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Abstract 

Aim 

The purpose of this study was to investigate the acute effects on attentional ability after 

moderate aerobic exercise. 

 Does moderate aerobic exercise on bicycle effect the attentional ability, measured with 

Trail Marking Test after a 5 minute rest? 

 

The hypothesis was that moderate aerobic exercise on a test bicycle would acutely improve 

the attentional ability of the subjects.   

 

Method 

This quantitative study was designed as a crossover. Fourteen young adults with average age 

24, 4 (SD 2, 28) participated in the study. Distribution in terms of gender was 4 women and 

10 men. One group was first tested after rest and then after exercise, whereas the other group 

started with exercise and finished with rest. Two subtests were used to discern the attentional 

ability on the participants with or without the intervention, moderate aerobic exercise. An 

ANOVA was used to compare attentional ability after activity with attentional ability after 

rest. 

 

Results 

The results of this study showed no significant improvement in attentional ability after a 

moderate aerobic exercise workout. There was a tendency (p = 0, 07) towards a improvement 

after exercise found in one of the two groups in the more subtest of attentional ability. This 

tendency suggests an improvement in attentional ability after moderate aerobic exercise. 

 

Conclusions 

There was no significant improvement in attentional ability after a moderate aerobic exercise 

on test bicycle in this group of physically active students with high cognitive function. The 

tendency for improvement in one subgroup support earlier studies and the hypothesis of this 

study. This tendency could indicate that physical activity might have some positive effect on 

attentional ability in more demanding cognitive exercises. Future studies may use multiple 

cognitive tests to investigate the acute effect on attentional ability after physical activity and 

depending on activity level. 



 

 

Sammanfattning 

Syfte, frågeställningar och hypotes 

Syftet med denna studie var att undersöka om ett aerobt medelintensivt träningspass har 

någon akut effekt på uppmärksamhetsförmågan. 

 Finns det någon akut effekt på uppmärksamhetsförmågan, mätt med Trail Marking 

Test, 5 minuter efter ett avslutat aerobt medelintensivt cykelträningspass? 

 

Hypotesen var att aerob medelintensiv cykelträning förbättrar testpersonernas 

uppmärksamhetsförmåga. 

 

Metod 

Studien var av kvantitativ ansats och studiedesignen var crossover. Urvalet bestod utav 14 

unga vuxna med en medelålder på 24,4(SD: 2,28). Könsfördelningen var fyra kvinnor och tio 

män.  En grupp blev först testad efter vila sedan efter fysisk aktivitet. Den andra gruppen blev 

testad först efter fysisk aktivitet och därefter efter vila. Två deltest användes för att bedöma 

testpersonernas uppmärksamhetsförmåga med och utan interventionen medelintensiv aerob 

träning. En ANOVA jämförde uppmärksamhetsförmågan efter aktivitet med 

uppmärksamhetsförmågan efter vila. 

 

Resultat 

Resultatet i denna studie visade ingen signifikant förbättring i uppmärksamhetsförmåga efter 

ett medelintensivt aerobt cykelträningspass. En tendens (p = 0,07) till förbättring hittades i en 

av de två grupperna i det mer krävande deltestet av uppmärksamhetsförmåga. Denna tendens 

visar på en förbättring i uppmärksamhetsförmåga efter medelintensivt aerobt arbete 

 

Slutsats 

Uppmärksamhetsförmågan förbättras inte signifikant efter medelintensiv aerob cykelträning i 

denna grupp av fysiskt högaktiva och kognitivt högpresterande studenter. Den tendens som 

framkom i en delgrupp stödjer tidigare forskning och hypotesen i denna studie. Tendensen 

kan vara en indikation på att en förbättring av uppmärksamhetsförmågan är möjlig vid mer 

kognitivt krävande uppgifter. Framtida studier borde använda fler olika kognitiva tester och 

undersöka om akuta effekter av fysisk aktivitet på uppmärksamhetsförmågan beror på 

individers fysiska aktivitetsnivå. 
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

Kan aerob träning ge en akut förbättrad uppmärksamhetsförmåga som därmed förbättrar 

koncentrationen? I denna studie sågs uppmärksamhetsförmåga som en kapacitet inom 

koncentrationsförmågan. Studiens intervention bestod utav aerob medelintensiv träning på 

cykel och uppmärksamhetsförmåga mättes genom ett standardiserat kognitionstest. Att kunna 

dokumentera en förbättrad uppmärksamhetsförmåga efter ett medelintensivt träningspass är 

positivt i flera hänseenden. Det skulle bland annat ge enskilda individer en möjlighet till att 

relativt enkelt kunna förbättra sin egen uppmärksamhetsförmåga inför uppgifter som ställer 

höga krav på god koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga. Inte minst borde detta vara 

betydande för personer som lider av olika koncentrationssvårigheter (t.ex. ADHD) och därför 

har svårt med inlärningen. All typ av inlärning kräver nämligen koncentration och uthållighet. 

En god uppmärksamhetsförmåga behövs i sin tur för att koncentrera sig. (Ericsson 2002, s. 

66)   

 

Ett visst stöd till denna studies hypotes det vill säga att testpersonerna skulle få bättre resultat 

i ett kognitionstest som mäter uppmärksamhetsförmåga efter intervention med aerob 

medelintensiv cykelträning, har påträffats i flera studier. Studier har visat på att fysisk 

aktivitet inte bara ger ”fysiologiska hälsovinster” utan även förbättrar kognitiva funktioner. 

Vissa studier har ansett sig funnit möjliga signifikanser och tendenser för att kognitiva 

förmågor kan förbättras vid både akut och regelbunden fysisk aktivitet genom medelintensiv 

(Kubech et al. 2009 s. 235) och högintensiv träning (Hillman et al. 2009, s. 1044) medan 

andra endast anträffat möjliga effekter gällande regelbunden fysisk aktivitet (Stroth et al. 

2009 s. 114). Den något osäkra bild som denna tidigare forskning gav, lade grunden till denna 

studies uppkomst och syfte. Studiens uppkomst är även intressant för vår kommande 

lärarprofession, då vi med säkerhet kommer möta elever som lider av olika typer av 

koncentrationssvårigheter. 
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1.2 Definition av centrala begrepp 

 

Aerob medelintensiv träning 

En intensitet som motsvarar en genomsnittlig pulsfrekvens på cirka 80 procent av maxpuls 

och cirka 70 % av maximal syreupptagning.  Träningen kan både utföras kontinuerligt eller 

som intervallarbete. (Michalsik & Bangsbo 2004, s. 142- 146)  

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet används som ett 

överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika 

former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och 

friluftsliv. (Folkhälsoinstitutet, 2011-08-23) 

 

Koncentrationsförmåga 

Nationalencyklopedin förklarar koncentration som:  

 

” … inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information 

eller på en viss aktivitet.” (Nationalencyklopedin, 2011-08-23) 

 

Koncentration handlar om att kunna behålla fokus på det som görs över tid, att kunna 

fokusera på det som är viktigt, att sortera bort brus, att kunna växla uppmärksamhet mellan 

olika saker och att inte tappa bort den röda tråden. Ju mer detaljer att hålla reda på desto 

svårare blir det att behålla fokus på det som händer. (Göteborgs universitet, 2011-08-23) 

 

Uppmärksamhetsförmåga 

I denna studie ses uppmärksamhetsförmåga som en kapacitet inom koncentrationsförmågan. 

Uppmärksamhetsförmågan bedöms med TMT (Trail Marking Test) vilket mäter visuell 

sökning och skanning, hastighet i processen, mental flexibilitet och verkställande funktioner 

inom kognition. 
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1.3 Bakgrund 

 

Bakgrunden vill ge en introduktion till denna studies problemområde.  

 

1.3.1 Medicinska tillstånd/ diagnoser och koncentrationsförmåga  

 

Medicinska tillstånd som är kända för att orsaka svårigheter med koncentrationen omfattar en 

rad olika kroniska sjukdomar som, sömnapné, infektioner, smärtsyndrom, traumatisk 

hjärnskada och stroke. Kognitiva problem som kan förknippas med koncentrationssvårigheter 

inkluderar inlärningssvårigheter, delirium och demens. Psykologiska förhållanden som kan 

störa koncentrationen inkluderar ångest, depression, bipolär sjukdom (växlande perioder av 

depression och förhöjda humör), känslomässiga trauman och stress. (Bettermedicine, 2011-

08-23) 

 

Minst fem procent av svenska förskolebarn har ett funktionshinder (exempelvis diagnosen 

ADHD/ DAMP) som ofta leder till problem med uppmärksamhetsförmågan, försämrad 

motorik och perception. Detta leder i allmänhet till inlärningsproblem av olika svårighetsgrad. 

(Ericsson 2002, s. 76) En rubbning av transmittorsubstansnivåer som styr uppmärksamhet, 

aktivitetsreglering och impulskontroll i hjärnan, tros vara en bakgrundsfaktor för att drabbas 

av koncentrationssvårigheter. Studier har visat på avvikelser framförallt inom hjärnans 

pannlober, hjärnstam, lillhjärna och basala ganglier hos personer med diagnosen ADHD/ 

DAMP. (Ericsson 2002, s. 84)  

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&twu=1&u=http://www.bettermedicine.com/topic/anxiety/&usg=ALkJrhjtCHaqvZw3kiEBDza_vbVxpe57LQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&twu=1&u=http://www.bettermedicine.com/topic/depression/&usg=ALkJrhgEigHfbh6yYxxGTMPs4-GnrQu7oA
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1.3.2 Fysisk aktivitet och studieresultat 

 

Studier visar på ett samband mellan goda studieresultat och hög fysisk aktivitetsnivå. 

(Ericsson 2005, s. 27, Svartbo & Sjöström 1996, s. 36-40 & Sollerhed 2006, s.42) En studie 

på 301 gymnasieelever i Kristianstad visade på ett samband mellan elevernas fysiska 

kapacitet och medelbetyg. Efter att ha undersökt den fysiska kapaciteten hos elever på det 

teoretiska programmet och det praktiska programmet, uppmärksammades att elever inom det 

praktiska gymnasieprogrammet hade bättre fysisk kapacitet. När de sedan korrelerade 

elevernas medelbetyg med fysisk kapacitet fann de ett samband mellan högre betyg och fysisk 

kapacitet inom båda programmen. (Sollerhed 2006, s. 42) Likande resultat framkom i en 

studie utförd på 508 studenter vid Umeå universitet. Studien visade på ett positivt samband 

mellan regelbunden ansträngande fysisk aktivitet och goda studieresultat. De som klarade sina 

studier bäst var elever som tränade tre till fyra gånger per vecka under organiserade former 

med hög ansträngning. Studien kom fram till att inte bara själva motionsutförandet kunde 

kopplas till goda studieresultat, utan även den upplevda ansträngningen under aktiviteten. 

(Svartbo & Sjöström 1996, s. 36-40) Bunkefloprojektet- en hälsofrämjande livsstil, visar även 

på att barn som haft mer fysisk aktivitet och motorikträning fått bättre resultat i de nationella 

proven i matematik och svenska. (Ericsson 2005, s. 27) 
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1.4 Forskningsläge 

 

I detta forskningsläge presenteras ett urval av tidigare forskning inom denna studies  

forskningsområde. 

 

1.4.1 Regelbunden fysisk aktivitet och effekter på kognitionen  

 

En intervention av ökad fysisk aktivitet visade på en signifikant ökning av hjärnvolymen i 

hippocampus hos äldre (Erickson et al. 2010, s. 3017). Denna ökade volym på hippocampus 

var direkt relaterad till ett förbättrat spatialt minne (Erickson et al. 2010, s. 3019). 

Interventioner av ökad regelbunden fysisk aktivitet har även visat på ett högre blodflöde i 

hippocampus hos fysisk aktiva jämfört med fysisk inaktiva (Burdette et al. 2010, s.4 & Pereia 

et al. 2007, s. 5638). En interventionsstudie undersökte utveckling av demens bland män och 

kvinnor 65 år och äldre. Interventionsgruppens ökning av fysisk aktivitet visade på en lägre 

incidens av demens. (Kramer, et al. 2006 s. 1237- 1242) 

 

Barn med hög fysisk aktivitetsnivå hade större hippocampus, presterar bättre i relationella 

minnestest (Chaddock et al. 2010, s. 172) och kognitiva uppmärksamhetstest jämfört med 

barn som hade en låg fysisk aktivitetsnivå (Wu et al. 2011, s. 333). Två studier menar att 

kognitivt lärande förhöjdes av fysisk aktivitet, vilket kunde vara en av flera förklaringar till att 

fysisk aktivitet kan underlätta en kunskapsutveckling. (Department of Sport and Recreation s. 

3 & François & Shephard 2008, s. 9) En av studierna har observerat positiva effekter av en 

intervention med ökad fysisk aktivitet som förbättrad koncentrationsförmåga, bättre minne 

och beteende i klassrummet. (François & Shephard 2008, s. 9) Flera studier visar på att bra 

aerobt tränade individer har en hög hjärnaktivitet, vilket kan tyda på ett samband mellan 

regelbunden fysisk aktivitet och bättre kognitiv förmåga. (Colcombe et al. 2008, s. 3316, 

Hillman et al. 2005. s 1967, Olsson 2008, s. 16 & Stroth et al. 2009, s. 117) En metaanalys- 

studie har dock kommit fram till att den empiriska litteraturen inte stöder det möjliga 

sambandet som innebär att en aerob uthållighet ger bättre kognitiva prestationer. Studien 

efterfrågar mer forskning inom området och att dosen/graden av fysisk aktivitet ihop med 

kognitiva prestationer borde undersökas närmare. (Etnier et al. s. 119)      
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En crossoverstudie studerade effekterna på koncentrationsförmågan av två aktiviteter, aktiv 

eller inaktiv, på barn i årskurs två, tre och fyra. Huvudfyndet var att koncentrationen 

förbättrades hos barn i årskurs fyra med ökad fysisk aktivitet flera gånger i veckan, däremot 

blev det ingen förändring i årskurs två och tre. Studien menade att orsaken till detta kunde 

vara att de yngre barnen inte kommit lika långt i sin utveckling och att fysisk aktivitet därmed 

inte hade någon effekt på koncentrationsförmågan. (Caterino & Polak 1999, s. 245-248) 

Bunkefloprojektet visade på att lärare bedömer de elever som fått ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning i årskurs två, som bättre på att koncentra sig, än de elever som endast haft 

ordinarie idrottslektioner. Denna upplevda förbättring av koncentrationsförmåga kvarstod 

dock inte, med samma typ av intervention, i årskurs tre. (Ericsson 2006, s. 45) 

 

Fysiskt inaktiva personer hade mer uttalade stressreaktioner vid samma typ av psykisk stress 

jämfört med fysiskt aktiva personer. Vid en akut mätning på en jämförbar arbetsnivå, visade 

individer med en regelbunden aktiv livsstil en sänkning av stresshormonerna katekolamin och 

kortisol i blodet.  Personer med en fysisk inaktiv livsstil hade inte samma sänkning. 

(Börjesson & Jonsdottir 2004, s. 1396) 
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1.4.2 Fysisk aktivitets akuta effekter på kognitionen 

 

Ett enkelt motionsprogram på 7-8 minuter kunde sänka bullernivån på en mellanstadieskola 

samtidigt som barnens koncentrationsförmåga förbättras. Motionsprogrammet bestod av 

stretching och avslappningsövningar. Lärare upplevde att ljudnivån minskade direkt efter 

genomfört program vilket ledde till att elever kunde koncentrera sig bättre. (Norlander 2004, 

s. 35-37)   

 

Fysisk aktivitet kan leda till akut förbättrade kognitiva funktioner som kan leda till ett bättre 

lärande. (Hillman et al. 2009, s. 1044 & Kubesh et al. 2009, s. 235) Detta kunde bero på att 

fysisk aktivitet akut ökade koncentrationen av noradrenalin och dopamin (McMorris et al. 

2007, s 106) och att en högre uppmätt hjärnaktivitet påträffades i de centrala delarna av 

hjärnan. (Hillman et al. 2009, s. 1049)  

 

Ett träningspass på 20- 30 minuter visade på en akut förbättrad uppmärksamhetsförmåga hos 

barn och ungdomar. (Hillman et al. 2009, s. 1044 & Kubesh et al. 2009, s. 235) Direkt efter 

avslutat gångpass (cirka 60 % av maxpuls) på löpband i 20 minuter fick barn signifikant 

bättre resultat i test av läsförståelse och reaktionstid (Hillman et al. 2009, s. 1044). Akut efter 

genomfört medelintensivt aerobt träningsprogram på 30 minuter visade tonåringar en 

snabbare reaktionstid och ett bättre resultat när det gällde att klara av en arbetsuppgift under 

distraktion jämfört med när de bara genomgått ett 5 minuters långt rörelseprogram. (Kubesh 

et al. 2009, s. 235) En interventionsstudie utförd på unga vuxna, visade att en timmes 

submaximalt lågintensivt cykelarbete (55 % av VO2 max), oberoende av testpersonernas 

aeroba uthållighet, gav bättre resultat i ”Random number generation index scores- test”. 

Testet mätte uppmärksamhetsprocessen och genomfördes direkt efter avslutat cykelarbete. 

Nämnvärt var att fysiskt inaktiva individer fick en större förbättring jämfört med högaktiva. 

(Travlos 2009, s. 41-45) Ytterligare visade en interventionsstudie att, arbetsminnet och 

reaktionstiden förbättrades både akut och efter 30 minuter, med ett aerobt träningspass på 

löpband. (Pontifex et al. 2009, s. 927) 
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1.4.3 Sammanfattning av forskningsläge 

 

Tidigare forskning har visat att individer som utsatts för interventionen ökad regelbunden 

fysisk aktivitet hade signifikant ett högre blodflöde i hippocampus och motorcortex än fysisk 

inaktiva. Incidensen av demens var lägre i en interventionsgrupp med ökad fysisk aktivitet.  

 

Flera studier har visat på att bra aerobt tränade individer har en hög hjärnaktivitet, vilket kan 

tyda på ett samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och bättre kognitiv förmåga. En 

metaanalys- studie har dock kommit fram till att den empiriska litteraturen inte stöder det 

enligt flera andra studier möjliga sambandet som innebär att en god aerob uthållighet ger 

bättre kognitiva prestationer. 

 

Fysisk aktivitet kan akut leda till förbättrade kognitiva funktioner som kan leda till ett bättre 

lärande. Interventionsstudier visar att ett träningspass uppskattat på en låg- till medelintensiv 

nivå under 20- 30 minuter akut efter avslutad aktivitet förbättrar kognitiva funktioner (som 

kan kopplas till uppmärksamhetsförmåga). En interventionsstudie visar att en timmes 

submaximalt lågintensivt cykelarbete, ger bättre resultat i ett kognitionstest som mäter 

uppmärksamhetsprocessen. Detta akut efter cykelarbetet och oberoende av testpersonernas 

aeroba uthållighet. Dock visade lågaktiva personer större förbättring jämfört med högaktiva. 

Ytterligare visade en interventionsstudie att, arbetsminnet och reaktionstiden förbättrades 

både akut och efter 30 minuter, efter ett 30 minuter långt aerobt träningspass på löpband.  
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1.5 Syfte och frågeställning 

 

1.5.1 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om ett aerobt medelintensivt träningspass har 

någon akut effekt på uppmärksamhetsförmågan. 

 

1.5.2 Frågeställning 

 Finns det någon akut effekt på uppmärksamhetsförmågan, mätt med TMT (Trail 

Marking Test), 5 minuter efter ett avslutat aerobt medelintensivt cykelträningspass? 

 

1.6 Hypotes 

Hypotesen var att aerob medelintensiv cykelträning förbättrar testpersonernas resultat i TMT. 
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2 Metod 

 

Metodavsnitt i denna studie är noggrant beskrivet. En intention är därmed att undersökningen 

bör kunna reproduceras på ett adekvat sätt. 

 

2.1 Val av metod 

 

En experimentell design valdes eftersom det gav möjlighet till att undersöka en eller flera 

faktorers enskilda påverkan av ett fenomen (Hassmén & Hassmén 2008, s. 209). Studien var 

av kvantitativ ansats och studiedesignen var crossover. Denna design ansågs vara 

ändamålsenlig med denna studies upplägg och typ av intervention. Ett mätbart test (TMT) 

användes för att bedöma testpersonernas uppmärksamhetsförmåga. Detta gjorde det möjligt 

att bedöma uppmärksamhetsförmågan med och utan interventionen medelintensiv fysisk 

aktivitet.  

Programmet ”Java applets for power and sample size” användes för att uppskatta, utifrån en 

studie som liknar denna (Travlos, 2009), hur många testpersoner som borde ingå i denna 

studie. Hjälp med denna beräkning/ uppskattning fick vi av fysiolog Örjan Ekblom på GIH. 

Denna beräkning borde ha stärkt den statistiska styrkan (engelskas power) i undersökningen, 

vilket innebär att det är en stor sannolikhet att finna effekt om en effekt verkligen föreligger. 

En undersökning med för litet deltagarantal har för låg styrka (underpowered) och ger alltför 

osäkra resultat. (SBU, 2011-09-15) 
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Figur 1– Crossover- design. 

 

I denna studie är ”baseline- fasen” där testpersonerna utför tillvänjningtest av ett test som 

mäter uppmärksamhetsförmågan (TMT) och genomför ett Peak- pulstest på cykel. Treatment 

A (Trt A) i denna studie är TMT efter vila och Trt B är TMT efter träning. Figuren visar att 

det sker en ”switch”, såkallad crossover, av Trt A och Trt B mellan studiens två testgrupper 

(kallade grupp 1 och 2). På detta sätt blir testgrupperna sin egen kontrollgrupp.  

 

2.2 Etiska överväganden 

 

Denna studie har genomförts med etikprövningslagen (Lag 2003:460 § 16) i åtanke. 

Testdeltagarna var anonyma såtillvida att endast vi som genomförde denna studie kunde 

koppla ihop alla personer med testresultat. Testpersonerna informerades om att de, när som 

helst kunde avsluta sitt deltagande i studien och att de inte behövde ange orsak till varför. 

 

Deltagarna fick besvara GIH:s hälsoenkät för fysiologiska tester (bilaga 2), detta för 

bedömning av testpersonernas hälsostatus. Enkäten innehöll frågor om medicinering, fysisk 

aktivitetsnivå och upplevd hälsa. Dessutom informerade enkäten om förutsättningar för 

deltagande i studien och allmänna testförberedelser. Information om studiens upplägg fick 

deltagarna både muntligt och via mejl.  
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2.3 Urval 

 

Urvalet bestod utav 14 unga vuxna med en medelålder på 24,4 (Standardavvikelse (SD): 

2,28). Könsfördelningen var fyra kvinnor och tio män. Medellängden 178 cm (SD: 7,40) och 

medelvikten 72 kg (SD: 11,35). Deltagarna uppskattade att de i medeltal var 5,07 (SD: 2,02) 

gånger i veckan fysisk aktiva i minst 30 minuter i följd, så att de blev andfådda och/ eller 

svettiga. Dessa unga vuxna var till merparten studenter på Gymnastik och idrottshögskolan 

(GIH) i Stockholm, då dessa ansågs passande på grund av den indirekta faktorn att de var 

lättillgängliga. Urvalet skedde slumpmässigt genom bekvämlighetsprincipen. Information om 

studien och en intresseansökan skickades ut via GIH:s intermejl. De studenter som ville ställa 

upp kunde anmäla sitt intresse för att delta i studien. Vidare hittades fler testdeltagare via 

deltagande GIH- studenter. 

 

Denna studie har inte haft något bortfall, alla 14 testpersoner som påbörjade studien slutförde 

också studien. 

 

2.4 Procedur 

 

Datainsamlingen skedde genom tre testtillfällen för varje testperson. Tester som genomförts i 

denna studie var Peak- pulstest utfört på cykel som används på laboratoriet för tillämpad 

idrottsvetenskap (LTIV), ett medelintensivt träningspass på testcykel samt ett rekommenderat 

koncentrationstest- uppmärksamhetstest
1
. Data sammanställdes med hjälp av statistikprogram. 

Testpersonerna fick information och instruktioner om hur studiens tester skulle gå till innan 

genomförandet. Deltagarna fick inte träna före (alla tillfällen genomfördes på förmiddagen) 

och äta senare än en timma innan. För övrigt skulle det hålla en så, för dem, normal 

kosthållning som möjligt under frukosten.  

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Elin Lidman, samtal den 5 september 2011. 
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Tabell 1 – Tabellen visar upplägget för de två olika testgrupperna som ingår i studien. 

 Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 Testtillfälle 3 

Grupp 1 Peak- pulstest på cykel Ett cykelträningspass 

på medelintensiv nivå 

och medelintensiv puls 

uppskattat utifrån Peak- 

pulstestet, fem minuter 

vila på brits och 

därefter ett 

koncentrations- 

uppmärksamhetstest 

(TMT). Innan testet 

(TMT) genomfördes ett 

kortare tillvänjningtest 

(TMT sample test).  

Fem minuter vila på en 

brits och därefter ett 

uppmärksamhetstest 

(TMT) 

Grupp 2 Peak- pulstest på cykel Fem minuter vila på en 

brits och därefter ett 

uppmärksamhetstest 

(TMT). Innan testet 

(TMT) genomfördes ett 

kortare tillvänjningtest 

(TMT sample test). 

Ett cykelträningspass 

på medelintensiv nivå 

och medelintensiv puls 

uppskattat utifrån Peak- 

pulstestet, fem minuter 

vila på brits och 

därefter ett 

koncentrations- 

uppmärksamhetstest 

(TMT) 

 

 

Reproducerbarheten av uppmärksamhetstestet (TMT) och momenten på träningscykel (Peak- 

pulstest och medelintensivt träningspass) har upplevts som goda. Testtillfällena har utförts 

inom samma tidsintervall på dygnet (förmiddagen) och i samma lokaler. All utrustning och 

hela experimentets upplägg förtestades av oss testledare (vi som genomför studien). 

Träningscykeln som används har dessutom noggrant kalibrerats. Detta för att minimera 

eventuella mätfel och möjliga problem som kan uppstå med utrustningen.    
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I strävan att testtillfällena skulle genomföras under så lika förutsättningar som möjligt, delade 

vi testledare upp ansvarsområden. En testledare ansvarade för de moment som utfördes på 

träningscykeln (Peak- pulstestet och medelintensiva träningspasset) och den andra för 

uppmärksamhetstestet (TMT). 
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2.5 Mätmetoder 

 

2.5.1 Peak- pulstest på cykel 

 

Testpersonerna genomförde ett standardiserat Peak- pulstest på träningscykel vid GIH:s  

laboratorium LTIV. Testet är datoriserat och har en stegrad belastning med 10 watt varje 

halvminut utifrån en startbelastning på 50 watt. Testpersonerna skulle hålla en hastighet inom 

intervallet 80- 90 rpm under testet. Cykelns tillhörande datorprogram, Monarc 839E Analysis 

software, ställdes in så att belastningen anpassades efter hastigheten i detta intervall (högre 

hastighet med rpm på cirka 90 ger ett lägre motstånd och lägre hastighet med rpm på cirka 80 

ger ett högre motstånd). För varje testperson dokumenterades puls, arbetsbelastning (i watt) 

och kadens (rpm) för varje sekund under Peak- testet i dataprogrammet. Testpersonen 

uppmanades till att byta om till träningskläder de kände sig bekväma med (ett tips gavs om 

shorts och kortärmat på grund av värmen), och innan testet började fick de ett pulsband och 

pulsklocka. Pulsbandet var både anslutet till det tidigare nämnda datorprogrammet men även 

till en pulsklocka applicerad på testpersonens arm. Unders testets gång skulle testpersonen 

uppskatta upplevd ansträngning, enligt borgskalan RPE – skalan 6-20. Detta för att observera 

att upplevd ansträngning stämde överens med en höjning av hjärtfrekvensen. Beroende på 

testperson varierade det mellan cirka 7-15 minuter att genomföra testet.  

 

Tre testpersoner genomförde inte denna studies Peak- pulstest. Detta på grund av att de inte 

ville delta om de var tvungna att genomföra testet. Dessa personer hade dock tidigare 

genomfört likande Peak- pulstest på cykel och uppskattningen av Peak- puls gjordes utifrån 

dessa. Personer fick utifrån denna uppskattade Peak- puls cykla tills de uppnådde 

medelintensiv puls, detta för att kunna finna ett riktmärke(mer om detta riktmärke beskrivs 

under rubriken intervention av fysisk aktivitet s. 18) i arbetsbelastning och hastighet vid 

medelintensivt arbete.   

 

 

 

 



16 

 

2.5.2 Trail Marking Test (TMT) 

 

Trail Marking Test (TMT) är ett standardiserat test som används för att mäta koncentrations- 

uppmärksamhetsförmågan. (Corrigan et al. 1987, s. 402, Gaudino et al. 1995, s. 529 & Reitan 

1958, s. 271) Testet är ett av det mest populära neuropsykologiska testerna och är inkluderade 

i de flesta kognitiva testbatterierna. TMT ger information om visuell sökning och skanning, 

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

Ursprungligen var det en del utav amerikanska arméns individuella testbatteri. (Tombaugh 

2004, s. 203) 

 

Testet innehöll två delar. Del A bestod utav ett ark papper med 25 stycken cirklar som var 

utsatta med en siffra i varje cirkel (1-25). Testpersonen skulle så snabbt som möjligt dra en 

linje mellan cirklarna i sifferordning utan att lyfta pennan. I andra delen av testet, del B, 

skulle testpersonen göra ett liknande test fast här innehöll cirklarna både siffror och bokstäver 

(1-13) och (A-L). Uppgiften gick ut på att dra en linje mellan siffrorna och bokstäverna i 

ordningen, 1-A-2-B-3-C-4-D osv. Testet gick här också på tid och pennan fick inte lyftas från 

pappret.  

 

Testet var upplagt på följande sätt: 

Steg 1. Vi gav testpersonen en kopia av Trail Making Test del A och penna. 

 

Steg 2. Demonstrerade hur testet skulle gå till med hjälp utav exempel test A (Trail Making 

Part A- sample). Vi lät därefter testpersonen genomföra exempel- testet själv som ett 

tillvänjningstest, dock bara första gången testet skulle utföras. 

 

Steg 3. Vi märkte ut siffran 1 på testet och vände pappret upp och ner framför testpersonen, 

På ”GÅ” efter klara, färdiga skulle testpersonen vända pappret och utföra testet. Tiden 

stoppades när pennan lades ned på bordet. 

 

Steg 4. Skrev ner tiden. 

 

Steg 5. Proceduren upprepades för Trail Making Test del B. 
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Om fel uppstod skulle testpersonen rättas till omedelbart om han/hon inte upptäckte detta 

själv. Testpersonen fick då gå tillbaka dit felet uppstod och fortsätta. 

 

Antalet fel antecknades om detta uppstod och om testpersonen inte klarade av båda delarna 

inom fem minuter skulle testet avbrytas. 

 

Resultat 

Tid och antal fel skulle vara så kort respektive få som möjligt. 

 

Resultaten från de båda testdelarna visade att testdel B tog längre tid att genomföra än testdel 

A. Detta på grund av att del B var mer omfattande och av den anledningen ställde högre krav 

på motorisk hastighet och visuell sökning, vilket i sin tur ställer högre krav på den kognitiva 

förmågan. (Gaudino 1995, s. 529) Normaldata av TMT för åldersgruppen denna studie 

inriktade sig på var begränsad. Det fanns dock data från en studie gjord i Kanada som testat 

TMT i åldersgruppen 18-24 år. För TMT: s första testdel A var M: 22,93, SD: 6,9 och för 

TMT-B var M: 48,97, SD: 12,7. (Tombaugh 2004, s. 207) 

 

Det är väldigt svårt att tillämpa och värdera ett test som TMT eftersom det ofta i en studie 

genomförs av testpersonen ett flertal gånger. Detta kan leda till förbättrat resultat ju oftare det 

utförs. (Stewart 1992, s. 40) Det rapporterades i en studie att när testpersoner fick utföra testet 

två gånger samma dag såg man en signifikant förbättring (Franzen 1996, s. 125). Detta kan 

man undvika genom att designa nya testslingor såkallade ”trails”. I de alternativen som man 

har tagit fram, har man sett att tiden det tar att göra de nya testen jämfört med det 

ursprungliga är jämförbara. Detta ger möjlighet att få en bättre reliabilitet. (Franzen 1996, s. 

125) 

 

Material som behövdes för detta test var följande: penna, papper (TMT del A och B) och 

tidtagarur.  
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2.5.3 Interventionen medelintensiv fysisk aktivitet 

 

En metaanalys- studie har undersökt relationen mellan fysisk träning och kognitiva 

funktioner. För att optimera bildandet av neurotrofiner (vilket anses vara bra för kognitiv 

funktion), föreslås fysisk träning på en aerob medelintensiv intensitet. Långvarig lågintensiv 

träning visar också på en förhöjd koncentration av neurotrofiner dock inte lika effektivt som 

medelintensiv träning. Högintensiv intensitet visar på en förhöjning av stresshormonet 

kortikosteron. Detta har kunnat påvisas i försök utförda på råttor och hormonet kan ha en 

negativ effekt på kognitiva funktioner. (Ploughman 2008, s. 236) Lambourne visar på att 

cykling förbättrar vissa kognitiva prestationer både under och efter träning medan löpträning 

visar på en försämring under, men en liten förbättring efter avslutad aktivitet. (Lambourne & 

Tomporowski 2010, s. 12) Utifrån dessa studier motiverar vi vårt val av aerob medelintensiv 

cykelträning som intervention i denna studie. 

 

En aerob medelintensiv intensitet motsvarar en genomsnittlig pulsfrekvens på cirka 80 % av 

maxpuls och cirka 70 % av maximal syreupptagning. Träningen kan både utföras 

kontinuerligt eller som intervallarbete. (Michalsik & Bangsbo 2004, s. 142- 146) I denna 

studie utfördes den aeroba medelintensiva träningen på cykel i kontinuerlig form.  

 

Samma cykelutrustning och datorprogram som vid Peak- pulstestet användes i upplägget och 

genomförandet av detta medelintensiva träningspass. Träningspasset varade i 17 minuter 

upplagt på följande sätt: 2 minuter uppvärmning på valfri belastning, 3 minuter suggestiv 

stegrad belastning upp till medelintensivt arbete 80 % av Peak -puls, 10 minuters arbete på 

denna medelintensiva nivå och 2 minuters nedvarvning på valfri låg belastning. Testledarens 

hade ett riktmärke för att finna vilken möjlig belastning i watt det medelintensiva arbetet 

borde ligga på hos varje testperson. Riktmärket var att i testprotokoll från Peak- pulstestet 

finna vilken belastning (watt) och hastighet (rpm) som förelåg vid 80 % av testpersonens 

Peak- puls. Den hastighet som påträffandes i riktmärket skulle hållas under hela 

träningspasset. Efter förtest utförda på oss testledare konstateras att belastningen vanligtvis 

behövde uppgå till 10- 20 % över riktmärket i den inledande 3 minuter långa stegringen upp 

till medelintensiv puls. När sedan medelintensiv puls uppnåtts sänktes belastningen till cirka 

10- 20% under riktmärket för att finna en stabil puls (steady state) i 10 minuters arbete. 
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Borgskalan användes för att säkerställa att varje testperson upplevde träningspasset som 

medelintensivt. Ett medelintensivt arbete bör ligga inom nivåerna 13- 15 på borgskalan
2
. 

Denna kännedom var betydelsefullt för att kunna värdera att testpersonerna upplevde 

cykelträningspasset som medelintensivt. Testpersonerna fick uppskatta sin totala upplevda 

ansträngning, alltså inte separat ansträngning i ben och andning. Detta eftersom total 

uppskattning kan ses som lättare att bedöma för de individer som inte var bekanta med 

borgskalan sedan tidigare. Testpersonerna fick uppskatta sin totala ansträngning vid 2 

tillfällen i träningspasset, 1-2 minuter och 5-6 minuter efter att en stabil medelintensiv puls 

infunnits sig.  

 

Tabell 2 – Tabellen visar testdeltagarnas minimum, maximum, medelvärde och standardavvikelse i upplevd 

ansträngning, under stabil medelintensiv puls i cykelträningspasset. Testpersonerna fick uppskatta sin totala 

ansträngningsnivå vid 2 tillfällen i träningspasset. Vad som redovisas nedan är baserat på båda uppskattningarna. 

 Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 

Upplevd ansträngning 

i  aerobt 

medelintensivt arbete 

(stabil puls på 80 % 

av PEAK- puls) 

13 17 14,60 0,95 

 

Testpersonernas upplevda ansträngning, medelvärde på 14,60, stämmer väl överens med hur 

ett medelintensivt aerobt arbete bör upplevas. Den testperson som uppskattade sin 

ansträngning till 17 hade uppskattat sin Peak- puls utifrån tidigare utfört Peak- pulstest. 

Testpersonen hade alltså inte genomfört denna studies Peak- pulstest.    

 

 

 

 

 

                                                 

2
 Björn Ekblom, samtal den 7 september 2011. 
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2.5.4 Statistisk analys 

 

Data fördes först in i Excel (Microsoft Excel 2007, version 12.0). Därefter genomfördes 

statistisk analys i statistikprogrammet Statistica (version 10). Datans normalfördelning 

testades med hjälp av Shapiro Wilks W- test. Eftersom datan var normalfördelad utfördes 

parametriska tester i form av Repeated Meansures Anova för både del A och del B i TMT 

utifrån faktorerna aktivitet (träning och vila) och grupptillhörighet (grupp 1 eller 2). Visade 

testet en signifikant effekt (P < 0,05) eller tendens till signifikans (0,10 > P < 0,05) så utfördes 

post- hoc- tester i form av Tukey HSD- test. 
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3 Resultat 

 

3.1 TMT del A (Test med endast siffror) 

”Repeated Measures Anova” visade en signifikant interaktion (p = 0,052) mellan grupp och 

aktivitet men i ”post hoc- testerna” sågs inga skillnader mellan vila och träning i någon av 

grupperna. Inga tendenser till förbättring kunde urskiljas gällande vila och träning inom 

grupperna. 

 

 

Figur 2 – Medelvärde och standardavvikelse för alla testdeltagare i vila och vid träning testdel A. Y-axeln visar 

antal sekunder för genomförande av del A, X- axeln visar aktiviteterna vila och träning. 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan TMT del A efter vila och träning (p = 0,50). Inom 

hela gruppen i TMT del A var medelvärde och standardavvikelse lägre med interventionen 

medelintensiv träning (M: 17,66 SD: 3,32) jämfört med vila (M: 18,27 SD: 3,81). 

Medelvärdet förbättrades med 3 % vid träning. 
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3.2 TMT del B (Test med både siffror och bokstäver) 

 

”Repeated Measures Anova” visade att det inte fanns någon signifikant skillnad (p = 0,56) i 

hela testgruppen mellan vila och träning. Det fanns en signifikant interaktion mellan grupp 

och aktivitet (p < 0,05). En tendens till förbättring kunde urskiljas gällande vila och träning 

inom en av grupperna (p < 0,1) 

 

 

Figur 3 – Medelvärde och standardavvikelse för alla testdeltagare i vila och vid träning test B. A. Y-axeln visar 

antal sekunder för genomförande av del B, X- axeln visar aktiviteterna vila och träning. 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan TMT del B efter vila och träning (p = 0,56). Inom 

hela gruppen i TMT del B var medelvärde och standardavvikelsen lägre efter träning (M: 

35,79 SD: 7,13) jämfört med vila (M: 36,42 SD: 7,92). Medelvärdet förbättrades med 1,8 % 

vid träning.  
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3.4 Redovisning av hela Tukey HSD- test (post- hoc- tester) 

 

I Tukey HSD- test som jämför aktiviteterna (vila och träning) inom testgrupperna (grupp 1 

och 2) visar inga tendenser (p = 0,24 grupp 1, p = 0,73 grupp 2) till förbättring i TMT del A. 

Tendens (p = 0,07) till förbättring visas i TMT del B inom grupp 1 efter fysisk aktivitet. En 

försämring av TMT del B, utan signifikans eller tendens (p = 0,27) visade sig i grupp 2 efter 

fysisk aktivitet.  

 

Tabell 3– Resultaten i grupp 1 respektive grupp 2   

Grupp  TMT test del A 

medelvärde 

sekunder 

p- värde 

mellan vila 

och träning 

TMT test del B 

medelvärde 

sekunder 

p- värde 

mellan vila 

och träning 

1 Vila 20,53 (SD: 4,09)  p = 0,24 38,86 (SD: 8,20) p = 0,07 

1 Träning 18.02 (SD: 4,27)  34,65 (SD: 5,87)  

2 Vila 16,01 (SD: 1,70) p = 0,73 33,98 (SD: 7,40) p = 0,27 

2 Träning 17,30 (SD: 2,33)  36,91 (SD: 8,52)  
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4 Diskussion 

 

Hypotesen för denna studie var att aerob träning på medelintensiv nivå ger en akut förbättrad 

uppmärksamhetsförmåga. Resultatet i denna studie visade ett lägre och därmed lite förbättrat 

medelvärde i TMT (både del A och B) inom hela testgruppen efter interventionen med 

cykelträning. Inga signifikanta värden kunde dock styrka vår hypotes utifrån interventionen. 

Detta talade i viss mån emot två tidigare studier resultat som visade på signifikant förbättrade 

resultat i kognitiva test som mäter reaktionstid (som kan ses som en del av 

uppmärksamhetsförmågan) med interventioner av fysisk aktivitet. (Hillman et al. 2009 & 

Kubesh et al. 2009) En av studierna visade även på en signifikant förbättring av läsförståelse 

efter intervention. (Hillman et al. 2009) En studie liknande vår studie visar även den på 

tendenser men ingen signifikant förbättring av uppmärksamhetsförmågan efter intervention 

med akut fysisk aktivitet. Studien innehöll i enlighet med denna studie ett test som mätte 

uppmärksamhetsförmågan, dock inte TMT. (Travlos 2009)  

 

Denna studie visade som sagt inte på signifikanta värden. En tendens till förbättring hittades 

dock inom en av de två grupperna (kallade grupp 1 och 2) utifrån aktiviteterna (vila och 

träning) och resultat i TMT. Grupp 1 som hade träning andra testtillfället visade en tendens 

till förbättring (p = 0,07) i TMT del B. Detta resultat visade på att det kan föreligga en möjlig 

effekt, som stödjer vår hypotes. Därmed en indikation på att medelintensiv aerob träning kan 

ha en akut positiv inverkan på uppmärksamhetsförmågan i TMT del B (kombinationen siffror 

och bokstäver).  

 

Del B har en högre svårighetsgrad och ställer högre krav på kognitiv förmåga. (Gaudino 1995, 

s. 529) En spekulation utifrån detta kan vara att den aeroba träningen endast har påtaglig 

effekt när högre krav ställs på kognitiv förmåga. För att undersöka detta närmare bör en studie 

som studerar kognitiva tester med olika svårighetsgrader ihop med akut fysisk aktivitet vara 

intressant att genomföra.  
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Testgruppen i denna studie har visat ett snabbare och därmed bättre resultat i TMT för samma 

åldersspann (unga vuxna) jämfört med en tidigare studie som undersökt normdata för TMT. 

Medelvärde för vår studies grupp var 17,5 sekunder i del A och 36 sekunder i del B. 

Normdata utifrån den tidigare studien visar medelvärde på 23 sekunder i del A och 49 

sekunder i del B. Testgruppen i denna studie har därmed avsevärt bättre resultat i båda 

delarna. Vad kan detta bero på? 

 

Deltagarna är i medeltal 5,07 (SD: 2,02) gånger i veckan fysisk aktiva i minst 30 minuter i 

följd, så att de blir andfådda och/ eller svettiga. Detta visar på att testgruppen är väldigt aktiv. 

Tidigare forskning visar att aerobt tränade personer har en hög hjärnaktivitet, vilket kan tyda 

på ett samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och bättre kognitiv förmåga. (Colcombe et 

al. 2008, s. 3316, Hillman et al. 2005. s 1967, Olsson 2008, s. 16 & Stroth et al. 2009, s. 117) 

Skillnaden i resultatet av hur snabbt man genomförde TMT kan eventuellt bero på 

testdeltagarnas fysiska aktivitetsnivå. Normdata som finns är baserad på slumpmässigt urval 

och hur pass aktiva de inom denna urvalsgrupp är vet vi inte. Troligtvis är de inte lika aktiva 

som vår testgrupp, dock är det inget vi kan bekräfta. Detta kan vara en möjlig förklaring till 

att gruppen i denna studie, jämfört med normdata i samma åldersspann har presterat snabbare 

och därav bättre tider i TMT. En annan aspekt kan vara att vi endast har testat personer som 

studerar eller har studerat på högskola. Personer som studerat över gymnasial nivå visar 

nämligen generellt sätt bättre resultat i TMT. (Tombaugh 2004, s. 206)  

 

Travlos som utförde uppmärksamhetstest på hög och lågaktiva personer, visar på att fysiskt 

inaktiva individer får en större förbättring akut efter träning jämfört med högaktiva. (Travlos 

2009, s. 45) Den fysiska aktivitetsnivån hos testpersonerna i denna studie var som tidigare 

nämnt hög. Detta kan ha bidragit till att hela testgruppen (grupp 1 och 2) inte förbättrat sig i 

TMT (endast en tendens till förbättring i del B i en grupp). Något att betänka är att om man 

redan är bra på någonting (har en hög kognitiv förmåga) är det svårare att nå en förbättring. 

En liknande studie med inaktiva personer bör därför vara intressant att genomföra för att 

undersöka om det kan förhålla sig på detta sätt. 
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4.1 Utvärdering av metod 

 

Under denna studies process har vi stött på ett antal problem som bör kunna undvikas i en 

möjlig framtida studie. Det var tre testpersoner som inte genomförde studiens Peak- pulstest. 

Detta kan ha varit anledningen till att en av dem upplevde en högre upplevd ansträngning 

enligt borgskalan (uppskattning till 17) under träningspasset i jämförelse med andra deltagare 

i studien (uppskattning till 13-15). Peak- pulsen kan för denna person ha varit feluppskattad. 

Detta kan ha inneburit att denna testdeltagare utfört cykelträningspasset på en högintensiv och 

inte medelintensiv nivå, då den medelintensiv intensitet uppskattats utifrån Peak- puls. Dock 

kan testpersonens dagsform ha haft betydelse, då denna individ kan ha upplevt en 

medelintensiv nivå som mer ansträngande än normalt. Se till att alla testdeltagare genomför 

alla delar av en studie på ett likvärdigt sätt lär vara viktigt om man vill undvika händelser som 

detta. Denna studie skulle dock inte fått ihop tillräckligt med testdeltagare för att uppnå 

statistisk styrka om dessa tre testdeltagare inte deltagit, därför valde vi att ändå låta dessa tre 

deltagare delta.  

 

Grupp 2 hade inte den tendens till förbättring efter träning som grupp 1 hade i TMT. Grupp 2 

var bättre än grupp 1 vid alla testtillfällen. Detta kan vara en slump, men det kan också ses 

som att deras resultat i TMT redan var tillräckligt bra och inte kunde förbättras lika mycket 

som i grupp 1. Alla testpersoner med undantag på två förbättrade sig i TMT vid andra 

testtillfället, oavsett om det var efter vila eller träning. Denna förbättring kan bero på att de 

lärt sig TMT, vilket kan innebära att reliabiliteten i TMT inte är tillräcklig bra för att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Fler tillvänjningstest av TMT hade sannolikt stärkt 

reliabiliteten i studien på grund av den troliga inlärningen av testet som skedde mellan första 

och andra tillfället. Något som bör betänkas är även om endast ett kognitionstest (dock med 

två delar) är tillräckligt för att mäta en del av kognitionen. Använda sig utav fler tester kan 

säkerligen vara mer fördelaktigt då det kan ge möjlighet att jämföra flera olika testresultat och 

därmed ge en mer överskådlig blick av den undersökta delen i kognitionen. Ursprungligen 

hade vi därför tänkt inkludera två uppmärksamhetstester ”Flanker- test” och ”Go/ nogo- test”. 

Vissa komplikationer gjorde dock att vi inte kunde använda oss av dessa tester. Vår intention 

var alltså att använda två tester som mätte uppmärksamhetsförmågan men i slutändan 

användes ett, TMT. Beslutet att använda TMT togs på grund av att det var väl beprövat och 

ansågs ha en god kvalité.     
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En viktig grund för studien var att räkna ut de antal testpersoner som kan ge en bra styrka 

(power) i undersökningen, vilket i detta fall var uträknat med programmet ”Java applets for 

power and sample size”, utifrån en liknande studie (Travlos 2009). Detta kan ha varit viktigt 

för att stärka studiens relevans.  

 

Det uteblivna bortfallet i denna studie kan ha berott på den goda relation vi upplevde infann 

sig med testpersoner. God kontakt med testdeltagarna bör därför ha hög prioritet i en studie 

som denna.  

 

Denna studies upplägg hade designen crossover och var inspirerad utav andra 

interventionsstudier (Pontifex et al. 2009 & Travlos 2009) inom forskningsområdet. Genom 

att läsa andra studier inom samma ämnesområde fick vi kunskap om hur man kunde gå till 

väga för att få en så strukturellt välbyggd studie som möjligt. 

 

4.2 Fortsatt forskning 

 

Denna studies osäkra resultat gör det önskvärt med fortsatt forskning inom 

forskningsområdet. I en fortsatt studie skulle det som tidigare nämnt vara intressant att 

använda fler kognitionstest, för att få en överskådligare blick över hur en viss del av 

kognitionen påverkas av fysisk aktivitet. Undersöka fysisk inaktiva individer i ett likande 

studieupplägg skulle också vara av intresse. Resultat kanske förhåller sig annorlunda med en 

fysisk inaktiv testgrupp. Fortsatt forskning bör även vara av intresse för oss som lärare, då 

medel för att underlätta för elever med koncentrationssvårigheter alltid är eftertraktat.    
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4.3 Slutsats 

 

Uppmärksamhetsförmågan förbättras inte signifikant efter medelintensiv aerob cykelträning, i 

denna grupp av fysiskt högaktiva och kognitivt högpresterande studenter. En tendens till 

förbättring hittades dock i en grupp i det mer krävande deltestet. Tendensen kan vara en 

indikation på en möjlig förbättring av uppmärksamhetsförmågan vid mer kognitivt krävande 

uppgifter. Ökningen var dock liten. Framtida studier borde använda fler olika kognitiva tester 

och undersöka om akuta effekter av fysisk aktivitet på uppmärksamhetsförmågan beror på 

individers fysiska aktivitetsnivå.    
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