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Sammanfattning / Abstract 
 

Inledning  
Hjärnan är det organ som påverkas mest av regelbunden träning. Genom att röra på sig ofta 

påverkar bland annat koncentrationen, minnet, sömnen och kreativiteten. Att ha en passiv 

livsstil ökar risken att utveckla många av våra vanliga folksjukdomar som fetma, diabetes, 

benskörhet och hjärt-och kärlsjukdomar. 

Metod  
Examensarbetet är baserat på en översiktlig litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar har 

lästs, granskats och analyserats. Resultatet är byggt på vetenskapliga artiklar som var peer-

reviewed.  

Resultat 
Samtliga artiklar bekräftar hypotes om ett samband mellan fysisk aktivitet och positiva 

effekter. Ett stort antal artiklar vittnar även om ett behov av ytterligare forskning på ämnet för 

att i sinom tid kunna etablera fysisk aktivitet som skyddsfaktor och alternativ behandling av 

välfärdssjukdomars symtom. Även för fysiskt och psykiskt välmående med förbättrad 

inlärning i både skola och på fritid.  

Diskussion 
En genomgång av tio vetenskapliga artiklar påvisar ett starkt samband mellan fysisk aktivitet 

och positiva effekter. I ett längre perspektiv finns det potential för fysisk aktivitet att fungera 

som en erkänd behandlingsmetod för att lindra symtom som fetma, depression, psykisk ohälsa 

och nå ett bättre skolresultat. 

Nyckelord: cognitive ability, physical activity, exercise, learning, memory, accomplishment, 

creativity samt fysisk aktivitet, inlärning, minne, prestation, kreativitet och motion. 

 

  



Introduction 
The brain is what is most affected by regular exercise in the human body. Exercise often 

affects the concentration, memory, sleep, and creativity. Having a passive lifestyle increases 

the risk of developing many of our common diseases, such as obesity, diabetes, osteoporosis, 

and cardiovascular diseases.  

Method  
This thesis is based on an overview of literature, where ten scientific articles have been read, 

examined, and analysed. The result is based on scientific articles that were peer-reviewed.  

Result  
All articles confirm the hypothesis of a connection between physical activity and positive 

effects. A large number of articles also suggest to the need for further research on the subject 

in order to eventually establish physical activity as a protective factor and alternative 

treatment for welfare disease symptoms. Also for physical and mental well-being with 

improved learning abilities in both school and at leisure.  

Discussion 
A review of ten scientific articles shows a strong connection between physical activity and 

positive effects. In a longer perspective there is potential for physical activity to become a 

recognized treatment method to alleviate symptoms such as obesity, depression, mental 

health, and to achieve a better average result in school.  

 

Keywords: cognitive ability, physical activity, exercise, learning, memory, accomplishment, 

and creativity (Swedish words: fysisk aktivitet, inlärning, minne, prestation, kreativitet, and 

motion). 
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Inledning 

För att bli mer stresstålig, må bättre, förbättra minnet samt bli mer kreativ och snabbtänkt har 

det visat sig att regelbunden träning är den bästa hjärngympan som finns; bättre än sudoku, 

korsord och alla tänkbara kosttillskott tillsammans. Hjärnan är enormt föränderlig. Det bildas 

ständigt nya hjärnceller och nya kopplingar skapas medan gamla försvinner. Att röra på 

kroppen påverkar koncentrationen, minnet, måendet, sömnen, kreativiteten och 

stresståligheten. Tankeverksamheten blir helt enkelt snabbare och det går att lägga in en extra 

”mental växel” för koncentrationen när det är stökigt och rörigt omkring en. Alla som rör på 

sig får de här fördelarna; barn, vuxna och äldre (Hansen, 2016). 

 

Med träning och motion menas en aktivitet som är pulshöjande och/eller kräver muskelstyrka. 

Det är till exempel träning på ett gym, en joggingtur eller någon likvärdig aktivitet. Med en 

fysisk aktivitet menas till exempel att dammsuga, leka, promenera, arbeta i trädgården etc.  

 

Samhället har förändrats från att vara ett manuellt jordbruk till att bli en industrialiserad och 

mekaniserad omgivning där mycket sker per automatik. Dagens livsstil krockar med det som 

människokroppen är anpassad för. Det ser ut som att detta kommer att fortsätta och tyvärr 

också kraven på människans rörelse och muskelkraft, vilket ser ut att behövas mindre och 

mindre. De nya generationer som växer upp har aldrig erbjudits något alternativ till den 

nuvarande passiva livsstilen utan att transporteras mellan olika platser med bil eller 

kollektivtrafik ses som normalt. Barn ärver stillasittande vanor från sina föräldrar. Datorer, 

TV-skärmar och mobiltelefoner ersätter fysiska fritidsaktiviteter och anses som ett naturligt 

sätt att vara och att umgås på. Att livsstilen förändras innebär inte att människans 

konstruktion, gener och behov förändras utan kroppen är fortfarande konstruktivt och 

genetiskt på en stenåldersnivå och har ett naturligt behov av att röra på sig (Ekblom & 

Nilsson, 2000). Människor har med tiden minskat sin dagliga fysiska aktivitet och gått från att 

vara jägare och samlare, till mer stationära jordbrukare och slutligen vidare till urbaniserade, 

digitala och ännu mer stillasittande arbetsuppgifter (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 Motion i relation till hälsa och skolresultat 

Att införa daglig idrott på skolschemat för att öka den fysiska aktivitetsnivån var syftet med 

den mycket uppmärksammade Bunkeflomodellen (Centrum för idrottsforskning, 2017). Det 

har visat sig att låg fysisk aktivitet är den fjärde viktigaste livsstilsfaktor som påverkar global 
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dödlighet (Ekelund et al., 2016). 

 

Att ha en passiv livsstil ökar även risken att utveckla en rad vanliga folksjukdomar och 

åkommor som benskörhet, frakturer, diabetes, övervikt, fetma samt hjärt- och kärlsjukdomar 

(World Health Organization, 2015). 

Det finns en koppling även hos barn och ungdomar mellan otillräcklig fysisk aktivitet och 

hälsa, vilket visar en trend att aktivitetsnivån successivt har minskat de senaste åren, och 

fortsätter att minska (Dollman, Norton & Norton, 2005).  

 

En förklaring kan vara övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle där mycket av 

den dagliga vardagsmotionen har rationaliserat bort. Som exempel har trappor förvandlats till 

nödutgångar och bollspel har bytts ut mot TV-och dataspel. Föräldrar väljer också i allt större 

utsträckning att skjutsa sina barn till och från skola och aktiviteter där en promenad eller en 

cykeltur hade varit utmärkta och sundare alternativ. Skolans idrottsundervisning har fått lägre 

budget med en minskning av antalet idrottstimmar från 756 till 500 per år under de senaste 30 

åren (The Swedish National Agency for education, 2016). 

 

Livet i en allt mer pressad tillvaro med ett högt tempo leder till önskemål om ökad 

effektivitet, att kunna fokusera bättre och lära sig saker snabbare. Det är ett fokus som är 

intressant i relation till mångas livssituation. Boken ”Hjärnstark” av Anders Hansen behandlar 

flera aspekter av träning och den positiva påverkan det har på hjärnan och kroppens 

funktioner. Boken beskriver framför allt effekten på hjärnan när träning sker regelbundet.  

Att träning kan vara lika effektivt mot lindrigare depressioner som medicin är fastslaget sedan 

ett par år tillbaka, och fysisk aktivitet på recept (FaR) används idag både mot psykiska 

diagnoser, hjärt-kärlsjukdomar och en rad andra diagnoser (Mammen & Faulkner, 2013). 

 

Tidigare har kunskapen varit att hjärnceller inte kan förnyas samt att det antal människan 

föddes med är det antal som ska räcka hela livet. Det som framkommit via forskning är att 

hjärnan är föränderlig och dynamisk samt att den kan kompensera för olika hjärnskador och 

sjukdomar. Det bästa sättet att hålla hjärnan frisk är att konditionsträna (Ericson et al., 2010). 

 

Att Sudoku, korsord och datorspel skulle hålla hjärnan i trim stämmer inte riktigt, utan det är 

överlägset mycket bättre att dra på sig joggingskorna och ge sig ut på en löptur. Genom att 

utföra fysisk aktivitet hanteras stress bättre, fokus förbättras, nedstämdhet (till viss gräns) 
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minskar, minnet förbättras, kreativiteten ökar och åldrandets effekter bromsas upp på 

kroppen. Att det är konditionsträning som ger de bästa effekterna framkommer tydligt, samt 

att resultatet är långsiktigt (Hansen, 2016; Voss et al., 2010). 

 

Dagens forskning visar att regelbunden träning inte är något annat än just en mirakelkur som 

inte bara förverkligar viktnedgång, utan att även får bättre kondition och styrka erhålles. 

Genom att röra på sig förebygger, behandlas och i vissa fall förbättras sjukdomar som 

diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer och depression. Dessutom kommer träning också att ge 

mer energi, förbättra sömn, öka förmågan till koncentration, stärka minnet, öka 

inlärningsförmågan och förbättra immunförsvaret. Därtill blir livet längre - och kroppen blir 

yngre rent biologiskt. 

Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning ger bra effekter på hjärnan, som 

är det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Avsikten med interventionen är att 

den ska leda till hälsosam vikt hos barn och tonåringar med fetma, ökar också förmågan att 

tänka samt leder till bättre resultat i skolan. Antalet barn och tonåringar med fetma är stort 

globalt och risken för hälsoproblem och att utsättas för mobbning är påtaglig. Detta 

sammankopplas med skolprestation och sämre problemlösningsförmåga (Hansen, 2016). 

 

Det finns indikationer på att fysisk aktivitet och god fysik kan förbättra akademiska resultat 

och att tid avsatt i skolan för rast, idrott och fysiska aktiviteter i klassrummet underlättar för 

akademiska prestationer. Resultaten pekar på att matematik och läsning är de ämnen som 

påverkas mest av fysisk aktivitet. De kräver effektivitet i utförandet, vilket kan kopplas till 

fysisk aktivitet och god fysik. Exekutiva funktioner (planera, organisera) och en frisk hjärna 

krävs för akademiska resultat. Kognitiva basfunktioner kopplade till uppmärksamhet och 

minne, ingår i inlärning, som påverkas positivt av fysisk aktivitet och idrott. Både enstaka 

tillfällen och långsiktigt deltagande i fysiska aktiviteter förbättrar kognitiv prestation och 

hjärnans hälsa. Barn som deltar i hög- och medelintensiva aktiviteter får mest ut av det. Givet 

vikten av tid som behövs till inlärning bör studenter erbjudas aktiva pauser ofta, för att främja 

inlärning i förhållande till uppgiften. Även om inte tillräckligt utforskats kan fysiskt aktiva 

lektioner i klassrummen öka tid och uppmärksamhet som varje uppgift får av eleverna (Kohl 

& Cook, 2013). 
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Fysisk aktivitet och effekter av stillasittande på fritiden 
I artikeln i Läkartidningen resoneras det om fysisk aktivitet och stillasittande som två 

motsatser och om hur dåligt det stämmer med verkligheten. Studier bland vuxna visar att 

graden av fysisk aktivitet inte är ett mått på hur mycket någon sitter stilla. Många tränar ofta 

men sitter även stilla. Inaktiva muskler leder till sämre välmående och uppfattningsförmåga, 

vilket syns i blodsockernivå uppmätt efter måltidsintag (Stephens, Granados, Zderic, 

Hamilton & Braun, 2011). Rekommendationer har tagits fram i många länder för att vägleda i 

hur länge vuxna och barn maximalt bör sitta stilla. Definition på stillasittande måste göras. 

Det kan vara läxläsning, transport i bil/buss, datorarbete/spel, men även beteenden 

associerade med detta som måste tas i beaktning. Vad äts samtidigt som någon sitter eller blir 

personen uppjagad av ett spel. Självrapportering har stora felkällor, och frågor gällande vad 

den som sitter still missar bör också tas med. I Finland och Australien är rekommendationen 

att barn yngre än 2 år inte alls ska få titta på TV eller annan media. Barn i åldrarna 5 - 18 bör 

använda skärmar max 2 timmar per dag (Australian Government Department of Health, 

2014).  

 

Studier visar svaga samband mellan stillasittandets effekter på barns hälsa och risk för ohälsa. 

Långsiktiga effekter på barn är svåra att mäta eftersom till exempel övervikt och 

blodfettsrubbningar utvecklas över tid. Angående sinnesstämning och psykiskt välmående ses 

ett visst samband mellan skärmtid på fritiden och nedstämdhet samt depression hos barn och 

unga. Skärmtid behöver definieras. En kanadensisk studie visar samband mellan intensivt 

spelande och datortid med ökad förekomst av depressionssymtom hos ungdomar. Ångest och 

oro sågs också i studien. De som sitter stilla äter och dricker många gånger osunt. För att 

förstå oberoende samband mellan stillasittande och kost måste fler studier med variation av 

kostens sammansättning göras (Kremer et al., 2014; Maras et al., 2015). 

 

Barn gör som sina föräldrar.  Det har visat sig att en 20-åring som hade mycket skärmtid som 

10-åring har 3–5 gånger högre risk med för mycket skärmtid som vuxen. Föräldrars 

utbildningsnivåer och attityder till skärmtid är också av betydelse. TV i sovrummet och 

föräldrars vanor påverkar skärmtiden hos barn (Busschaert et al., 2015). Bra självkänsla och 

hög utbildningsnivå minskar barnens skärmtid. Barns uppväxtvillkor och betingelser påverkar 

barns stillasittande, och ingen forskning finns i dag som visar var gränsen för ökad risk för 

ohälsa går (Ekblom & Ekblom-Bak, 2015).  
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Att inte motionera tillräckligt mycket leder till ökad risk för ett antal kroniska sjukdomar, 

inklusive hjärt- och kärlsjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet kan minska denna risk och 

öka andra fysiska och möjligen förbättra mental hälsa. Större delen av vuxna följer inte 

rekommenderade nivåer av motion. Råd från professionella utövare och vägledning med 

fortlöpande stöd kan uppmuntra folk att vara mer aktiva kortsiktigt. Det krävs mer forskning 

för att komma fram till vilken metod av marknadsföring som krävs för att få långsiktiga 

resultat, samt vilken aktivitet som fungerar bäst långsiktigt för att få specifika grupper av 

människor att bli mer fysiskt aktiva. Interventioner gällande motion anses ha en moderat 

effekt på förutbestämda aktivitetsnivåer och hjärt- och kärlhälsa (Foster, Hillsdon, Thorogood, 

Kaur & Wedatilake, 2005). 

 

Regelbunden fysisk aktivitet borde vara ett mål för alla, både barn och vuxna, och kan leda till 

sociala, känslomässiga och fysiska hälsofördelar. En stor del av vuxna är inte tillräckligt 

aktiva enligt de rekommendationer som finns (Livsmedelsverket, 2018). 

 

När det gäller träning och interventioner för friska vuxna fungerar det med hjälp av personliga 

råd, av exempelvis en personlig tränare. Ett bättre resultat erhålles då egen träning kombineras 

med träning tillsammans med en rådgivare. Det behövs mer forskning för att få reda på hur 

människor ska aktiveras samt vilken typ av träning som ger långsiktiga resultat och får 

specifika målgrupper mer aktiva.Vid jämförelser mellan olika studier går det inte att utläsa 

säkra samband mellan vad som ger den bästa effekten för att öka graden av motion. Oavsett 

om personen haft hjälp av en personlig tränare, något tekniskt hjälpmedel som datorprogram 

eller träning på recept (Richards, Hillsdon, Thorogood, Foster, 2013). 

Interventioner med flera komponenter verkar vara ett effektivt behandlingsalternativ för 

överviktiga barn i förskolan upp till sex års ålder. Dock är bevisen begränsade och de flesta 

studier har en hög risk av bias. De flesta studier tar inte hänsyn till avvikande händelser. 

Rollen som kostinterventioner spelar är mer tvetydig. En av studierna visar att 

kostinterventioner är mest effektiva långsiktigt, dock inte om det finns begränsningar gällande 

energiintag. Dock hade den studien hög risk för bias (Colquitt et al., 2016; Martin et al., 

2018). 

 

Övervikt och fetma är stora hälsoproblem som är associerade med många allvarliga 
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följdsjukdomar. Risken för att utveckla övervikt hänger på livsstilsfaktorer som exempelvis 

kostvanor och fysisk aktivitet. Behandling av fetma innefattar därför oftast kost och motion. 

Studier visar att motion har en positiv effekt på kroppsvikt samt kardiovaskulära riskfaktorer 

på människor med fetma och övervikt och att motion förbättrar hälsan, även om vikten inte 

minskar. Ingen data hittades för avvikande händelser, livskvalitet, dödlighet, kostnader och 

dödsfall (Shaw, Gennat, O’Rourke & Del Mar, 2006). 

 

Motionens effekt på sjukdomar 

Alltmer litteratur visar att motion, speciellt konditionsträning, kan reducera risken för att få 

försvagad kognitiv förmåga och reducera risken för demens. Samma resultat kan ses på djur, 

med förbättrad inlärning som resultat. Motion bör beaktas som en viktigt terapeutisk strategi. 

Slutsatser som dras efter studien visar att konditionsträning är associerad med reducerad risk 

för kognitiv försvagning och demens, samt verkar bromsa utvecklingen av demens. Bevis från 

både djur och människor finns.  Det är sedan länge känt att vaskulära riskfaktorer (fetma, 

rökning, övervikt mm) reduceras av konditionsträning. Medelintensiv träning bör beaktas som 

recept för att minska kognitiva risker och för att bromsa minskad kognitiv förmåga i alla 

åldrar (Ahlskog, Geda, Graff-Radford & Petersen, 2011). 

 

Randomiserade försök har visat ett positivt utfall på ledarledd träning under 

cellgiftsbehandling för bröstcancer, och detta ur flera hälsoaspekter. Denna studie visar vem 

som nås, hur effektivt det är, kontinuiteten samt hur det ser ut med införandet av bevisat 

effektiv träning och sunda kost-program inom efterbehandling av cancer. Motionen var 

medel- till högintensiv och för utvärdering användes hälsorelaterade frågor om livskvalitet, 

som jämfördes med en baseline som gjorts ett år tidigare. Konditionen blev bättre och 

livskvaliteten ökade markant. Den fysiska formen på patienterna och livskvaliteten kunde 

bibehållas två år efter avslutad behandling (Kirkham et al., 2017). 

 

Generellt sett anses cellgiftsbehandling vara associerat med försämrad fysisk hälsa, känsla av 

utmattning och försvagade muskler. Försök gjordes på flera kliniker för att utvärdera 

medelintensiv motion i hemmet och ledarledd högintensiv motion, för att se skillnader i 

upplevd livskvalitet. Undersökningen gjordes på patienter med bröst- och ändtarmscancer och 

jämfördes med ordinarie behandling och utvärderades sex månader efter avslutad behandling 

mot baseline och avslutad behandling. Resultaten visade att motion ger ökad livskvalitet, 
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bättre fysik och mindre trötthet hos patienter (Van Waart, Stuiver, van Harten, Sonke & 

Aaronson, 2010). 

Syfte 
 

Syftet med den här litteraturöversikten är att sammanställa och identifiera positiva effekter av 

fysisk aktivitet (mest kallad motion) på kroppens och hjärnans funktioner, samt att hitta 

kopplingar mellan fysisk aktivitet och förbättrad inlärning.  

Metod 
 

Datainsamling och urval 
Studien inleddes med utvalda sökord för att få fram tio för ämnet relevanta artiklar, som var 

(refereed/peer reviewed) granskade. 39 artiklar valdes ut där abstrakt lästes igenom. 22 

artiklar valdes därefter ut och lästes igenom mer för att få en inblick i om den var relevant för 

ämnet.. Därefter valdes tio artiklar som lästes i fulltext.Urvalet begränsades genom olika 

sökord inom det valda området. Artiklarna analyserades och en kritisk reflektion gjordes för 

att utröna om det funnits attityder och värderingar som inverkat på problemområdet. En 

källkritisk bedömning gjordes genom att söka efter information om författarna på internet för 

att se om det fanns någon eventuell koppling eller vinning av något slag av resultaten som 

framkommit. 

Resultatet byggdes på vetenskapliga artiklar som var peer reviewed. Diskussionen byggdes av 

resultat-artiklar, review-artiklar, avhandlingar, böcker och rapporter.  

 

Informationen söktes fram i bibliotekets olika databaser. Sökningen skedde systematiskt, med 

sökord, i olika tidningar, böcker och artiklar med hjälp av biblioteket på Skövde högskola. För 

att sammanfatta inkluderar materialet böcker, vetenskapliga artiklar, avhandlingar, 

examensarbeten och olika projekt. Inledningsvis lästes abstrakt för att se om texten var 

relevant. Om texten visade sig innehålla viktiga begrepp som fysisk aktivitet, inlärning och 

sjukdom relaterat till fysisk aktivitet, lästes texterna och valdes ut med hjälp av inklusions- 

och exklusionskriterier. Övriga artiklar, böcker och tidskrifter valdes om de har var relevanta 

för ämnet. 

De booleska operatorerna AND, OR och NOT användes. Operatorn AND  användes när två 

sökord kombinerades för att begränsa en sökning och för att få ett ”smalare” resultat. OR 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stuiver%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21138561
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Harten%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21138561
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sonke%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21138561
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aaronson%20NK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21138561
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användes när ett ”bredare” resultat önskades och NOT när något behövde uteslutas, vilket gav 

ett ”smalare” resultat. 

 

Studiens urvalsgrupp är människor i alla åldrar, dvs. från de åldrar som det går att hitta studier 

på. Sökord som användes är cognitive ability, physical activity, exercise, learning, memory, 

accomplishment, creativity samt fysisk aktivitet, inlärning, minne, prestation, kreativitet och 

motion. 

Inklusionskriterierna som valdes var språk (engelska och svenska) och årtal (publicerade 

under de senaste fem åren i första omgångens sökning).  

I arbetet med att välja artiklar lästes rubrik och abstrakt först.  

Databearbetning 
Artiklarna är lästa och relevant information har extraherats från dem, för det undersökta 

ämnet. När sökandet efter intressant information i artiklarna gjordes färglades de stycken som 

ansågs relevanta. Därefter hittades en röd tråd i stycken som hade valts och därefter sattes text 

ihop på olika teman. Lämpliga rubriker har arbetats fram för att ge examensarbetet en röd 

tråd. Slutsatser har dragits och samband har hittats som blivit resultat. Varje studies 

frågeställning och upplägg, med urval, metod, resultat och slutsats, finns med i den. 

Kontroller av typen av studie har skett, dvs.om det är kohortstudier och/eller experimentella 

studier, eftersom det är det som ska finnas med i litteraturöversikten. 

 

Etiska aspekter 

En litteraturöversikt sammanställer tidigare gjorda studier varför inget tillstånd behövs från en 

etisk kommitté. Endast etiskt godkända artiklar har inkluderats i arbetet. Det har varit viktigt 

att presentera alla resultat vare sig de stödjer önskad hypotes eller inte, eftersom det vore 

oetiskt att endast presentera de artiklar som stödjer hypotesen (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Sammanfattning av resultatet från artikeln på ett neutralt sätt har gjorts utan subjektiva 

värderingar. Eftersom artiklarna är skrivna på engelska finns det risk för språkliga 

feltolkningar, men avsikten har varit  att tolka texten så korrekt som möjligt. Författarna till 

den här litteraturöversikten brinner för motion och måste vara försiktiga i sin analys för att 

behålla neutraliteten och inte fokusera på det resultat som önskas, dvs. att motion har en 

enorm påverkan på inlärning och mående. 
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Resultat 
  

Syftet med denna litteraturöversikt är att genom befintlig forskning belysa positiva aspekter 

av fysisk aktivitet (mest kallad motion) på kroppens och hjärnans funktioner och hälsa samt 

att hitta kopplingar mellan fysisk aktivitet och förbättrad inlärning.  

 

1. Hälsa och skolresultat 

2. Effekter av stillasittande fritid 

3. Motion och fysiska sjukdomar 

4. Kopplingar mellan motion och psykisk ohälsa 

 
Hälsa och skolresultat 
Det finns indikationer som visar på att fysisk aktivitet kan ge bättre akademiska resultat och 

att den tid har avsatts i skolan för rast, idrott och andra fysiska aktiviteter underlättar för 

koncentrationen. De ämnen som påverkas mest är matematik och läsning. Exekutiva 

funktioner (planera, organisera) och en frisk hjärna krävs för bra resultat. Kognitiva 

basfunktioner kopplade till uppmärksamhet och minne, ingår i inlärning, som påverkas 

positivt av fysisk aktivitet och idrott. Både enstaka tillfällen och långsiktigt deltagande i 

fysiska aktiviteter förbättrar kognitiv prestation och hjärnans hälsa. Barn som deltar i hög- och 

medelintensiva aktiviteter får mest ut av det. 

Givet vikten av tid som behövs till inlärning bör studenter erbjudas aktiva pauser ofta, för att 

främja inlärning i förhållande till uppgiften. Även om ej tillräckligt utforskat kan fysiskt 

aktiva lektioner i klassrummen öka tid och uppmärksamhet som varje uppgift får av eleverna. 

De funktioner som kräver planering och struktur förbättras av fysisk aktivitet. Basfunktioner 

som uppmärksamhet och minne verkar också förbättras av fysisk aktivitet. Att ta regelbundna 

aktiva pauser behövs också för att få ut så mycket som möjligt (Kohl et al., 2013). 

 

Effekter av stillasittande fritid 

Det finns en del samband mellan stillasittandets effekter på barns hälsa och ohälsa. Det är 

svårt att mäta eftersom ohälsa tar ett tag att utveckla samt att det finns många olika faktorer 

som spelar in. Ohälsa är till exempel övervikt och blodfettsrubbningar.  
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(Kremer et al., 2014). 

Studier visar att vuxna som ökar sin aeroba träning får en ökad tillväxt av hippocampus, dvs. 

den främre hjärnhalvan, som annars minskar med stigande ålder. Ökningar ses på upp till 2% 

storleksmässigt, och tester visar att minnet förbättras i stället för försämras.  

Att åldersprocessen avtar med regelbunden motion gör att det är bättre att söka efter 

förbättrade träningsmöjligheter istället för att söka efter läkemedel för att bromsa den. Det 

gäller för befolkningen att komma till insikt med att träning är det som är att föredra framför 

att medicinera i de utsträckning det är möjligt (Ahlskog et al., 2011; Booth, Roberts & Laye, 

2012). 

 

Motion och fysiska sjukdomar 

Vilken effekt fysisk aktivitet har mot sjukdomar både förebyggande och under sjukdom finns 

det en del forskning kring. Tidigare var det inte känt att hjärnceller kunde förnyas men nyare 

forskning finns som visar på motsatsen. Att utsätta kroppen för fysisk aktivitet har stor effekt 

på hjärnan, framförallt vid konditionsträning (Ericson et al., 2010). 

Konditionsträning reducerar risken för att få försvagad kognitiv förmåga samt att den 

reducerar risken för demens. Forskning visar att det aldrig är försent att börja träna, och även 

om träningsdebut sker under senare delen av livet syns stora förbättringar vad det gäller 

kognitiv förmåga. Forskning visar också att träning verkar bromsa utvecklingen av demens. 

Även vaskulära riskfaktorer (fetma, rökning, övervikt mm.) reduceras av konditionsträning, 

och den bästa effekten fås av medelintensiv konditionsträning. Detta gäller för alla åldrar 

(Ahlskog et al., 2011). 

 

Att ha ledarledd träning under cellgiftsbehandling för bröstcancer har gett positivt utfall ur 

flera hälsoaspekter. Resultatet har visat vilka som blir nådda, hur effektiviteten är samt hur de 

som är drabbade mår efter behandlingen av cancer. Behandlingen de fick var ledarledd 

medelintensiv träning tre gånger i veckan som eftervård med nedtrappning under 20 veckor. 

Det som framkom var att kondition och livskvalitet ökade avsevärt och kvarstod två år efter 

avslutad behandling (Kirkham et al., 2017). 

 

Andra studier med cellgiftsbehandling har liknande resultat. De studier som gjordes var på 
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patienter med bröst- eller ändtarmscancer och här kunde de välja på medelintensiv motion i 

hemmet eller ledarledd högintensiv motion. Motion, oavsett vilken sort, gav ökad livskvalitet, 

bättre fysik och mindre trötthet hos patienterna (Van Waart et al., 2010). 

 

Regelbunden motion har flera system anti-aging effekter. Studien går ut på att istället för att 

söka efter nya läkemedelsmål för åldringsprocessen bör fler forskningsinsatser ägnas åt att få 

insikt i fördelarna med motion och att genomföra effektiva träningsinterventioner för äldre 

(Garatachea et al, 2015). 

 

Konditionsträning kan reducera risken för att få försvagad kognitiv förmåga samt demens, och 

då framförallt då det gäller personer som befinner sig mitt i livet. Det anses även 

vetenskapligt bevisat att konditionsträning minskar riskerna från vaskulära riskfaktorer såsom 

rökning, fetma och övervikt. Träningen som ska bedrivas ska hållas på en hög till 

medelintensiv nivå för bästa resultat, och detta gäller alla åldrar (Ahlskog et al., 2011). 

 

Fysisk aktivitet som eftervård av cancerpatienter visar att både kondition och livskvalitet 

ökade markant. Bäst effekt ficks då träningen hölls på en hög till medelintensiv nivå. Detta 

kvarstod även två år efter avslutad behandling. Även sund kost var ett inslag som föll väl ut. 

Cellgiftsbehandling verkar försämra den fysiska hälsan samt ge en känsla av utmattning och 

försvagade muskler. Detta har kunnat förändras genom att erbjuda fysisk aktivitet både i och 

utanför hemmet i form av ledarledd träning och träningsprogram att utföra i hemmet. 

Resultatet har visat att det gett ökad livskvalitet, bättre fysik och mindre trötthet hos patienter 

(Kirkham et al., 2017). 

Kopplingar mellan motion och psykisk ohälsa 

När det gäller psykisk ohälsa och sinnesstämning ses ett visst samband mellan skärmtid på 

fritid och depression och nedstämdhet hos barn och unga. 

Ångest, oro och depressionssymtom finns som samband mellan intensivt spelande och 

datortid i en kanadensisk studie gjord bland ungdomar. De ungdomar som intar sina måltider 

framför datorn tenderar att äta mer osunt än övriga ungdomar, men för att få fram en säker 

bild av hur detta ser ut krävs fler studier kring kost och ungdomar. 
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Barn har en tendens att ta efter sina föräldrar och här framgår det att när det gäller skärmtid 

som barn, finns det en koppling till ökad skärmtid senare i livet som vuxen. Attityder till 

skärmtid samt föräldrars utbildningsnivå påverkar också.Vad som framkommit gällande 

motion relaterat till hälsa är att det är svårt att dra slutsatser då definitionen av fysisk aktivitet 

inte är fastställd. Många anser att de rör på sig men frågan är vad som räknas som att vara 

tillräckligt aktiv. 

 

Självrapportering har stora felkällor och bra studier gällande barn och stillasittande saknas. 

Svaga samband mellan stillasittande effekter på barns hälsa och risk för ohälsa kan ses, men 

de är svåra att mäta då de utvecklas under en längre tid. När det gäller skärmtid relaterat till 

sinnesstämning och välmående finns ett visst samband då nedstämdhet och 

depressionssymtom förekommer i ökad grad när skärmtid ökar. Kognitiva prestationer 

förbättras av fysisk aktivitet, och det är framförallt av hög- och medelintensiva aktiviteter som 

ger de största förbättringarna (Maras et al, 2015). 

 

Resultattabell 

 

Artikel Titel Författare Urval Typ av 

studie 

Resultat 

 1 Physical 

Exercise as a 

Preventive or 

Disease-

Modifying 

Treatment of 

Dementia and 

Brain Aging.  

Ahlskog et 

al. 

Sjukdom, 

rörelse.exer

cise and 

cognition 

29 st 

deltagare 

  

Tvärsnittsst

udie 

Artikeln handlar om att aerob träning är 

förenad med minskad risk för kognitiv 

försämring och demens samt att träning har 

en dämpande effekt på sjukdomsförloppet. 

Efter ett års aerob träning sågs en större 

hippocampus volym och ett förbättrat 

minne. 
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2 Lack of Exercise 

Is a Major 

Cause of 

Chronic 

Diseases 

Booth et al. Fysisk 

aktivitet, 

riskfaktorer

,  

sjukdomar. 

35 st 

deltagare 

Cohortstudi

e 

 

Studien visar att fysisk inaktivitet är en 

orsak till kronisk sjukdom hos barn och 

ungdomar. Dokumenterade hälsoeffekter 

genom förebyggande av fysisk inaktivitet 

hos barn och ungdomar inkluderar ökad 

fysisk kondition, minskad kroppsfettighet, 

gynnsamma kardiovaskulära och 

metaboliska symptom, förbättrad benhälsa 

och reducerade symptom på depression 

och ångest. 

 3  Exercise 

training 

increases size of 

hippocampus 

and improves 

memory. 

 Ericson, K. 

et al. 

 Träning, 

inlärning, 

hjärnan. 

120 äldre 

vuxna 

deltagare 

 

Randomiser

ad 

kontrollstud

ie  

120 äldre vuxna, som ökar aerob träning 

ger en tillväxt på den främre hippocampus, 

vilket leder till förbättringar i minne. 

Träningen ökade hippocampalvolymen 

med 2%, vilket effektivt reverserar 

åldersrelaterad förlust i volymen med 1 till 

2 år. 

 4   Exercise 

Attenuates the 

Major 

Hallmarks of 

Aging. 

 Garatachea 

et al. 

 Träning, 

åldrande. 

Äldre 

Tvärsnitts- 

studie 

Regelbunden motion visar på bromsning 

av åldersprocessen. Studiens syfte var att 

istället för att söka efter nya 

läkemedelsmål för åldringsprocessen bör 

fler forskningsinsatser ägnas åt att få insikt 

i fördelarna med motion och att genomföra 
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deltagare  effektiva träningsinterventioner för äldre. 

 5 Effectiveness of 

Oncologist-

Referred 

Exercise and 

Healthy Eating 

Programming as 

a Part of 

Supportive 

Adjuvant Care 

for Early Breast 

Cancer 

 Kirkham et 

al. 

 Träning, 

sjukdom 

Kvinnor 

med 

diagnostiser

ad 

bröstcancer 

 

Randomiser

ad 

kontrollstud

ie 

Kvinnor som fick kemoterapi för 

bröstcancer fick recept av sin onkolog för 

att delta i NExT -programmet. Detta 

program samt hälsosam kost var 

framgångsrikt och effektivt för att förbättra 

livskvaliteten. 

 6  Educating the 

Student Body: 

Taking Physical 

Activity and 

Physical 

Education to 

School. 

 Kohl et al.  Fysisk 

aktivitet, 

inlärning 

Randomiser

ad 

kontrollstud

ie 

Undersökning gällande fysisk aktivitet och 

fysisk inlärning i skolmiljö före, under och 

efter skoltid, samt att kolla effekten på lång 

och kort tid vad det gäller hjärnan och 

psykisk hälsa bland barn och ungdomar. 

 7  Physical 

activity, leisure-

time screen use 

and depression 

Kremer et 

al.  

Skärmtid, 

psykisk 

ohälsa 

bland 

 

Longitudin

ell studie.  

Undersökning gällande samband mellan 

skärmtid och psykisk ohälsa. 2521 

kinesiska studenter deltog. Snittålder 18,43 

och skärmtid  mer än 2 tim/dag.Oklart om 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirkham%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28982801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirkham%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28982801
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among children 

and young 

adolescents. 

ungdomar. 

2521 st. 

deltagare 

det finns något signifikant samband. Fler 

framtida studier behövs. 

8  Screen time is 

associated with 

depression and 

anxiety in 

Canadian youth. 

Maras et al, 

Depression 

ångest 

ungdomar 

Mental 

hälsa 

TV-

tittande. 

Videospel 

datorer 

2482 st. 

deltagare 

 

Tvärsnitts- 

studie 

Studien undersöker sambandet mellan 

skärmtid och symtom på depression och 

ångest bland 2482 stycken kanadensiska 

ungdomar i åldern 7-12 år. Videospel och 

datoranvändning, men inte TV-tittande, var 

förknippade med depressiva symtom. 

Videospelande förknippas med ångest. 

 9  Design of the 

Physical 

exercise during 

Adjuvant 

Chemotherapy 

Effectiveness 

Study (PACES): 

a randomized 

controlled trial 

to evaluate 

effectiveness and 

cost-

effectiveness of 

physical exercise 

in improving 

physical fitness 

 Van Waart 

et al.  

 Eftervård 

cancerpatie

nter, 

motion.  

360 

deltagare 

 

Randomiser

ad 

kontrollera

d studie 

 

360 patienter deltog i studien. 

Cancerkemoterapi är ofta sammankopplat 

med det allmänna fysiska tillståndet,  

muskelstyrkan och ökad trötthet. Att fysisk 

aktivitet och och konditionsträning under 

kemoterapibehandling kan bidra till att 

upprätthålla kardiorespiratorisk kondition 

och styrka, har resultaten från studier som 

hittills utförts inte visat. Ytterligare 

forskning behövs för att bestämma den 

optimala intensiteten i 

träningsprogrammen där ledarledd träning 

jämfördes med hembaserade program. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Waart%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21138561
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and reducing 

fatigue 

 10 Plasticity of 

brain networks 

in a randomized 

intervention trial 

of exercise 

training in older 

adults. 

  Voss et al.   Fysisk 

aktivitet 

och 

åldrande. 

97 

deltagare 

 

Randomiser

ad 

kontrollstud

ie 

 97 personer ingick i studien.Resultaten 

visade att aerob träning förbättrade den 

åldrande hjärnans vilande funktionella 

effektivitet i kognitiva nätverk på högre 

nivå. 

 

 

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras val av metod samt resonemang kring de möjligheter och utmaningar 

som finns i att allt fler studier visar positiva effekter av fysisk aktivitet hos barn och vuxna 

vad det gäller inlärning samt effekter på hjärnan och kroppen. 

 

Genom att öka idrott på skolschemat har den dagliga fysiska aktiviteten utanför skolan ökat 

vilket är en viktig livsstilsfaktor globalt.  

Frågeställningen som kvarstår efter detta är fortfarande varför inte alla motionerar när all 

forskning entydigt pekar på så många positiva effekter för både kropp och hjärna. I framtiden 

när forskarna vet mer om våra hjärnor och vad som motiverar den finns det förhoppningsvis 

ett svar på detta, som kommer att kunna få fler att motionera.  

Metoddiskussion 

Ambitionen med studien har hela tiden varit maximal noggrannhet för att möjliggöra en studie 

så lik originaltexter som möjligt. Arbetet har genomförts strukturerat och noggranna 

anteckningar har förts för att tydligt visa den metod vi använt. Ämnet som valts är väldigt 

brett vilket gjort det svårt att hitta relevanta texter som är peer reviewed. Två databaser 

användes för att få fram texter, och sökningen som gjordes resulterade till slut i 20 

vetenskapliga artiklar som ansågs relevanta och intressanta för uppgiften. Alla var publicerade 
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på 2000-talet, vilket ansågs viktigt då utvecklingen snabbt går framåt och nya upptäckter görs. 

Studierna innefattar barn och vuxna i alla åldrar. Det finns risk för bias och begränsningar i 

urvalsmetoden på grund av att alla artiklar inte har varit tillgängliga som abstrakt och att de 

därför inte har kommit med i sökningarna och alltså inte heller i resultatet. Vissa artiklar har 

varit svåra att få fram i sin helhet och har valts från abstraktets text eller titel, som kan vara 

missvisande i relation till studien. En del titlar är svåra att fånga på grund av att de skrivits för 

attrahera läsare och fånga uppmärksamhet, där innehållet är ett annat. Vissa artiklar har 

missats på grund av de inte har något abstrakt eller att det är skrivet på ett språk som inte 

ingått i vår sökning. Största bias har varit att gratisversioner av fullständiga artiklar och 

abstrakt ej har varit tillgängliga och har valts bort på grund av kostnadsaspekter på denna nivå 

av uppsats.  

 

Många av de artiklar som hittades visade sig vara reviews, men eftersom de ansågs intressanta 

har de tagits med i diskussionen. De artiklar som har valts bort handlade ofta om specifika 

medicinska termer som var alltför djupgående och därför valts bort.  

Rubrikerna på alla texter har satts i efterhand och justerats i förhållande till innehållet av det 

använda materialet. Anders Hansens bok “Hjärnstark” har legat som en grund i arbetet, men 

även andra artiklar med liknande innehåll. 

 

Resultatdiskussion 
 

Tre av artiklarna är tvärsnittsstudier vilket gör att det inte kan utläsas några orsakssamband. 

Att de har inkluderats beror på att de var intressanta och relevanta för studien. 

 

Det finns mycket som visar att fysisk aktivitet förbättrar inlärningen i skolan och att raster och 

fysiska aktiviteter förbättrar koncentrationen. Matematik och läsning är de ämnen som 

påverkas mest. Att delta i hög och medelintensiva aktiviteter verkar ge bästa resultat. När det 

gäller planering och strukturering påvisas också förbättrade resultat (Kohl et al., 2013). 

 

En iakttagelse som framkommit gällande de positiva effekterna av fysisk aktivitet är att 

oavsett om studien är genomförd för tio år sedan eller för ett år sedan så får alla liknande 

resultat, dvs. att effekterna är positiva. I flertalet andra ämnen skulle en tidsperiod på tio år 

kunna ge stora resultatskillnader vid en likvärdig undersökning, som till exempel skärmtid 
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och psykisk ohälsa. Det finns longitudinella studier där svaga samband mellan stillasittandets 

effekter på barns hälsa och ohälsa kan ses. Ohälsa tar tid att utveckla varför det är svårt att 

mäta samt att det finns många olika faktorer som spelar in. Nedstämdhet och depression har 

påvisats vid mycket speltid på fritiden, både hos barn och unga (Kremer et al., 2014). 

 

Allt mer litteratur visar att träning, speciellt aerobicträning, kan reducera risken för att få 

försvagad kognitiv förmåga och reducera risken för demens. De såg signifikant reducerad risk 

för demens vid motion mitt i livet och även risk för senare försämrad kognitiv förmåga. Efter 

6-12 månaders träning kunde skillnader mätas i de flesta av studierna. Förbättrad kognitiv 

förmåga kunde mätas. Med magnetresonans kunde det ses i hjärnan på de som varit aktiva. 

Samma resultat kunde ses på djur med förbättrad inlärning som resultat. Träning bör beaktas 

som en viktigt terapeutisk strategi.  

Slutsatserna som dras visar att aerobic är associerad med reducerad risk för kognitiv 

försvagning och demens, samt att det verkar bromsa demens. Bevis från både djur och 

människor finns. Det är känt att vaskulära riskfaktorer (fetma, rökning, övervikt mm) 

reduceras av aerobic. Mellan-intensiv motion bör beaktas som recept för att minska kognitiva 

risker och för att bromsa minskad kognitiv förmåga i alla åldrar (Ahlskog et al., 2011). 

 

Ett samband se mellan psykisk ohälsa och skärmtid när det gäller depression och 

nedstämdhet. Även ångest och oro finns som samband i en studie som tittar på intensivt 

spelande och datortid. Något som också framkommit är att ungdomar som intar sin måltid 

framför datorn tenderar att äta mer osunt än övriga ungdomar. Dock krävs det flera studier 

kring kost och ungdomar för att säkerställa detta. Attityder och föräldrars agerande påverkar 

barn och ungdomar i stor utsträckning, och en viss koppling ses även mellan föräldrars 

utbildningsnivå och ökad skärmtid. Att självrapportera i studier ger många gånger stora 

felkällor och bra studier saknas vad det gäller barn och unga (Maras et al, 2015). 

Slutsats 

De positiva effekterna av fysisk aktivitet och träning är många och det är intressant att se den 

inverkan de har på kroppen, hjärnan samt hur den hjälper till att öka inlärningen. Framförallt 

syns positiva effekter på barns inlärning samt att även psykiska effekter som ett bättre mående 

i form av minskad psykisk ohälsa. För sjukdomar som diabetes, fetma, övervikt och demens 
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syns en klar förbättring på av motion. Samtliga artiklar som lästs i studien har påvisat någon 

form av positiv effekt på olika färdigheter. Undersökningar visar också att det finns ett behov 

av alternativ och om möjligt naturlig behandling för att komplettera befintlig behandling i 

form av medicin. Fysisk aktivitet verkar ha en betydande påverkan på barnens utbildning och 

inlärning varför det är viktigt att det tas på allvar och att alla, oavsett socioekonomiskt 

område, får hjälp för att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Sannolikt kommer fysisk aktivitet att 

kunna etableras som en skyddsfaktor i framtiden, detta i takt med att fler undersökningar 

genomförs som styrker det redan påvisade sambandet mellan fysisk aktivitet och positiva 

effekter både vad det gäller fysiskt och psykiskt välmående samt inlärning i både skola och på 

fritid. 
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