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Effekten af sport og cykling til skole 
på eksekutive funktioner hos 
danske børn i 1.klasse



3 overordnede grupper 
af eksekutive funktioner

• Inhibition
• Arbejdshukommelse
• Kognitiv fleksibilitet

Bruges ved ræsonnering, 
problemløsning og planlægning



Hvorfor dette emne?

Hvad er årsagen til de 

motoriske vanskeligheder?



Kendt viden

Eksekutive funktioner er associeret med børns 
trivsel og læring, sundhed og livskvalitet resten 
af livet 
(Moffitt et al. 2011 & Diamond 2013 & Astill et al.2012)

Eksekutive funktioner kan trænes og forbedres, 
ved stimulering 
(Diamond & Lee 2011)

Fysisk aktivitet er positivt associeret med 
eksekutive funktioner 
(Davis et al. 2011 & Hillman et al. 2014 & Frederics et al. 2006)



Formål

??



Design & Metode

• Prospektivt longitudinalt kohorte studie. Data fra et RCT studie

• 505 børn fordelt på 12 skoler i Kolding og Svendborg (idrætsskoler)

• Exposures:

• Fritidssport Ugentlige SMS’er 

• Cykling Ugentlige SMS’er 

• Fysisk aktivitet Accelerometer baseline/endpoint 

• Outcomes: 

• Eksekutive funktioner: Flanker & BRIEF baseline/endpoint 

• Socio-økonomi

• Kun højeste forældre uddannelse (HFU)

• Kun fra Svendborg





Analysemodel



Resultater

• En sammenhæng mellem fritidssport og arbejdshukommelse 

(BRIEF fra Kolding & Svendborg)

• En sammenhæng mellem fritidssport og initiering 

(BRIEF fra Kolding)

• En sammenhæng mellem fysisk aktivitet og ”reaktionstid i inkongruent forsøg” 

(Flanker fra Svendborg)



Begrænsninger

Måleusikkerhed 
ved 2 ud af 2 

outcomes

Måleusikkerhed 
ved 3 ud af 3 

exposures



Begrænsninger

• Cykling – vi ved ikke hvor langt

• Sport – hvor lang træningstid? 

• Fysisk aktivitet – højt niveau pga årstiden?

Exposures

• BRIEF  - måler måske mere 
adfærdsforstyrrelser?

• Flanker – Udviklet til inhibering og forenklet

• Har vi overhovedet målt eksekutive 
funktioner?

• (Stroop task / N-back / Wisconsin Card 
sorting test)

Outcomes



Diskussion -
Resultater

Primære resultat på baggrund 
af BRIEF – subjektivt og usikkert

Fritidssport – hvilken er der 
ikke taget højde for

Kræver børnene er aktive til 
sport



Perspektivering

Resultaterne peger på at 
fritidssport kan have en 
betydning for særligt 
arbejdshukommelse.

Det bør undersøges med 
flere studier og mere valide 
tests. Fx også med 
hjerneskanninger.



Så bør dine børn 
cykle til skole og 

dyrke sport i 
fritiden 

- for at gavne 
eksekutive 
funktioner?

Ja, det mener jeg, fordi…

Fysisk sundhed 

og muligvis eksekutive funktioner

Mental sundhed

Eksekutive funktioner

Fysisk og social udvikling



Tak for jeres 
opmærksomhed


