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Ahead! 
Memory loss 



Klarer børn der er i god form sig bedre i kognitive 

tests sammenlignet med børn der er i dårlig form? 

Har drenge en tykkere hjernebjælke end piger? 

Bygger matematiske processer hos mennesket på 

genbrug af kroppens sansemotoriske ressourcer? 

Er hukommelsescenteret mindst 

hos de børn der er i god form? 



 

Promislow, 1999; Pica, 2006; 

Dennison & Dennison, 1988; Hannaford, 1995  



Promislow, 1999; Pica, 2006; 

Dennison & Dennison, 1988; Hannaford, 1995  

What makes us makes us 
MOVE 

 



Ratey 2009 



og akademisk præstation  
Donnelly et. al. 2009, Reed et. al. 2010 

Sammenhæng ml. præstation i kognitive 

tests og fysisk form 
Chaddock et. al. 2010, Chaddock et. al. 2012, Hillman et. al. 2009,  

Pontifex et. al. 2010, Åberg et. al. 2009 

Positive kognitive effekter af akut  

fysisk aktivitet 
e.g. Ferris et. al. 2007, Hillman et al. 2009 (børn), Winter et. al. 2007 

Positive effekter af interventioner med 

fysisk aktivitet på kognition 
Davis et. al. 2010 (børn), Erickson et al. 2011 (ældre)  



Fysisk AKTIVITET 
som en del af den  

FAGLIGE undervisning 





Fysisk aktivitet 



Eksekutiv 

Evnen til at regulere sin  

igangværende, målrettede  

adfærd i forhold til omstændighederne 

 

Funktion 

Miyake, A. et al., 2000 







Lærer 



Studie 
Design 



Baseline målinger 

Objektiv FA 

Kardio. Fitness 

Kropskomposition 

Aktivitetsadfærd 

Eksekutiv funktion 

Kreativitet 

Mat. præstation 

FA i mat. undervisning 

Lærermotivation 

Interventionsgruppe 

Aktiv Matematik 6 timer pr. uge 

n=309 

Kontrolgruppe 

Alm. Matematik 6 timer pr. uge 

n=236 

Endline målinger 

Objektiv FA 

Kardio. Fitness 

Kropskomposition 

Aktivitetsadfærd 

Eksekutiv funktion 

Kreativitet 

Mat. præstation 

FA i mat. undervisning 

Lærermotivation 

3 uger 2 uger 38 uger 
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Studie 
Design 



Intervention  
(k: 51%, m: 49%) 

Kontrol 
(k: 49%, m: 51%)  

n mean ± std. n mean ± std. 

Alder (år) 299 7,2 ± 0,3 226 7,2 ± 0,3 

Højde (cm) 272 125,7 ± 5,7 180 128,0 ± 5,4 

Vægt (kg) 271 25,7 ± 4,4 180 26,1 ± 5,1 

BMI (kg/m2) 271 16,2 ± 1,8 180 15,8 ± 2,2 

VO2Max (ml O2/kg/min) 291 43,5 ± 5,2 211 43,4 ± 5,0 

Mat. score 301 16,9 ± 3,5 221 17,1 ± 3,7 

Data 
Baseline 





større forbedring i mat. score 

ved aktiv mat. vs. kontrol 35% 

2,91026 

Aktiv mat. 

Kontrol 
2,91p 

22,6% 

4,28p 

30,5% * p<0,002 



EKSEKUTIVE 

Kognitiv fleksibilitet Arbejdshukommelse Selvkontrol 

funktioner 



 
 
Vigtige for skoleparathed (over IQ) (Blair et al. 2007) 

 

Forudsiger matematik og læsekompetence i alle 

skoleår (Borella 2010 , Gathercole et al. 2004) 

 

Afgørende for succes gennem liv i forhold til  

• Karriere (Prince et al. 2007) 

• Ægteskab (Eakin et al. 2004) 

• Mental og fysisk sundhed (Dunn 2010) 

 
 
 

EKSEKUTIVE 
funktioner 



I det her spil vil du se en masse fisk som dem her. 

Din opgave er at fodre den sultne fisk! 

Du skal fodre den rigtige fisk så hurtigt som muligt 

Tryk Enter 



Når fisken er BLÅ, er den sultne fisk i midten. 

Du fodrer den midterste fisk ved at trykke i den side som 

fisken kigger mod. 

Her kigger den miderste fisk den her vej, så du trykker I 

venstre side! 

Tryk Venstre 



Når fisken er PINK, er de sultne fisk yderst. 

Du fodrer de yderste fisk ved at trykke i den side som 

fiskene kigger mod. 

Her kigger de yderste fisk den her vej, så du trykker I 

højre side! 

Tryk Højre 





Kongruent 

Inkongruent 

No distractor 

Neutral 

Midten 



Kongruent 

Inkongruent 

No distractor 

Neutral 

Yderst 



Ingen signifikant effekt på de 

eksekutive funktioner 
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5,8% 

4,7% 

2,5% 3,2% 

Δ Inkongruent nøjagtighed 

(%) 

Δ Kongruent nøjagtighed  

(%) 



Tendens til større ændring hos drenge 

vs. piger af eksekutive funktioner 
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7,9% 

4,5% 
3,9% 

5,1% 

p=0,057 

Δ Inkongruent nøjagtighed  

Drenge (%) 

Δ Inkongruent nøjagtighed  

Piger (%) 



Kreativitet 

Timing  

Etc. 

Yderligere databehandling i 2015  
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