eventuellt samband var signifikant. 

 

Efter det gjordes en ytterligare kategorisering av variabler. Denna gång med hänsyn till vilken 

yttre miljö som den fysiska aktiviteten begicks i(stad eller natur/land). Även denna gång lade 

vi in testpersonernas namn/nr och antal rätta svar: 

 



NOG_stad_för

e 

NOG_stad_efte

r 

NOG_land_för

e 

NOG_land_efte

r 

GRID_sta

d_före 

GRID_stad_efter 

3 4 3 3 4 5 

 

 

Sedan beräknades differensen för de olika testernas för/efter resultat.  Detta gjordes i SPSS 

17.0 genom att använda transform och sedan compute variable. Efter det användes 

kommandona diff_NOG och diff_Grid i target variable. Vidare användes först variablerna 

NOG_stad_efter minus NOG_stad_före i numeric expression vilket skapade variabeln Diff 

NOG Stad. Ytterligare tre differens variabler skapades på samma sätt, Diff NOG Land, Diff 

GRID Stad samt Diff GRID Land 

 

På differenserna användes sedan ett one sample t-test för att studera förhållandet mellan antal 

rätta svar och yttre miljö. T-testet användes för att beräkna medelvärde samt för att pröva om 

resultatet var signifikant. 

 

 

Utöver dessa analyser gjordes även en ytterligare med fyra andra variabler: Den upplevda 

koncentrationsförmågan(kodad 1=hög, 2=låg) relaterat till stad/land samt antal rätta svar på 

NOG _stad_efter och NOG_land_efter enligt:  

 

Konc.stad NOG_EStad_Kat Konc.land NOG_Eland_Kat 

1 2 1 2 

 

Efter det gjordes en crosstabsanalys på dessa för att se om det fanns något samband mellan 

den upplevda koncentrationsförmågan och antal poäng på NOG relaterat till yttre miljö. 

Vidare gjordes ett Chi-Square Test för att se om eventuellt samband var signifikant. 

 

Vidare analyserades den upplevda borgskalan hos testpersonerna i förhållande till differensen 

mellan NOG testerna och differensen mellan Grid testerna.  Detta gjordes för att kunna 

utesluta att skattningen hade relevans för resultatet. 
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Resultat i SPSS 
 
Måttlig fysisk aktivitet 
 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Diff_Grid 34 ,2353 5,26888 ,90361

Diff_Nog 34 -,1765 1,24245 ,21308

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 
 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

Diff_Grid ,260 33 ,796 ,23529 -1,6031 2,0737

Diff_Nog -,828 33 ,414 -,17647 -,6100 ,2570

 
 

Skillnad mellan promenad i skog och stad 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

diff_Nog_stad 16 -,2500 1,34164 ,33541

diff_Nog_land 16 ,0625 1,12361 ,28090

diff_Grid_stad 16 ,0625 5,49507 1,37377

diff_Grid_land 16 ,9375 5,28481 1,32120

 
One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 
 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

diff_Nog_stad -,745 15 ,468 -,25000 -,9649 ,4649

diff_Nog_land ,222 15 ,827 ,06250 -,5362 ,6612

diff_Grid_stad ,045 15 ,964 ,06250 -2,8656 2,9906

 



One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 95% Confidence Interval of the 

 Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

diff_Nog_stad -,745 15 ,468 -,25000 -,9649 ,4649

diff_Nog_land ,222 15 ,827 ,06250 -,5362 ,6612

diff_Grid_stad ,045 15 ,964 ,06250 -2,8656 2,9906

diff_Grid_land ,710 15 ,489 ,93750 -1,8786 3,7536

Samband mellan upplevd koncentrationsförmåga och resultat på NOG (Bra =tre eller fler 
rätt, Dåligt=under tre) 

Crosstab 

   Efter 

Total    Bra Dåligt 

Koncentration Hög Count 12 10 22 

% within Koncentration 54,5% 45,5% 100,0% 

Låg Count 4 6 10 

% within Koncentration 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Count 16 16 32 

% within Koncentration 50,0% 50,0% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,582a 1 ,446   

Continuity Correctionb ,145 1 ,703   

Likelihood Ratio ,585 1 ,444   

Fisher's Exact Test    ,704 ,352

Linear-by-Linear Association ,564 1 ,453   

N of Valid Cases 32     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Samband mellan upplevd koncentrationsförmåga och resultat på NOG. (Bra =tre eller fler 
rätt, Dåligt=under tre) 
 

Crosstab 

 



   Före 

Total     Bra Dåligt 

Koncentration Hög Count 11 11 22 

% within Koncentration 50,0% 50,0% 100,0% 

Låg Count 4 6 10 

% within Koncentration 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Count 15 17 32 

% within Koncentration 46,9% 53,1% 100,0% 

 
 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,276a 1 ,599   

Continuity Correctionb ,021 1 ,886   

Likelihood Ratio ,278 1 ,598   

Fisher's Exact Test    ,712 ,445

Linear-by-Linear Association ,267 1 ,605   

N of Valid Cases 32     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,69. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Samband mellan upplevd koncentrationsförmåga, testresultat på NOG och skogspromenad. 
 
 
 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

NFL_kat * NEL_kat * 

Koncentration_land 

16 100,0% 0 ,0% 16 100,0%

 
NFL_kat * NEL_kat * Koncentration_land Crosstabulation 

Upplevd koncentration land 

Eftertest 

Total Bra Dåligt 

 



Hög Förtest Bra Count 5 0 5 

% within NFL_kat 100,0% ,0% 100,0% 

Dåligt Count 2 4 6 

% within NFL_kat 33,3% 66,7% 100,0% 

Total Count 7 4 11 

% within NFL_kat 63,6% 36,4% 100,0% 

Låg Förtest Bra Count 2 1 3 

% within NFL_kat 66,7% 33,3% 100,0% 

Dåligt Count 1 1 2 

% within NFL_kat 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Count 3 2 5 

% within NFL_kat 60,0% 40,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Chi-Square Tests 

Koncentration_land Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

1,00 Pearson Chi-Square 5,238a 1 ,022   

Continuity Correctionb 2,753 1 ,097   

Likelihood Ratio 6,782 1 ,009   

Fisher's Exact Test    ,061 ,045

Linear-by-Linear 

Association 

4,762 1 ,029   

N of Valid Cases 11     

2,00 Pearson Chi-Square ,139c 1 ,709   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,138 1 ,710   

Fisher's Exact Test    1,000 ,700

Linear-by-Linear 

Association 

,111 1 ,739   

N of Valid Cases 5     

a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,82. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,80. 
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KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 
Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie var att undersöka om lätt fysisk aktivitet hade en akut, mätbar 

påverkan på koncentrationsförmågan. Vidare var syftet att undersöka om vistelse i 

naturen/och eller bullrig trafikmiljö hade någon ytterligare/särskild påverkan. Slutligen fanns 

 



 

ett syfte att undersöka om det fanns ett samband mellan deltagarens uppfattning av aktuell 

koncentrationsförmåga och testresultat. 

 

Frågeställningarna vi hade var: 

 - Ökar lätt fysisk aktivitet om 30 minuter akut den kognitiva förmågan med avseende på 

logik och matematisk problemlösning? 

- Ökar lätt fysisk aktivitet om 30 minuter akut förmågan till uppmärksamhet med avseende på 

visuell avsökning? 

- Ger promenad i skogsmiljö ytterligare eller annan effekt jämfört med promenad i 

stadsmiljö? 

Finns det ett samband mellan bra resultat på logik/matematik testet och deltagarens upplevda 

koncentrationsförmåga? 

  

Vilka sökord har du använt? 

Fysisk aktivitet, Koncentration, Natur, Uppmärksamhet, Attention, Physical Activity, Logik, 

Kognition, Buller 

 

 

Var har du sökt? 

 GIH:s bibliotekskatalog, PubMed och Google Scholar  

 

Sökningar som gav relevant resultat 

 Fysisk aktivitet, Koncentration, Natur, Uppmärksamhet, Attention, Physical Activity, Logik, 

Kognition, Buller 

 

 

Kommentarer 

PubMed och Tidigare examensarbeten gav bäst resultat till att hitta litteratur och artiklar 
inom området. 
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