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Sammanfattning 

Forskning visar på att barn och ungdomar rör sig väldigt lite på idrottslektioner vilket, utöver 

fysiologiska aspekter, påverkar kognitiva förmågor och arbetsminne. I relation till detta är det 

viktigt att utveckla skolans undervisning och effektivisera idrottsämnet. Kognitiva förmågor 

och arbetsminne är viktiga funktioner i våra hjärnor. Vår förmåga att kunna rikta vår 

uppmärksamhet, reagera, lära oss och minnas kan förbättras tack vare fysisk aktivitet.  

 

De databaser som användes för att genomföra våra sökningar efter relevanta vetenskapliga 

artiklar för studien var Eric, Pubmed, SPORTdiscus och PsycINFO. Dessa sökningar gjordes 

utifrån våra inklusions- och exklusionskriterier. Sökningarna innefattade sedan tre 

urvalsprocesser.  

 

Studiens resultat visar på att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och 

kognitiva förmågor samt arbetsminne. En ökad nivå av fysisk aktivitet av olika slag visar på 

förbättrade resultat inom kognitiva förmågor som uppmärksamhetsförmåga, 

inlärningsförmåga samt problemlösningsförmåga. Forskningen visar också att olika typer av 

lagspel har påverkat barn och ungdomars inhibitionsförmåga. Resultaten indikerar även att 

regelbundna fysiska aktiviteter av aerobisk och motorisk karaktär gynnar arbetsminnet hos 

barn och ungdomar. Sammantaget visar studien på att fysisk aktivitet kan påverka och 

förbättra barn och ungdomars kognitiva funktioner och arbetsminne.  

 

 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, kognitiva förmågor, arbetsminne, barn och ungdomar.  
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1. Inledning 

Forskning indikerar att elever i genomsnitt är inaktiva ungefär 40 procent av en 45 minuter 

lång idrottslektion. Vidare ägnas endast 25 procent av idrottslektionerna åt fysisk aktivitet 

med minst måttlig intensitet (Fröberg, 2017). Enligt de svenska rekommendationerna för 

fysisk aktivitet bör ungdomar i åldrarna 6-17 år vara fysiskt aktiva med minst måttlig 

intensitet under minst 60 minuter per dag. En aktivitet av aerob karaktär är en sådan aktivitet 

som specifikt syftar till att öka puls och andningsfrekvens. Majoriteten av de hälsovinster 

som listas utifrån dessa rekommendationer är fysiologiska som exempelvis en förbättrad 

kondition, ökad muskelstyrka och en bättre metabol hälsa i form av minskning av kroppsfett. 

Ytterligare positiva aspekter som nämns i de svenska rekommendationerna är förbättrade 

skolprestationer. Eleverna når endast upp till nivån för de dagliga rekommendationerna under 

en fjärdedel av en idrottslektion vilket är oroväckande (Fröberg, 2017). Utifrån dessa siffror 

rörande elevers inaktivitet under idrottslektioner kan man se tendenser till att lektionerna  

behöver organiseras annorlunda om man ska uppnå rekommendationerna rörande fysisk 

aktivitet med måttlig intensitet. Arbetet kring detta är även något som syns i skolans 

värdegrund i ett större arbete kring fysisk aktivitet då skolan ska sträva efter att ge eleverna 

förutsättningar för att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter (Skolverket, 2011).  

 

Eleverna ska i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa kunna relatera sina erfarenheter av 

fysiska aktiviteter till fakta och teorier (Skolverket, 2011). Fakta rörande hur fysisk aktivitet 

kan kopplas till kognitiva förmågor och arbetsminne är viktiga aspekter av undervisningen 

som kan tänkas beröras utöver enbart fysiologiska aspekter. Kognitiva förmågor är något som 

utvecklas under hela barndomen. Dessa förmågor hjälper oss att bearbeta information och 

använda vår uppmärksamhets-, inlärnings- och problemlösningsförmåga (Egidius, 2019). 

Förmågan att kunna rikta sin uppmärksamhet och stänga ute synliga eller hörbara 

distraktioner kan vara viktiga för elever i ett klassrum för att kunna fokusera på aktuella 

uppgifter.  

 

Arbetsminne är inom psykologin en benämning för tillfällig lagring av information i 

korttidsminnet vilket man är i behov av för att kunna utföra kognitiva och intelligenta 

uppgifter (NE, 2019). I tidigare forskning finns det tydliga kopplingar mellan 

konditionsträning och förbättrade kognitiva förmågor. Människor som har en god kondition 

och fysisk form har bättre förutsättningar för att utveckla kognitiva förmågor som är 
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relaterade till uppmärksamhet och vår snabbhet att uppfatta och bearbeta information 

(Olsson, 2008).  

  

Som tidigare nämnts utvecklas de kognitiva förmågorna under hela barndomen. Det är därför 

viktigt att skolan, som är den miljö barn och ungdomar spenderar en stor del av sin tid i, 

stödjer barns utveckling av kognitiva förmågor. I undervisningen inom ämnet idrott och hälsa 

i gymnasieskolan ska eleverna lära sig att använda såväl olika rörelseaktiviteter och naturen 

som källa till välbefinnande (Skolverket, 2011). Genom att belysa det gynnsamma 

förhållandet mellan fysiska aktiviteter av olika kognitiva förmågor som uppmärksamhets-, 

inlärnings- samt problemlösningsförmågan och arbetsminnet syftar denna studie till att 

förklara dessa förhållanden. Förhoppningen är att studiens resultat i framtiden kan tänkas ge 

stöd för lärare och skolverksamheten genom att förstå värdet av fysisk aktivitet på ett 

ytterligare sätt utöver rent fysiologiska. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

I denna systematiska litteraturstudie undersöker vi vad aktuell litteratur och forskning 

kommit fram till inom området om hur fysiska aktiviteter påverkar hjärnan hos barn och 

ungdomar. Syftet är att undersöka hur olika fysiska aktiviteter påverkar kognitiva förmågor 

och arbetsminnet. Utifrån syftet har vi skapat följande två frågeställningar: 

 

1. Hur påverkas barn och ungdomars kognitiva förmågor av fysisk aktivitet? 

2. Hur påverkas barn och ungdomars arbetsminne av fysisk aktivitet? 

 

Inom forskningsområdet rörande hur fysiska aktiviteter påverkar hjärnan har man gjort ett 

flertal enskilda undersökningar. Det som däremot saknas är systematiska sammanställningar 

av olika studiers resultat. Genom denna studie skapar vi förutsättningar för mer generella 

slutsatser och en fördjupad kunskap inom området för en vidare didaktisk diskussion.  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

Inom denna del kommer en översiktlig bakgrund rörande forskningsområdet presenteras. 

Denna information syftar till att ge en överblick av tidigare forskning och hur 

forskningsområdet ser ut men också ge förklaringar till olika termer och begrepp som 

förekommer i studien. 

 

De senaste decennierna har forskning om hjärnan bidragit till nya resultat om hur hjärnan 

arbetar i detalj och med hjälp av dessa resultat har nya kunskaper utvecklats. Denna forskning 

har gett oss en biologisk syn på människans egenskaper och genom detta har man mer 

specifikt börjat förstå hur hjärnan fungerar. Vidare har forskningen avslöjat hur enormt 

föränderlig hjärnan är hos både barn och vuxna. Allt man gör och varje tanke man tänker 

förändrar hjärnan vilket skapar eller eliminerar kopplingar i hjärnan (Hansen, 2016). Forskare 

har även kunnat göra kopplingar mellan begränsningar i informationsprocessande och 

hjärnans funktion. Ju mer kunskap om mentala begränsningar och var de sitter i hjärnan desto 

mer kan man lära sig om hur man kan förändra dessa funktioner genom exempelvis träning 

eller annan påverkan (Klingberg, 2007). 

 

Tidigare hjärnforskning har främst inriktat sig på att studera vuxna, äldre och även djur som 

exempelvis möss. Som vi tidigare nämnt utvecklas kognitiva förmågor under hela 

barndomen. En stor del av forskningen som behandlar barn riktar sitt fokus specifikt mot 

deltagare med olika diagnoser, exempelvis ’’attention deficit hyperactivity disorder’’ 

(ADHD) och missbruk av substanser (Hansen, 2016). Eftersom barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD har kognitiva svårigheter 

och/eller beteendeproblem riktas därför en stor del av forskningen mot denna grupp. Det 

innebär att de kan ha svårigheter med bland annat koncentration, uppmärksamhet, språk 

och/eller social interaktion. Därför har man inom hjärnforskning velat ta reda på hur man hur 

man kan hjälpa dessa barn både i skolan och i det privata livet. Detta genom att ta reda på 

vilka funktioner som är påverkade har man velat fylla i de kunskapsluckor som saknas inom 

området (Kendall, 2018). 

 

Exekutiva funktioner är vårt kognitiva styrsystem och finns i frontalloberna i hjärnan. 

Exekutiva funktioner är ett paraplybegrepp för de kognitiva processer som kontrollerar vårt 

beteende mot ett mål, vilket handlar om att kunna kontrollera och organisera oss själva. Det 
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är viktigt att barn och ungdomar ägnar sig åt att kontrollera sina handlingar eftersom det är 

under denna period som deras förmågor utvecklas. Exempelvis i en skolmiljö där eleverna 

kan tänkas lösa komplexa uppgifter behöver de kunna organisera, planera samt utvärdera 

processen för att slutligen hitta vägen mot målet. Dessutom är barn och ungdomar i behov av 

olika förmågor i en lärandesituation men även i vardagliga situationer. Förmågorna behövs 

till exempel för att få ihop individuella krav, förväntningar och behov i ens privata liv samt 

kunna prioritera det som är viktigt och ta in information från omgivningen (Kendall, 2018).  

 

Kognitiva förmågor är något vi använder när vi ska bearbeta information vilket sker när vi 

använder vår uppmärksamhets-, inlärnings- och problemlösningsförmåga (Egidius, 2019). 

Dessa kognitiva förmågor styrs av ett flertal viktiga exekutiva funktioner. Dessa i form av 

kontrollfunktioner som hjälper oss att organisera våra tankar, planera vårt beteende, bromsa 

impulser och styra vår uppmärksamhet (Hansen, 2016). Detta kan synas i hur 

uppmärksamhetsförmågan påverkas av inhibitionsförmågan vilket är förmågan att kunna 

blockera distraktioner och rikta fokus mot en aktuell uppgift. Förmågor som dessa är viktiga 

för hur exempelvis elever i sina klassrum kan tänkas stänga ute distraktioner för att fokusera 

på en aktuell uppgift i form av ljud eller visuella distraktioner (Olsson, 2018). 

Inlärningsförmågan handlar om att genom övning och erfarenhet förvärva vanor, färdigheter 

och kunskaper. Det innefattar även förmågan att kunna gripa sig an uppgifter och att kunna 

återge lärandet genom att visa upp en insikt och förståelse (Egidius, 2019). 

Problemlösningsförmågan handlar om logiskt tänkande, genom att använda en tanke och 

handlingsmodell för att ta itu med ett problem och genomföra problemlösningen (Egidius, 

2019). 

 

Minnescentrumet hippocampus finns i vardera hjärnhalva och är viktigt för känslomässig 

reglering, rumsuppfattning och minnet. Man har under en lång tid trott att det är omöjligt att 

bromsa eller vända utvecklingen av att hippocampus (minnet) minskar. Under den senaste 

tiden har man även gjort undersökningar hos vuxna människor och hos möss för att se om det 

är möjligt att påverka hippocampus (Hansen, 2016). 

 

När man utför kognitiva och intelligenta uppgifter brukar man använda arbetsminnet, vilket 

består av en tillfällig lagring av information (NE, 2019). Enligt Egidius (2019) har 

arbetsminnet två betydelser. För det första är arbetsminnet en mental aktivitet, dvs. en 

bearbetningsprocess som sker i hjärnan. Då bearbetningsprocessen av informationen är 
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avslutad kan det som fanns i korttidsminnet antingen försvinna eller lagras för ytterligare 

bearbetning i långtidsminnet. För det andra är arbetsminnet en minnesfunktion som 

underhåller lättillgänglig information under en kort eller lång period, beroende på om 

information används ofta, sällan eller har en viktig betydelse (Egidius, 2019). Vidare brukar 

man inom arbetsminne även tala om verbalt arbetsminne och visuospatialt arbetsminne. 

Verbalt arbetsminne handlar om förmågan att hålla ord, satser, meningar och fraser aktuella i 

hjärnan samtidigt som man exempelvis har ett samtal, antecknar från en föreläsning eller 

följer instruktioner. Det visuospatiala arbetsminnet är en mental funktion som handlar om att 

hantera arbetsminnet under synintryck i rumsdimensioner (Egidius, 2019).  

 

 

4. Metod 

Metoden som använts för detta arbete är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att vi 

sammanfattat relevanta undersökningar inom forskningsområdet hur fysisk aktivitet hos barn 

och ungdomar påverkar kognitiva förmågor och arbetsminne. Denna metoddel kommer att 

beskriva hur vi arbetat för att utföra denna studie i form av sökmetod, sökstrategi, 

analysprocess samt avslutningsvis vilka etiska aspekter vi förhållit oss till. 

 

4.1 Sökmetod och sökstrategi 

Vår forskningsprocess inleddes med att vi tog del av tidigare forskning som behandlar 

hjärnans funktioner i förhållande till fysisk aktivitet. Inledningsvis sökte vi efter relevant 

litteratur inom området. Databassökningar gjordes på LIBRIS med sökorden fysisk aktivitet 

och hjärna vilket gav oss inspiration från Hjärnstark av Hansen (2016) samt Hälsa på recept 

av Hansen och Sundberg (2014). Utöver detta användes webbsidor som Idrottsforskning.se 

samt Psykologiguiden.se. Detta gav oss en översiktlig bild av forskningsfältet samt en grund 

att stå på inför våra artikelsökningar.  

 

Forskning om vilken påverkan fysisk aktivitet har på hjärnan är ett brett område. Därmed 

behövde vi begränsa vårt forskningsområde. Detta gjorde vi genom att rikta in oss på hur 

fysisk aktivitet påverkar kognitiva förmågor och arbetsminnet. För att säkerställa en hög 

kvalitet i vår studie var ett stort antal artiklar viktigt för ett brett perspektiv inom 
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forskningsområdet. Utan denna begränsning ansåg vi oss inte kunna få en generell bild inom 

samtliga områden. I vår artikelsökning började vi med att använda nyckelord utifrån litteratur 

och hemsidor;  physical activity kopplat till hippocampus samt brain effect i olika sökningar 

vilket inte gav något större underlag. Genom olika sökningar och med de nyfunna artiklarna 

som dök upp kunde vi urskilja relevanta termer för vår egna sökningar, vilket gav bättre 

resultat.  

 

För att genomföra denna systematiska litteraturstudie har vi valt att genomföra flertalet 

databassökningar och utifrån studiens syfte har vi gjort avgränsningar för att kunna inkludera 

artiklar som är relevanta och exkludera artiklar som är irrelevanta för vårt forskningsområde. 

Elektroniska databaser som användes var Pubmed, ERIC (Ebsco), PsycINFO (Ebsco) och 

Sportdiscus. För att identifiera studier som associeras med vårt syfte använde vi sökorden; 

physical activity, cognit*, memory, executive function*, children, exercise, school, 

adolescence och cognitive neuroscience. Genom att använda dessa ord i olika kombinationer 

(se bifogade tabeller under Rubrik 9) har vi fått fram ett brett urval av relevanta artiklar. Vi 

har genomfört totalt 10 sökningar och utifrån vårt första urval som utfördes genom läsning av 

rubriker fick vi fram 199 artiklar. I detta urval exkluderades studier vars deltagare hade olika 

diagnoser, sjukdomar eller missbrukade olika substanser. I vårt andra urval läste vi artiklarnas 

sammanfattningar (abstracts). Studier som exkluderades i det andra urvalet var studier som ej 

var interventionsstudier och/eller studier som ej kopplades till kognitiva förmågor eller 

arbetsminne. Detta urval resulterade i att vi hade 70 artiklar. Därefter granskades och 

analyserades artiklarnas kvalitet utifrån våra exklusions- och inklusionskriterier, vilket 

slutligen resulterade i 20 artiklar. För att kunna göra detta urval hade vi säkerställt att 

studierna tydligt redovisade processen från urval av deltagare till resultat samt tydligt 

redovisade vilka etiska aspekter som vidtagits. Dessutom har vi endast använt artiklar av 

kvantitativt slag.  

 

Inklusionskriterier: Vi har valt att fokusera på ny och aktuell forskning och därför har vi gjort 

en tidsavgränsning mellan år 2009 och 2019. Detta gjorde vi för att säkerställa att de artiklar 

vi har använt oss av är aktuella idag men också för att studiens resultat ska vara relevanta. Vi 

har totalt använt 20 artiklar bestående av originalartiklar och som är peer-reviewed. Samtliga 

artiklar inkluderar forskning som endast studerar barn och ungdomar, vilket omfattar 

målgruppen 0-18 år. Åldersbegränsningen gjordes för att begränsa urvalet men också för att 

studier rörande barn och vuxna inte skulle kunna jämföras på ett rimligt sätt. I denna 



9 

systematiska litteraturstudie har vi valt att endast inkludera artiklar som består av 

interventionsstudier, vilket innebär att författarna har använt samma metod i sin process även 

om dessa interventionsstudier genomförts på olika sätt. Ytterligare en viktig aspekt är att 

artiklarna utfört interventioner som innehållit träning, fysiska aktiviteter, sporter eller fysiska 

övningar i förhållande till kognitiva förmågor och arbetsminnet.  

 

Exklusionskriterier: Vi har exkluderat artiklar som berör sjukdomar, diagnoser, drogrelaterat 

missbruk samt kost och nutrition, eftersom syftet med studien är att se hur fysisk aktivitet kan 

påverka kognitiva förmågor och arbetsminnet. Om vissa deltagare i olika studier missbrukat 

substanser som påverkar hjärnan innebär det skilda förutsättningar för de olika grupperna och 

resultaten kan tänkas bli missvisande. Eftersom forskningsområdet vi valt är aktuellt och brett 

har vi analyserat forskning som endast riktat sina studier mot fysiska aktiviteter, minne och 

kognitiva förmågor. Därför har vi valt att exkludera artiklar som studerar andra ämnen inom 

forskningsområdet. I analysen av artiklarna har vi även bortsett från deltagarnas resultat 

rörande träningseffekt samt kost och nutrition. 

 

4.2 Analysprocess 

I vår analys av artiklar har vi utgått från Barajas, Forsbergs och Wengströms (2013) kriterier 

för kvantitativa studier. Det innebär att vi har granskat artiklarnas syfte, 

undersökningsgrupper, interventioner, mätmetoder, resultat, analys samt värderat deras 

begränsningar och styrkor. Utifrån vår samling av data har vi vägt samman resultat från olika 

studier för att få fram signifikant statistik och en större undersökningsgrupp. Vidare, utifrån 

vår granskning av studierna, har vi tagit fram olika teman som framträder i utvalda artiklar. 

Detta för att hitta gemensamma nämnare och likheter mellan olika artiklar och dess resultat, 

men även för att kunna urskilja skillnader. Det slutgiltiga urvalet bestod av 20 artiklar och för 

att kunna redovisa dessa artiklar valde vi att systematiskt ordna artiklarna i en tabell (se 

bilaga 11). I denna tabell har vi redovisat artiklarna i alfabetisk ordning och beskrivit 

artiklarnas syfte, design, metod, deltagare och bedömning av studierna. Exempelvis hur 

mycket studiens syfte riktar sig mot vårt forskningsområde och hur mycket det inriktar sig 

mot ett fysiologiskt perspektiv. Ett högre deltagarantal värderades högre än ett lågt och 

fördelningen mellan flickor och pojkar värderades utifrån en mer likvärdig fördelning. 

Rörande interventionens längd värderades en längre intervention högre än en kort. Genom att 
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utföra en kvalitetsvärdering som inkluderar studier med hög vetenskaplig kvalitet kan vi 

därför få fram säkra svar och starka bevisvärden.  

 

4.3 Etiska aspekter  

I våra etiska överväganden har vi valt att endast använda artiklar som har fått tillstånd från 

etiska kommittéer eller som redovisar etiska överväganden. Detta är i linje med vad 

Vetenskapsrådet (2017) klargör att alla studier som behandlar barn och ungdomar måste 

innefatta. Det är viktigt att barn och vårdnadshavare har givit sitt samtycke för att delta i 

studien. Samtidigt har de även rätt till att ångra sitt samtycke om de skulle vilja avbryta sitt 

deltagande i studien. Vi kommer även att redovisa artiklar vars resultat svara på våra 

frågeställningar såväl positivt som negativt, dvs. om fysisk aktivitet antingen påverkar 

kognitiva förmågor och arbetsminne eller inte. Eftersom det är viktigt att vi som författare 

förhåller oss objektiva och inte endast använder artiklar samt andra referenser vinklade till 

vår fördel. För att vår systematiska litteraturstudie ska hålla en hög kvalitet har vi därför valt 

att utförligt redovisa vår metod-, analys- och urvalsprocess. Vi har valt att tydligt beskriva 

vårt syfte och genom våra forskningsfrågor har vi konkretiserat vårt mål med studien. 

Vetenskapsrådet (2017) anser att god forskningsetik bygger på att den är vetenskapligt 

fullständig när det handlar om följande; precisionen i frågeställningen, att man använder 

relevant metod, utför metoden på ett korrekt sätt, inkluderar studier som inte passar med 

författarens tes och använder en disposition som gör det möjligt att besvara frågan.  

 

 

5. Resultat 

I denna resultatdel utgår vi från studiens frågeställningar som kommer att besvaras i tur och 

ordning. Under dessa frågeställningar identifieras även underkategorier. 

 

1. Hur påverkas barn och ungdomars kognitiva förmågor av fysisk aktivitet? 

2. Hur påverkas barn och ungdomars arbetsminne av fysisk aktivitet? 
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5.1 Hur påverkas barn och ungdomars kognitiva förmågor av fysisk aktivitet? 

Flera av studierna visar på en positiv koppling mellan utvecklingen av kognitiva förmågor 

och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Utifrån våra 20 artiklar har 12 stycken artiklar 

undersökt kopplingen mellan kognitiva förmågor och fysisk aktivitet. Sju av dessa studier har 

visat på en positiv koppling mellan kognitiva förmågor och fysisk aktivitet. De kognitiva 

förmågor som påverkas av fysisk aktivitet är: inhibitionsförmåga, reaktionsförmåga, 

inlärningsförmåga och problemlösningsförmåga. Sedan har vi valt att dela in dessa i olika 

områden där uppmärksamhetsförmågan analyseras utifrån inhibitionsförmåga och 

reaktionsförmåga. Inlärningsförmågan analyseras lingvistiskt och problemlösningsförmågan 

matematiskt. 

 

5.1.1 Inhibitionsförmåga 

För att analysera resultaten av deltagarnas Uppmärksamhetsförmåga delar vi in det i två 

områden, Inhibitions- och Reaktionsförmåga. Inhibitionsförmågan avser förmågan att kunna 

blockera distraktioner och rikta sin uppmärksamhet. Det kan synas genom att man stoppar sitt 

beteende i tanke eller handling. Exempelvis genom att stänga ute störande moment eller ljud i 

ett klassrum. Kopplingar mellan fysisk aktivitet och inhibitionsförmågan visade i flertalet 

studier på en positiv relation med varandra. Interventioner innefattandes olika sorters träning 

som exempelvis intervallträning och kontinuerlig träning genomfördes (Lambrick, Stoner, 

Grigg & Faulkner, 2016). Gemensamt för de olika formerna av fysisk aktivitet var att 

deltagarna som tränade innan testerna hade signifikant bättre resultat rörande 

inhibitionsförmågan i jämförelse med de som tränade efter. Träning som varade upp till 30 

minuter och som skedde före tester har visat på positiva resultat (Lambrick et al., 2016). 

Liknande resultat syntes även i Martínez-López, De La Torre-Cruz, Suarez-Manzano och 

Ruiz-Ariza (2018). Studien visade på förbättringar inom såväl uppmärksamhetsförmågan som 

koncentrationsförmågan efter genomförande av en spansk version av ’’Brickenkamp-testet’’. 

Under studien hade en högintensiv intervallträning genomförts och experimentgruppen 

visade, i förhållande till kontrollgruppen, på förbättringar inom sin selektiva 

uppmärksamhetsförmåga och koncentrationsförmåga. Dessa två förmågor är centrala för 

inhibitionsförmågan. Samtidigt visade studien på att deltagare som var minst fysiskt aktiva 

hade påverkats mest eftersom de hade en större marginal för förbättring (Martínez-López et 

al., 2018). 
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Liknande positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och en förbättrad inhibitionsförmåga  

återfanns även i ett flertal andra studier (Rasmussen Lind, Sparre Geertsen, Ørntoft, Madsen, 

Nejst Larsen, Dvorak, Ritz & Krustrup, (2017); Van der Niet, Smith, Oosterlaan, Scherder, 

Hartman & Visscher, (2016); Kubesch, Walk, Spitzer, Kammer, Lainburg, Heim & Hille, 

2009). Experimentgruppen hade, till skillnad från kontrollgruppen, förbättrat sin 

inhibitionsförmåga (Rasmussen Lind et al., 2017). Studien visade på att den fysiska 

aktiviteten bestående av lagspel i fotboll kunde ha en positiv inverkan på dessa kognitiva 

förmågor hos barn. Även ett 22 veckor långt program med extra fysisk aktivitet utöver den 

vanliga idrottsundervisningen visade på positiva mätningar av inhibitionsförmågan (Van der 

Niet et al., 2016). Den extra fysiska aktiviteten utfördes av experimentgruppen under dagar 

då ingen annan idrottsundervisningen genomfördes. Experimentgruppen visade till skillnad 

från kontrollgruppen på bättre resultat vid mätningar av inhibitionsförmågan. En skillnad 

mellan en fysisk aktivitet som varade 30 minuter och fem minuter långa rörelsepauser kunde 

även urskiljas (Kubesch et al., 2019). En fysisk aktivitet som varade i 30 minuter påverkade 

inhibitionsförmågan positivt till skillnad från korta rörelsepauser. Den fysiska aktiviteten 

ansågs vara ett effektivt sätt att förbättra inhibitionsförmågan.  

 

Fysisk aktivitet i skolan och dess påverkan på barns exekutiva funktioner undersöktes under 

ett läsår i en studie av Kvalø, Bru, Brønnick och Dyrstad (2017). Resultatet indikerade på en 

förbättrad inhibitionsförmågan hos experimentgruppen som utförde tester efter studien till 

skillnad från tester utförda vid baslinjen. Likaså hade kontrollgruppen förbättrat sitt resultat, 

men dessa resultat gav endast indikationer på att detta var en koppling till ökad nivå av fysisk 

aktivitet. Dessutom ansåg man att perioden för intervention var för kort för att kopplingen 

skulle kunna säkerställas (Kvalø et al. 2017). 

 

En koppling mellan fysisk aktivitet och förbättrad inhibitionsförmåga kunde däremot inte 

urskiljas i samtliga studier (Egger, Conzelmann & Schmidt, 2018; Ishihara & Mizuno 2018). 

Fysiska aktiviteter i olika intensitetsnivåer visade inte heller på några förbättringar rörande 

inhibitionsförmågan. 
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5.1.2 Reaktionsförmåga 

I flera av de utvalda studierna fanns det kopplingar mellan olika fysiska aktiviteter och 

deltagarnas reaktionsförmåga. Positiva kopplingar mellan fysiska aktiviteter och 

reaktionsförmågan hos barn i åldrarna 8-10 år kunder urskiljas (Ferreira Lima, Furtado Da 

Silva, Lameira De Oliviera, Perini De Oliviera, Fikho, Rodruiges & Valentim-Silva, 2017). 

Experimentgruppen som utövat karate visade tydliga skillnader i resultat i förhållande till 

kontrollgruppen som inte utövat karate eller annan form av regelbunden fysisk aktivitet. 

Karate hade positiva associationer till förbättrade resultat rörande deltagarnas 

reaktionsförmåga (Ferreira et al., 2017). 

 

Liknande resultat rörande reaktionsförmåga återfanns även i andra studier (Ishihara & 

Mizuno, 2018; Lambrick et al., 2016; Rasmussen Lind et al., 2017). Interventionsgruppen 

visade bättre resultat i form av en kortare reaktionstid i tester av exekutiva funktioner efter 

utövandet av tennis (Ishihara & Mizuno, 2018). Även fysisk aktivitet i form av löpning och 

intervaller visade på en positiv koppling till reaktionsförmågan (Lambrick et al., 2016). 

Deltagarna fick utföra tester både före och efter aktiviteter. Dessa aktiviteter bestod av 

löpning under 15 minuter eller intervaller under 2,5 minuter till en sammanlagd tid av 15 

minuter. Studien visade på att teoretiska tester gav bäst resultat direkt efter avslutad fysisk 

aktivitet och denna effekt kunde vara upp till 30 minuter. Intervallträningen var den träning 

som gav bäst medelresultat. Dessutom fanns det positiva resultat rörande fysisk aktivitet i 

form av fotbolls- och intervallträning och reaktionsförmågan (Rasmussen Lind et al., 2017). 

Experimentgruppen utförde en intervention som varade under 11 veckor bestående av 

fotbolls- och intervallträning. Experimentgruppen visade efter interventionsperioden 

förbättrade resultat rörande reaktionstid i tester kopplade till identifikations- och 

upptäcktsförmåga i förhållande till tester utförda vid baslinjen. Kontrollgruppen visade 

istället på försämrade resultat efter studien i förhållande till baslinjen.  

 

Andra studier visade inte på samma positiva kopplingar mellan utövandet av fysisk aktivitet 

och en förbättrad reaktionsförmåga (Tarp, Domazet, Froberg, Hilman, Andersen & Bugge, 

2016; Kvalø et al., 2017). Interventioner där interventionsgrupperna fick utföra 60 minuter 

fysisk aktivitet dagligen under 20 veckors tid initierat av sina lärare genomfördes (Tarp et al., 

2016). Detta pågick under raster, på fritiden och under teoretiska lektioner. Såväl 

kontrollgruppen som interventionsgruppen visade på förbättrade resultat rörande reaktionstid 
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mellan tester utförda vid baslinjen och tester utförda efter studien. Befintlig data kunde dock 

inte fastslå att denna förbättring var kopplad till den aktuella fysiska aktiviteten. En utökad 

exponeringsnivå var då något som efterfrågades.  

 

5.1.3 Inlärningsförmåga 

En koppling mellan fysisk aktivitet och inlärning av ord på ett främmande språk undersöktes i 

en studie av Mavilidi, Okely, Chandler, Cliff och Paas (2015). Resultaten pekade på att det 

fanns en positiv koppling mellan fysisk aktivitet och inlärning av ord på främmande språk. 

Detta i form av en koppling mellan de fysiska rörelser och gester som utförs till orden i fråga. 

En koppling som återfanns mellan deltagarnas perceptuella motorik och kognitiva förmågor. 

Helkroppsrörelser som var kopplade till orden i fråga fungerade bättre än gester kopplade till 

orden, rörelser utan koppling till orden eller en konventionell undervisning. En ytterligare 

förklaring till detta lyfts fram i form av observation av deltagarnas klasskamrater som utförde 

samma rörelser. Dessa resultat indikerar en koppling mellan fysisk aktivitet och kognitiva 

förmågor likt resultaten i en studie av Morales, Gonzáles, Guerra, Virgil och Unnithan 

(2011). Resultaten visade på en koppling mellan prestation i perceptuella motoriska tester och 

akademiska prestationer i form av tester i lingvistiska förmågor. Studien indikerar på en 

positiv koppling mellan deltagande i fysiska aktivitetsprogram utöver skolans 

idrottsundervisning och inlärningsförmågan i skolan. De positiva resultaten var bättre hos 

deltagarna i åldrarna 9-12 år än 13-16 år. 

 

5.1.4 Problemlösningsförmåga 

Undersökningar rörande grov- och finmotoriska aktiviteter har visat sig förbättra matematiska 

prestationer (Beck, Lind, Geertsen, Ritz, Lundbye-Jensen & Wienecke, 2016). Enligt studien 

hade grovmotoriska aktiviteter visat på störst påverkan inom matematiska prestationer. 

Utförandet av motoriska övningar krävde en kognitiv kontroll hos utövaren, vilket syntes i 

resultaten rörande kognitiva förmågor. Sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrade 

matematiska förmågor hos ungdomar syntes även i Martínez-López et al. (2018). 

Experimentgruppen visade, till skillnad från kontrollgruppen, på en klar förbättring efter att 

ha genomfört högintensiv intervallträning under 12 veckor. Störst skillnad i resultaten 

återfanns hos fysiskt inaktiva deltagare. 
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Finmotoriska egenskaper visade sig ha positiva kopplingar till bra resultat i tester av 

matematiska förmågor (Morales et al., 2011). En starkare koppling återfinns i åldersgruppen 

9-12 i jämförelse med deltagare som var 13-16 år. Dessa resultat, rörande en koppling mellan 

motorisk koordination och problemlösningsförmågan, är i linje med resultaten Pietsch, 

Böttcher och Jansen (2017) framlägger rörande motorisk koordinationsträning och kognitiva 

förmågor. Experimentgruppen som utfört motorisk koordinationsträning visade på förbättrade 

resultat från tester gjorda efter studien än vid baslinjen efter genomförda mentala 

rotationstester. Vid baslinjen fanns inga skillnader i resultat mellan experimentgrupp och 

kontrollgrupp. Vidare återfanns positiva kopplingar mellan utövandet av fysisk aktivitet och 

matematiska förmågor (Travlos, 2011). Experimentgruppen som genomförde löpande 

intervallträning visade på förbättrat resultat. Det fanns även studier som inte kunde uppvisa 

positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och en förbättrad problemlösningsförmåga (Tarp 

et al. 2016). Inga skillnader i resultat inom matematiska tester återfanns mellan 

experimentgrupp och kontrollgrupp. Ingen signifikant påverkan kunde heller kopplas mellan 

interventionen och den fysiska aktiviteten. 

 

5.2 Hur påverkas barn och ungdomars arbetsminne av fysisk aktivitet? 

Utifrån studiens 20 artiklar är det 11 studier som fokuserat på barn och ungdomars 

arbetsminne, och utifrån dessa artiklar visar åtta studier på signifikanta skillnader. Dessa 

olika studier ansåg att barn och ungdomar som utförde fysisk aktivitet förbättrade sitt 

arbetsminne i jämförelse med de som utförde en liten mängd eller ingen fysisk aktivitet. I 

dessa artiklar har man mätt barn och ungdomars arbetsminne, verbala minne och 

visuospatiala minne genom att använda olika tester. Det alla tester bygger på är att man ska 

observera ett eller flera objekt under en viss sekvens och sedan kunna urskilja ett objekts 

rörelse, position och/eller kunna identifiera ett eller flera objekt. Det som skiljer testerna åt 

var att man använde olika objekt och att deltagare upprepade objekt i specifika ordningar 

eller identifierade objekt som fanns eller saknades exempelvis i en bild.  

 

5.2.1 Arbetsminne 

Arbetsminnet avser förmågan att kunna bearbeta information eller lagra information i form av 

minnen (Egidius, 2019.) En hög aktivitetsnivå kan till skillnad från en låg aktivitetsnivå leda 
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till förbättrat arbetsminne hos barn (Hsieh, Tsai, Chang, Fung & Huang, 2018). I studien kan 

man se att de som var fysiskt aktiva inte kunde använda deras pariteallobarietala nätverk 

inom tester vilket kräver ökat arbetsminne. Vidare talade man även om hur ’’positive slow 

wave’’ (PSW) hade ökat hos barn som hade en hög aktivitetsnivå. Det innebar att barn med 

en hög fysisk aktivitetsnivå hade en större förmåga att använda det neurala systemet när de 

mottog lagrad information och selektivt gav respons. Slutligen ansåg studien att barndomen 

är en kritisk period för utveckling av arbetsminnet och att det är en viktigt huvudnyckel för 

akademisk framgång (Hsieh et al., 2018). Däremot kunde ingen förbättring utifrån en 

högintensiv intervallträning av arbetsminnet utgöras i studien av Martínez-López et al. 

(2018). Tidigare forskning visade på att arbetsminnet förbättrades efter en kort tid av fysisk 

aktivitet. Det fanns samtidigt studier som kritiserade detta och därför ansåg forskarna att det 

krävs vidare forskning rörande arbetsminnet i relation till intervallträning. I båda dessa 

studier hade man genomfört högintensiva interventioner men ändå skiljde sig resultaten åt. 

Dessa skillnader berodde på att barnen i Hsiehs et al. (2018) studie delades in grupper 

beroende på hur ofta barnen var fysiskt aktiva och att de utförde tester i form av både 

intervall och grovmotorisk träning. Dessutom utfördes inte tester som fokuserade på 

arbetsminnet direkt efter utövandet av fysisk aktivitet till skillnad från Martínez- López et al. 

(2018) studie. Vidare visade även kardiovaskulär träning på förbättrade resultat rörande 

arbetsminnet (Koutsandréou, Wegner, Niemann & Budde, 2015). I Koutsandréous et al. 

(2015) studie utfördes bland annat högintensiva fysiska aktiviteter men däremot mättes 

arbetsminnet före och efter intervention vilket indikerade på att arbetsminnet hade påverkats 

positivt.  

 

Fysiska aktiviteter i form av sporter som innefattade kognitivt engagerande och motoriska  

övningar som fotboll och tennis visade på positiva kopplingar till arbetsminnet (Ishihara & 

Mizuno, 2018; Rasmussen Lind et al., 2017). I Ishiharas & Mizunos (2018) studie visade 

barn med en högre aktivitetsnivå förbättrade resultat rörande arbetsminnet till skillnad från 

barn med en lägre aktivitetsnivå. Sammantaget visade resultaten på att regelbunden träning 

av tennis, fysisk kompetens och motivation var positivt associerat med minnet. Vidare kan 

man även i Rasmussen Linds et al. (2017) studie se att fotboll är en sport som fokuserar på 

högintensiv träning men som även innehåller motoriska teknikövningar och som utmanar ens 

kognitiva förmågor. I denna studie visade det sig att de som utövade ett fotbolls-

träningsprogram hade en signifikant förbättring inom arbetsminnet. Studien resulterade i att 

skolbaserade fysiska aktivitetsprogram hade påverkat arbetsminnet positivt. Genom att utöva 
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fotbollsprogrammet fick barnen utföra kardiovaskulär träning och motoriska och kognitiva 

övningar som gav positiv inverkan (Rasmussen Lind et al., 2017). 

 

Utövandet av fysiska aktiviteter som inriktade sig mot motoriska förmågor indikerade på 

förbättrade resultat för arbetsminnet (Koutsandréou et al., 2015). Genom att träna både fin- 

och grovmotoriska kroppsövningar kan det leda till att arbetsminnet påverkas positivt. 

Motorisk träning kräver högre nivåer av kognitiva processer, exempelvis arbetsminne, och är 

grundläggande för agerande, förväntan och anpassning av kontroll och koordination. Tennis, 

fotboll och andra motoriskt engagerande övningar stödjer därför bearbetning av information 

och kognitiva processer. Trots att Koutsandréous et al. (2015) studie visade på att 

kardiovaskulär träning gav positiva resultat skiljde sig resultatet från motorisk träning. Till 

skillnad från motorisk träning fokuserade det kardiovaskulära träningsprogrammet på löpning 

och träningsintensiteter, vilket inte gav lika stor påverkan som motorisk träning.  

 

De fysiska aktiviteter som innehåller kardiovaskulära övningar har visat sig kunna påverka 

arbetsminnet positivt (Kamijo, Pontifex, O´leary, Scudder, Wu, Castelli & Hillman, 2011). 

Forskarna kom fram till att fysisk aktivitet kunde påverka pariteallobatiala nätverket genom 

stöd från arbetsminnet. Vidare kunde fysisk aktivitet förbättra arbetsminnet hos barn och 

påverka responsförmågan. Detta är en viktig förmåga som är avgörande för funktioner av 

klassrumsaktiviteter och inlärning samt relaterade till studieframgångar (Kamijo et al., 2011). 

Precis som Rasmussen Linds et al. (2017) studie som bland annat berört kardiovaskulär 

träning och har visat på förbättrat arbetsminne hos barn och ungdomar. Likaså har den 

kardiovaskulära träningsformen även visat på en positiv koppling (Koutsandréou et al., 

2015). I denna studie hade två interventionsgrupper utövat motorisk eller kardiovaskulär 

träning som resulterade i att båda grupperna förbättrade sitt arbetsminne. Däremot hade barn 

som utfört motoriska övningar bättre resultat i jämförelse med de som utfört kardiovaskulära 

övningar. Samtidigt gav kardiovaskulär träning god inverkan på arbetsminnet i jämförelse 

med kontrollgruppen, vilket beror på att förbättrade kardiovaskulära funktioner är relaterade 

till psykologiska och metaboliska mekanismer. Sammanfattningsvis visade båda 

interventionsgrupperna på en förbättring av arbetsminnet och där motoriska träningsresultat 

var störst. Samtidigt som Kubeschs et al. (2009) studie visade på att en intervention av 

aerobisk träning, vilket även är en form av kardiovaskulär träning, inte gav någon signifikant 

förbättring av arbetsminnet. När man utförde tester visade det sig att vare sig 30 eller 5 

minuter av fysisk aktivitet påverkade arbetsminnet. Sammantaget ansåg forskarna att man 
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borde öka tiden för idrottslektioner och att idrottslektioner borde ligga före teoretiska 

lektioner. Fysisk aktivitet är mer relevant än en kort insatt fysisk träningspaus för att förbättra 

exekutiva funktioner. Idrott och hälsa i skolan är effektivt för barns exekutiva funktioner som 

exempelvis arbetsminnet vilket i sin tur stödjer akademiska framgångar (Kubesch et al., 

2009). 

 

5.2.2 Verbalt arbetsminne 

Verbalt arbetsminne handlar om förmågan att hålla ord och meningar aktuella i hjärnan 

samtidigt som man exempelvis skriver en text eller lyssnar på instruktioner om en uppgift 

(Egidius, 2019). Undersökningar rörande hur sporten fotboll påverkade det verbala 

arbetsminnet hade genomförts i en av studierna (Alesi, Bianco, Luppina, Palma & Pepi, 

2016). Genom att utöva ett fotbolls-träningsprogram två gånger i veckan (och två 

idrottslektioner/vecka) förbättrades barnens verbala arbetsminne. I fotboll får barnen utöva 

övningar som att gå, springa, hoppa, dribbla och passa, och vilket innebär att man tränar och 

utvecklar exekutiva funktioner vilket det verbala arbetsminnet ingår i (Alesi et al., 2016). 

 

I olika studier har man funnit positiva kopplingar mellan aerobisk träning och det verbala 

arbetsminnet (Etnier, Labban, Piepmeier, Davis & Henning, 2014; Van der Niet et al., 2016). 

I Etniers et al. (2014) studie lät man interventionsgruppen utföra aerobisk fitness innan man 

mätte det verbala arbetsminnet vilket ledde till en positiv förbättring i korttidsminnet 

(arbetsminne). Det fanns ingen signifikant skillnad hos aktivitetsnivån mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp. Forskningen indikerar utifrån testerna att det fanns 

signifikanta förbättringar i det verbala arbetsminnet, där deltagare i interventionsgruppen 

kunde signifikant fler ord i minnestestet jämfört med kontrollgruppen. Resultatet visade på att 

när man utfört fysiska aktiviteter före minnestester tillgodogjorde och befrämjade detta deras 

inlärning av ord. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna när man 

gjorde en uppföljning av igenkänning av ord 24 timmar senare. Resultatet visar generellt på 

att insatta träningspauser kunde påverka korttidsminnet men inte lika mycket som 

långtidsminnets process. Däremot kunde man se att deltagarna oftast hade lättare att minnas 

objekt från en uppgift som utfördes inom en kort tid efter att man genomfört en fysisk 

aktivitet. Sammanfattningsvis visade studien på att träning skapade positiva relationer för 

verbal inlärning och minne hos hälsosamma barn (Etnier et al., 2014).  
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Liknande upptäckter finns även i Van der Niets et al. (2016) studie rörande deltagare som 

utövat fysisk aktivitet av aerobisk karaktär. I studien utförde en interventionsgrupp, utöver 

sina ordinarie idrottslektioner, två extrainsatta träningssessioner som bestod av aerobisk 

aktivitet och kognitivt engagerade övningar. Detta ledde till att barnen i interventionsgruppen 

förbättrade sitt verbala arbetsminne. I genomförandet av tester hade man kommit fram till att 

barnen hade förbättrat sina minnesstrategier vilket i sin tur hade påverkat arbetsminnet. 

Vidare ansåg forskarna att arbetsminnet associerade med inhibition och möjligtvis innebär 

detta att fysisk aktivitet kräver att man behåller viss information i arbetsminnet och stänger 

ute en annan information. Sammaledes är det viktigt att en exekutiv funktion som verbalt 

arbetsminne upprepas och utmanas i olika tester för att det ska ske positiva förändringar i 

deltagarnas arbetsminne (Van der Niet et al., 2016).   

5.2.3 Visuospatialt arbetsminne 

Det visuospatiala arbetsminnet är en mental funktion som handlar om att hantera 

arbetsminnet under synintryck i relation till rumsuppfattning (Egidius, 2019). 

Undersökningar har genomförts rörande hur aerobiska aktiviteter påverkar det visuospatisala 

arbetsminnet (Beck et al., 2016; Van der Niet et al., 2016). Dessa undersökningar har visat 

sig ge olika resultat. I Becks et al (2016) studie hade barnen utövat finmotoriska och 

grovmotoriska träningsprogram, och studien resulterade i att man förbättrade sitt 

visuospatiala arbetsminne. I denna studie hade barnen utövat finmotoriska och grovmotoriska 

träningsprogram, och studien resulterade i att man förbättrade sitt korttidsminne. Men 

däremot visade testerna på en signifikant skillnad mellan gruppen som utövat grovmotoriska 

och finmotoriska aktiviteter. Den aktivitet som visade på störst förbättring i det visuospatiala 

arbetsminnet var grovmotoriska aktiviteter. Vidare hade tester som omfattade fysisk aktivitet 

och visuospatialt arbetsminne påverkat barnens prestationer i matematiska uppgifter. Därmed 

ansåg forskarna att det visuospatiala arbetsminnet kunde associeras med matematiska 

framsteg. Däremot talade resultatet för att endast normalpresterande elever nyttjades av 

insatta grovmotoriska aktiviteter under lektioner. Vidare kunde man även se att en blandning 

av aerobisk träning och kognitivt engagerad träning hade visat på en viss påverkan hos det 

visuospatiala arbetsminnet (Beck et al., 2016). Detta till skillnad från Van der Niets et al. 

(2016) studie som resulterade i att aktiviteter av delvis aerobisk karaktär inte gav signifikanta 

förbättringar hos det visuospatiala arbetsminnet. Dessa deltagare utförde, utöver sina 

ordinarie idrottslektioner, två extrainsatta träningssessioner som bestod av aerobisk aktivitet 

och kognitivt engagerade övningar. Studien resulterade i att det visuospatiala arbetsminnet 
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förbättrades till viss del under testerna men det skedde ingen signifikant skillnad mellan 

barnen i interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

 

 

6. Diskussion  

I denna del kommer vi att inleda med en resultatdiskussion som utgår från våra 

frågeställningar som återigen kommer tas i tur och ordning. Därefter följer studiens 

huvudfynd, metoddiskussion och studiens begränsningar. Avslutningsvis kommer vi att 

diskutera studiens kunskapsbidrag och framtida forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna resultatdiskussion kommer inledningsvis att bestå av de slutsatser vi dragit av 

artiklarnas resultat kopplat till kognitiva förmågor samt arbetsminne. Detta kommer att följas 

av två olika stycken varav det ena är kopplat till kognitiva förmågor och det andra till 

arbetsminnet. 

 

6.1.1 Hur påverkas barn och ungdomars kognitiva förmågor av fysisk aktivitet? 

Sammanfattningsvis indikerar flertalet studier på en positiv koppling mellan fysiska 

aktiviteter och kognitiva förmågor. Detta i form av förmågor som inhibitions-, reaktions-, 

inlärnings- och problemlösningsförmågan. Intressant är att dessa resultat kunde synas efter 

genomförandet av ett antal olika fysiska aktiviteter. Förbättringar inom mätningar av 

inhibitionsförmågan återfanns i flertalet studier och visade på positiva resultat när 

mätningarna skedde upp till 30 minuter efter den fysiska aktiviteten. Utifrån dessa resultat 

kan man tänka sig ta tillvara på den positiva relationen mellan fysiska aktiviteter och 

inhibitionsförmågan, genom att idrottslektioner inte förläggs under slutet av dagen utan 

snarare tidigt på dagen innan teoretiska lektioner. Något som står i linje med slutsaterna i 

Kubeschs et al. (2009) studie. 

 

Gemensamt för resultaten rörande såväl inhibitionsförmågan samt reaktionsförmågan var att 

positiva kopplingar gjordes till flera fysiska aktiviteter med inslag av kondition. Inom 
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idrottsundervisningen blir det lätt att man ser till de fysiologiska aspekterna och fördelarna 

med fysisk aktivitet. Eleverna ska genom undervisningen utveckla kunskaper om hur kroppen 

fungerar i arbete och konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet (Skolverket, 2011). 

Genom att lyfta dessa positiva förhållanden mellan dessa förmågor och fysiska aktiviteter 

med inslag av kondition, kan man tänkas bredda kunskapen för eleverna i fråga utöver enbart 

kunskaper rörande fysiologiska aspekter. I tidigare forskning har även positiva kopplingar 

gjorts mellan cykeltester och inlärning av glosor (Hansen, 2016). 

 

Det fanns även indikationer på att fysisk aktivitet hade bäst inverkan på kognitiva förmågor 

hos deltagare som var minst fysiskt aktiva, eftersom dessa hade en större marginal för 

förbättring. Idrottsundervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter som är utformade så att 

alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket, 2011). Detta kan 

även tänkas omfatta kognitiva förmågor och inte endast fysiska förmågor. För att uppnå en 

positiv relation mellan fysisk aktivitet och kognitiva förmågor är det viktigt att aktiviteterna 

håller en god kvalitet tidsmässigt och i utförandet för att nå en positiv relation mellan dessa.  

 

Vid mätningar av inlärningsförmågan och problemlösningsförmågan utförde man tester 

kopplade till akademiska prestationer. Tidigare forskning har indikerat att fysisk aktivitet 

förbättrar inlärningsförmågan hos barn (Hansen & Sundberg, 2014). I Mavilidis et al. (2015) 

studie undersökte man hur fysisk aktivitet påverkar inlärning av ord på ett främmande språk. 

Detta genom att använda handgester och helkropprörelser kopplade till orden vilket gav ett 

positivt resultat. Däremot kunde det snarare tänkas vara kopplingen mellan ordet och 

rörelserna som var faktorn som underlättade inlärningen snarare än den fysiska aktiviteten. 

Eftersom deltagarna var förskolebarn kan även detta påverkat resultatet. 

 

I flera av studierna indikerades en koppling mellan goda motoriska förmågor och 

problemlösningsförmågan. Detta berodde på att utförandet av motoriska övningar krävde en 

kognitiv kontroll. Såväl grovmotoriska som finmotoriska kunskaper kunde kopplas till 

matematiska prestationer. Sammanfattningsvis visade resultaten på att en variation av olika 

fysiska aktiviteter som utvecklades och blev mer utmanande främjade utvecklingen av 

kognitiva förmågor, då en utmaning krävs för att man ska kunna utvecklas och bli bättre. 

 

Resultaten indikerade dock överlag positiva relationer mellan konditions- och intervallträning 

och flera kognitiva förmågor. En förbättrad kondition ökade förutsättningar för positiva 
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kopplingar till kognitiva förmågor samtidigt som motoriskt inriktade aktiviteter gynnade 

inlärningsförmågan och problemlösningsförmågan.  

 

6.1.2 Hur påverkas barn och ungdomars arbetsminne av fysisk aktivitet? 

Sammanfattningsvis visade majoriteten av studierna på en positiv koppling mellan fysisk 

aktivitet och arbetsminnet. Studier som visade upp positiva resultat innefattade en bredd av 

aktiviteter som kardiovaskulär träning, motorisk träning och/eller grenspecifika sporter. 

Gemensamt för samtliga studier var att de endast innehöll olika former av konditionsträning.  

 

Utifrån dessa studier som studerar arbetsminne, verbalt arbetsminne och visuospatialt 

arbetsminne indikerade studierna på hur olika fysiska aktiviteter, träningsprogram och sporter 

påverkade deltagarnas arbetsminne. De deltagare som var fysiskt aktiva hade utvecklat sitt 

arbetsminne mer i jämförelse med de som var inaktiva. Samtidigt fanns det en del studier som 

visade på att det inte har skett någon signifikant skillnad hos interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Det dessa studier har gemensamt är att aktiviteterna hade varat under en kort 

tid eller förekommit endast ett fåtal gånger. Fröberg (2017) beskriver att många barn och 

ungdomar är inaktiva stora delar av idrottslektioner. Därmed blir det svårt att lyckas förbättra 

arbetsminnet, vilket kan tänkas leda till att de heller inte kommer kunna prestera bättre i 

skolan. Samtidigt ska skolan skapa förutsättningar för att barn och ungdomar ska kunna 

bedriva fysiska aktivitet (Skolverket, 2011). Därför är det viktigt att elever lär sig hur fysisk 

aktivitet kan påverka både psykologiska och fysiologiska aspekter för att kunna motiveras till 

varför man bör utöva fysisk aktivitet. 

 

Vidare antydde de olika resultaten att träningsintensiteten och vilken sorts träningsform 

deltagare utövade blev avgörande för hur arbetsminnet påverkades. Forskning visade att vid 

exempelvis glostester lärde man sig att minnas mer om man var fysiskt aktiv före eller under 

inlärning (Hansen, 2016). Men om man däremot tränar högintensivt leder det till att man 

minns sämre och hjärnan fokuserar mer på rörelserna som man utförde än själva inlärningen. 

Fysiska aktiviteter som har gett signifikanta förbättringar hos minnet är motoriska 

träningsformer, aktiviteter som är kognitivt engagerande och som kräver att deltagarna 

använder flera förmågor samtidigt. Genom att barn och ungdomar utövade regelbunden 

fysisk aktivitet utvecklades deras förmåga att bearbeta och lagra information i arbetsminnet. 

Enligt Hansen (2016) är det viktigt för barn och ungdomar att träna regelbundet för att 
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träningen ska kunna påverka och förbättra arbetsminne samt flera exekutiva funktioner. Som 

tidigare nämnts har en viss typ av aktivitet och intensitet varit en styrande faktor när det 

gäller signifikant förbättring av arbetsminnet, vilket man även kan se hos vuxna människor 

(Hansen och Sundberg, 2014). Det finns undersökningar som visar på att vuxna personer som 

utfört olika träningsformer resulterade i att olika typer av aktiviteter påverkar olika delar av 

minnet. Därför bör man variera idrottsundervisningen för att gynna arbetsminnet på bästa 

sätt. Precis som hos vuxna visar studier på att barn som har god kondition har bättre 

minnesförmåga än barn med dålig kondition (Hansen och Sundberg, 2014).  

 

Utifrån dessa resultat kunde man se att fysisk aktivitet ledde till att barn och ungdomar 

förbättrade sitt arbetsminne, visuospatiala arbetsminne och verbala arbetsminne. Samtidigt 

som aerobiska aktiviteter påverkade positivt var det viktigt att man gav utrymme för 

motoriskt och kognitivt engagerande övningar. Dessutom var det mer gynnande för 

arbetsminnet att utöva aktiviteter före teoretiska tester för att de skulle ge en positiv inverkan 

i inlärningen.  

 

6.1.3 Huvudfynd 

I denna systematiska litteraturstudie är det 16 artiklar av 20 som visat på en positiv koppling 

mellan utförandet av fysiska aktiviteter och utvecklingen av kognitiva förmågor samt 

arbetsminnet hos barn och ungdomar. Majoriteten av studierna kopplade till olika kognitiva 

förmågor visade på ett positiv samband mellan fysiska aktiviteter av olika slag och 

förbättrade kognitiva förmågor. Studier som behandlar arbetsminnet samt verbalt och 

visuospatialt arbetsminne har resulterat i signifikanta förändringar i relation till fysisk 

aktivitet. Det som framkommer är att barn och ungdomar som utövade fysisk aktivitet ökade 

sin förmåga att behandla, bearbeta och lagra information i hjärnan vilket innebar att det 

skedde en utveckling i arbetsminnet. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Denna studie är begränsad av att en del studier behandlade fler eller färre ämnesområden 

vilket innebar att vi hade olika antal referenser i resultatens huvudområden. Områden som 

uppmärksamhet och reaktionsförmåga hade en större förekomst bland artiklarna än 
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exempelvis inlärningsförmåga. Utöver detta fanns det även olika kvalitetsnivåer och 

bedömningar kring vilka fysiska aktiviteter som utfördes i respektive studie och hur dessa 

hade utförts. Ytterligare begränsningar fanns i antalet deltagare i de olika artiklar vi valt. 

Vissa hade ett väldigt stort deltagarantal medan andra hade ett relativt litet antal varav två 

artiklar hade endast pojkar som deltagare. Detta kan vara något som problematiserar 

generaliseringen av resultaten då en ensidig deltagargrupp eller en mindre grupp kan tänkas 

vara missvisande gentemot en större målgrupp. Deltagarnas ålder varierade även bland 

artiklarna från deltagare i förskolan till deltagare i senare tonåren, vilket kan påverka 

resultatet i form av att deras hjärnor kommit olika långt i utvecklingen. Skulle vi däremot 

undersökt vuxna och äldre hade det också handlat om färdigutvecklade hjärnor och förmågor 

vilket skulle bidra till en starkare generalisering då deltagarna troligen är på en mer lik nivå 

än exempelvis ett barn som är sju år och ett barn som är 17 år. 

 

Ytterligare begränsningar inom studien fanns i form av att majoriteten av studier rörande 

effekterna av fysisk aktivitet inriktade sig på fysiologiska aspekter. Detta kan tänkas ge oss 

mindre underlag av forskning som intresserar sig specifikt på det forskningsområdet som vi 

har valt. I artiklarna vi valt har vi även utifrån våra inklusions- och exklusionskriterier 

bortsett från mätningar och resultat kopplade till fysiologiska aspekter och aspekter kopplade 

till kost. Därför har detta minskat mängden data som vi kunnat ta ur artiklarna. Vi har även 

valt att exkludera studier som innefattar deltagare med diagnoser som exempelvis ADHD. 

Skulle vi däremot valt att innefatta dessa skulle vi inte heller kunnat generalisera resultaten. 

Snarare hade vi fått skifta fokus från generella slutsatser och möjligen riktat in oss på hur 

barn med diagnoser kan gynnas av fysiska aktiviteter. 

 

6.3 Studiens kunskapsbidrag 

Denna systematiska litteraturstudie är en undersökning om hur fysisk aktivitet kan påverka 

barn och ungdomars kognitiva förmågor och arbetsminne. I vårt resultat har vi lyft flera 

positiva kopplingar mellan dessa aspekter. Intervallträning och en förbättring av konditionen 

har visat sig vara gynnsamt för en förbättring av såväl uppmärksamhetsförmågan och 

problemlösningsförmågan som arbetsminnet. Tidigare forskning har visat på en koppling 

mellan god kondition och goda kognitiva förmågor (Olsson, 2008 & Hansen, 2016). Dessa 

resultat stämmer överens med resultat som återfanns i denna studie. Aktuell forskning inom 
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området hade en större inriktning mot en konditionsinriktad aktivitet än styrkeinriktad 

aktivitet. Detta återfanns även i urvalet av artiklar som legat till grund för denna 

litteraturstudie. Däremot omfattar flera av aktiviteterna kognitiva utmaningar som deltagarna 

behövde anpassa och förhålla sig till i form av andra deltagare i exempelvis aktiviteter som 

lagsporter eller en mot en-idrotter.  

 

Studiens resultat och forskningen inom området indikerar tydligt att fysisk aktivitet inte 

endast gav utövare en fysiologisk positiv effekt utan att det även hade en positiv påverkan på 

vår hjärna i form av kognitiva förmågor och arbetsminne. Elever ska under sin skolgång såväl 

uppleva som förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och hur deras samband med 

välbefinnande och hälsa ser ut (Skolverket, 2011). Elever i är i genomsnitt inaktiva 40 

procent av tiden under idrottslektioner (Fröberg, 2017). Ett tänkbart didaktisk dilemma kan 

finnas i att framhäva den positiva kopplingen mellan fysisk aktivitet till kognitiva förmågor 

och arbetsminnet när en stor del av tiden inte nyttjas effektivt. Ett ytterligare dilemma kan 

finnas i att aktivera eleverna under lektionen. Det traditionella spelet brännboll kan ses som 

ett praktexempel hur man inte skapar förutsättningar för aktivitetsnivå hos majoriteten av 

elever.  Resultaten i denna studie är främst kopplade till idrottslärare men är även viktigt för 

skolverksamheten som helhet. För idrottslärare är det viktigt att skapa förutsättningar för 

eleverna att ta del av hur fysisk aktivitet påverkar såväl kropp som hjärna och välbefinnande. 

Dessutom är det viktigt att även andra lärare använder dessa kunskaper för att skapa större 

förutsättningar för utövande av aktiviteter som befrämjar kognitiva förmågor och 

arbetsminne, då detta kan ge en positiv inverkan på elevers arbetsprocess under lektioner. 

 

Utifrån ett samhällsperspektiv kan forskning om fysisk aktivitets koppling till kognitiva 

förmågor och arbetsminne bidra till nya och utökade kunskaper om barn och ungdomars 

utveckling i skol- och närmiljö. För att kunna leva, arbeta och må bra i samhället är det 

viktigt att barn och ungdomar går i skolan och får en utbildning. Genom forskning om fysiska 

aktiviteters koppling till kognitiva förmågor och arbetsminne kan vi bidra till att utbildning 

och inlärning utvecklas. Eftersom vi under både barndomen och i vuxen ålder har möjlighet 

att påverka våra kognitiva förmågor och arbetsminne. Det är viktigt för vårt skapande av 

livsstil att vi besitter dessa kunskaper för att kunna anpassa arbetslivet och kunna arbeta 

effektivt. Genom att vi blir effektiva på att arbeta kan vi bli bättre på att utveckla yrkes- och 

samhällsliv.  
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Forskningen inom detta område med en inriktning på åldersgruppen 0-18 är som det ser ut nu 

relativt smal. Intressant vidare forskning inom ämnet skulle kunna behandla exempelvis om 

styrketräning har påverkat hjärnan. Flera av forskarna har i denna studie gjort sina mätningar 

vid baslinjen och efter studiens slut. Lambrick et al. (2016) uppvisar i sin studie positiva 

resultat i mätningar i samband med avslutad aktivitet som varade upp till 30 minuter. 

Eftersom detta forskningsområde berör barn och ungdomar bör man därför använda tester 

direkt efter avslutad aktivitet, och även för att detta ska bli relevant för skolors 

utbildningssystem. 

 

 

7. Slutsats 

Utifrån denna systematiska litteraturstudie kan det klarläggas att fysiska aktiviteter av olika 

slag gynnar flertalet kognitiva förmågor och arbetsminnet hos barn och ungdomar. 

Konditionsinriktade aktiviteter har visat en positiv inverkan på såväl arbetsminnet som 

uppmärksamhets- och reaktionsförmågan. En annan slutsats som kan dras är att motoriska 

övningar gynnar problemlösningsförmågan och matematiska kunskaper. Detta är då en 

koppling mellan goda motoriska förmågor och goda kognitiva förmågor som gynnar 

inlärnings- och problemlösningsförmågan. En ytterligare slutsats som kan dras är att sporter 

av olika slag där det finns motståndare eller motståndare samt medspelare samtidigt gynnar 

inhibitionsförmåga. 

 

Rörande arbetsminnet kan en slutsats dras att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar 

arbetsminnet hos barn och ungdomar. Sedan är det viktigt att träningspassen håller en låg- 

och/eller medelintensiv intensitet. Genom att utöva aerobiska/kardiovaskulära och motoriska 

träningsformer kan barn och ungdomar förbättra arbetsminne, visuospatialt arbetsminne och 

verbalt arbetsminne. Framförallt visar studierna på att motoriskt och kognitivt engagerade 

aktiviteter är det som ger störst påverkan hos barn och ungdomars arbetsminne.  
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#3 ERIC 
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AND School 
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Efter läsning 

av abstract 

#1 

SPORTDiscu
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Physical 

activity 

Peer reviewed 

2009-2019 

38849   

#2 

SPORTDiscu

s 

Physical 

activity AND 

Cognit* 

Peer reviewed 

2009-2019 

2198   

#3 

SPORTDiscu

s 

Physical 

activity AND 

Cognit* AND 

Children 

Peer reviewed 

2009-2019 

456   

#4 

SPORTDiscu

s 

Physical 

activity AND 

Cognit* AND 

Children 

AND School 

Peer reviewed 

2009-2019 

278  52  15 

 

Bilaga 10. 

Sökning 

Sökmotor 

  

Sökord 

Fritext/ämne

sord 

Begränsning Träffar Urval 1 Efter 

läsning av 

rubriker 

Urval 2 

Efter läsning 

av abstract 

#1 ERIC Physical 

activity 

Peer reviewed 

2009-2019 

38904     

#2 ERIC Physical 

activity AND 

Children 

Peer reviewed 

2009-2019 

7641     

#3 ERIC Physical 

activity AND 

Children 

AND 

Executive 

funtion* 

Peer reviewed 

2009-2019 

58 15 5 

 

Bilaga 11. 

Författare Syfte Design Metod Population Bedömning 

Alesi, M., 

Bianco, A., 

Luppina, G., 

Palma, A. & 

Pepi, A. (2016) 

Att studera om 

det sker 

förbättringar i 

koordinativa 

tekniker och 

exekutiva 

funktioner efter 

ha utövat ett 

fotbolls-

träningsprogra

m under 6 

Longitudinell 

studie. 

Interventionsstudie. 44 deltagare. 

Samtliga 

deltagare 

pojkar. 

Relevant. 
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månader. 

Beck, M.M. 

Lind, R.R. 

Geertsen S.S. 

Ritz, C. 

Lundbye- 

Jensen, J. & 

Wienecke J. 

(2016) 

Att studera om 

finmotorisk 

eller 

grovmotorisk 

aktivitet kan 

integrera i 

matematiklektio

ner och 

förbättra barns 

matematiska 

framgång. 

Randomiserad 

studie. 

Interventionsstudie. 165 deltagare 

varav ca 88 

pojkar och ca. 

77 flickor. 

Bra, relevant. 

Egger, F., 

Conzelmann, A. 

& Schmidt, M. 

(2018) 

Att studera om 

separat eller 

kombinerad 

effekt av fysisk 

aktivitet och 

kognitivt 

engagemang 

inom 

klassrumsaktivi

teter kan 

påverka barns 

exekutiva 

funktioner. 

Experimentell 

studie. 

Interventionsstudie. 226 deltagare 

varav 115 

pojkar och 

111 flickor. 

Relevant. 

Etnier, J. 

Labban, J. D. 

Piepmeier, A. 

Davis, M.E. 

Henning, D.A. 

(2014) 

Att studera 

effekten av 

insatt träning 

eller fysisk 

aktivitet kan 

påverka 

arbetsminnet. 

Randomiserad 

design. 

Interventionsstudie. 43 deltagare 

varav 15 

pojkar och 28 

flickor. 

Relevant. 

Ferreira Lima, 

R., Furtado Da 

Silva, V., 

Lameira De 

Oliveira, G., 

Perini De 

Oliveira, T.A., 

Filho, J. F., 

Rodrigues, J. G. 

… Valentim-

Silva, J. R. 

(2017) 

Att studera om 

sporten karate 

kan förbättra 

exekutiva 

funktioner hos 

barn. 

Tvärsnittsstudi

e. 

Interventionsstudie. 66 deltagare. Relevant. 
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Hsieh, S.S. Fung, 

D. Tsai, H. 

Chang, Y.K. 

Huang, C.J. 

Hung, T.M. 

(2018) 

Att studera om 

barns fysiska 

aktivitet 

påverkar deras 

arbetsminne 

genom att 

använda 

beteende- och 

neuro-elektriska 

mått. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Interventionsstudie. 32 deltagare 

varav 19 

pojkar och 13 

flickor. 

Relevant. 

Ishihara, T. & 

Mizuno, M. 

(2018) 

Att studera 

effekten av 

regelbunden 

träning av 

tennis under 12 

månader kan 

påverka 

exekutiva 

funktioner, 

relationer 

mellan låg- och 

högintensiv 

träning, fysisk 

kompetens och 

motivation 

Longitudinell 

studie. 

Interventionsstudie. 32 deltagare 

varav 20 

pojkar och 12 

flickor. 

Relevant. 

Kamijo, K. 

Pontifex, M.B. 

O’Leary, K. C. 

Scudder, M. R. 

Wu, C.T. 

Castelli, D.M. 

Hillman C.H. 

(2011) 

Att studera om 

ett fysisk 

aktivitets- 

program som 

sker efter 

skoltid kan 

förbättra 

kardiovaskulär 

fitness och 

arbetsminne hos 

barn. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Interventionsstudie. 36 deltagare 

varav 19 

flickor och 15 

pojkar. 

Bra, relevant. 

Koutsandréou, 

F. Wegner M. 

Niemann, C. & 

Budde, H. (2015) 

Att studera om 

olika typer av 

fysiska 

aktiviteter kan 

påverka 

arbetsminne hos 

förskolebarn. 

Longitudinell 

studie. 

Interventionsstudie. 71 deltagare 

varav 39 

flickor och 32 

pojkar. 

Bra, relevant. 
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Kubesch, S. 

Walk, L. Spitzer, 

M. Kammer, T. 

Lainburg, A. 

Heim, R. & 

Hille, K. (2009) 

Att studera 

effekten av ett 

30-min 

aerobiskt 

aktivitetsprogra

m i kontrast till 

5-min 

rörelsepaus 

påverkar 

arbetsminne, 

kognitiv 

flexibilitet och 

inhibition hos 

ungdomar. 

Tvärsnittsstudi

e. 

Interventionsstudie. 81 deltagare 

varav 40 

flickor och 41 

pojkar. 

Bra, relevant. 

Kvalø, S.E. Bru, 

E. Brønnick, K. 

& Dyrstad. 

(2017) 

Undersöka om 

ökad fysisk 

aktivitet i 

skolan påverkar 

barns exekutiva 

funktioner och 

aerobiska 

fitness. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Interventionsstudie. 449 deltagare 

varav 219 

flickor och 

230 pojkar. 

Bra, relevant. 

Lambrick, D., 

Stoner, L., 

Grigg, R. & 

Faulkner, J. 

(2016) 

Utvärdera 

effekten av 

högintensiv och 

medelintensiv 

löpbandsträning 

på exekutiva 

förmågor hos 

barn. 

Randomiserad 

crossoverstudie. 

Interventionsstudie. 20 deltagare 

varav 9 

pojkar och 11 

flickor. 

Relevant. 

Martínez-López, 

E. J. De La 

Torre-Cruz M.J, 

Suarez-

Manzano, S. 

Ruiz-Ariza, A. 

(2018) 

  

Analysera 

effekten av 

övervakad 

högintensiv 

intervallträning 

(C-HIIT) på 

minne, selektiv 

uppmärksamhet

, koncentration, 

matematisk 

beräkning samt 

språkligt 

resonerande i 

ungdomar. 

Randomiserad 

kontrollerad 

design. 

Interventionsstudie. 184 deltagare 

varav 86 

flickor och 98 

pojkar. 

Bra, relevant. 
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Mavilidi, M.F. 

Okely, A.D. 

Chandler, P.A., 

Cliff, D.P. Paas, 

F. (2015) 

Undersöka 

läroeffekterna 

av 

helkroppsrörels

er och gester 

kopplat till 

inlärningan av 

ord på 

främmande 

språk. 

Experimentell 

studie. 

Interventionsstudie. 111 deltagare. 

(pojkar och 

flickor).  

Relevant. 

Morales, J. 

Gonzáles, M.L. 

Guerra, M. 

Virgil, C. & 

Unnithan, V. 

(2011) 

Undersöka 

förhållandet 

mellan 

percptuell 

motorik och 

kognitiva 

förmågor. 

Randomiserad 

design. 

Interventionsstudie. 

  

243 deltagare 

varav 115 

pojkar och 

128 flickor. 

Bra, relevant. 

Pietsch, S., 

Böttcher, C. & 

Jansen, P. (2017) 

Undersöka 

påverkan av 

Life kinetik - ett 

rörelseprogram 

med kognitiva 

och mototriska 

övningar på 

barns mentala 

rotationsförmåg

a. 

Randomiserad 

design. 

Interventionsstudie. 46 deltagare 

varav 23 

pojkar och 23 

flickor. 

Bra, relevant. 

Rasmussen 

Lind, R., Sparre 

Geertsen, S. S., 

Ørntoft, C., 

Madsen, M., 

Nejst Larsen, 

M., Dvorak.J., 

Ritz. C. & 

Krustrup, P. 

(2018) 

Utforska om det 

skolbaserade 

fysiska 

aktivitetsprogra

mmet FIFA 11 

for health för 

Europa kunde 

förbättra 

kognitiva 

förmågor hos 

förpubertala 

danska barn. 

Randomiserad 

klusterstudie. 

Interventionsstudie. 931 deltagare 

varav 475 

flickor och 

456 pojkar. 

Bra, relevant. 

Tarp, J. 

Domazet, S.L. 

Froberg, K. 

Hilman, C.H. 

Andersen, L. B. 

Bugge, A. (2016) 

Beskriva 

effektiviteten av 

skolbaserad 

fysisk aktivitet i 

förbättrandet av 

kognitiva 

förmågor hos 

12-14-åringar. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Interventionsstudie. 632 deltagare 

varav 309 

pojkar och 

323 flickor. 

Relevant. 
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Travlos, A.K. 

(2011) 

Utvärdera 

effekten av 

intensiv 

idrottsundervis

ning på elevers 

kognitiva 

prestationer 

under olika 

tidpunkter 

under dagen. 

Applicerad 

studie. 

Interventionsstudie. 48 deltagare 

varav 36 

pojkar och 12 

flickor. 

Relevant. 

Van der Niet, A 

G., Smith, J., 

Oosterlaan, J., 

Scherder, E J.A., 

Hartman, E. & 

Visscher, C. 

(2016) 

Analysera 

effekten av 

program för 

fysisk aktivitet 

innehållande 

både aerobisk 

träning och 

kognitivt 

aktiverande 

fysiska 

aktiviteter på 

barns fysiska 

fitness och 

exekutiva 

funktioner. 

Kvasiexperime

ntell studie. 

Interventionsstudie. 105 deltagare 

varav 51 

pojkar och 54 

flickor. 

Bra, relevant. 

 


