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SAMMANFATTNING   

Skolor runt om i världen väljer att skära ner på idrottsundervisningen för att införa mer 

undervisning i akademiska1 ämnen, som matematik och engelska. Konsekvenserna av att 

skära ner idrottsundervisningen kan leda till att barn och unga blir mer stillasittande och 

riskerna för ökad stress, ökad risk för dödliga sjukdomar samt minskad muskelstyrka ökar. 

Syftet med detta arbete är att undersöka sambanden mellan fysisk aktivitet och 

skolprestationer. Förhoppningarna är att studien ska bidra med förståelse för hur 

skolprestationer påverkas av fysisk aktivitet. 

En systematisk litteratursökning har gjorts för att finna material till vår studie. Vi har använt 

oss av databaserna SportDiscus och Pubmed för att söka fram våra artiklar. Med hjälp av 

inkludering – och exkluderingskriterier har vi funnit 23 artiklar av originalforskning som är 

publicerade i peer-reviewed tidskrifter. Vi har också funnit två artiklar med hjälp av en 

manuell sökning. Analysen gjordes genom att sammanställa likheter och skillnader mellan 

artiklarna för att sedan kategorisera och kartlägga relevant fakta och resultat med grund i våra 

frågeställningar.  

Det övervägande resultatet är att den fysiska aktiviteten påverkar elevers skolprestationer, 

deras klassrumsbeteende och deras koncentration i positiv anda. Den fysiska aktiviteten 

påverkar de akademiska prestationerna i de flesta ämnena och relationen mellan fysisk 

aktivitet och matematik tycks vara starkast. Elever med en högre aerob kapacitet gör bättre 

ifrån sig på akademiska tester och intensiteten under idrottslektioner har betydelse för 

elevernas betyg. Resultatet visar också att ett stillasittande beteende kan vara främjande för 

akademiska prestationer. 

Slutsatsen är att elevernas skolprestationer kan komma att förbättras vid införande av fysisk 

aktivitet med en hög intensitet samt med hjälp av en ”fysisk aktivitets-didaktik” i 

klassrummet. Resultatet talar för att öka den fysiska aktiviteten eller rekommendera eleverna 

att satsa på deras fysik och främst deras aeroba kapacitet.                                                 

Nyckelord: ”Fysisk aktivitet”, ”Skolprestationer” och ”Idrott och hälsa”  

                                                                 
1 Begreppet akademiska skiljer sig i innebörd mellan svenska och engelska. En tydligare förklaring av hur denna 
studie kommer tillämpa begreppet kommer under metodavsnittet.  
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INLEDNING    

 

Det är sedan en lång tid tillbaka välkänt vilka positiva effekter fysisk aktivitet har på den 

fysiska såväl som den psykiska hälsan och kunskapen kring området växer med åren. En 

fysisk aktiv livsstil bidrar bland annat till minskad risk för dödliga sjukdomar, minskad stress 

och ett ökat välbefinnande (Faskunger, 2013; Kallings, 2012; Ekblom-Bak, Ekblom & 

Hellenius, 2010). Utöver de positiva hälsoeffekter som ofta lyfts fram i diskursen kring en 

utökad mängd fysisk aktivitet beskriver Riksidrottsförbundet (2017) hur fysisk aktivitet 

troligen främjar barn och ungdomars kognitiva förmågor. Detta påstående är även någonting 

som styrks av flertalet forskare som menar att fysisk aktivitet förbättrar de intellektuella 

funktionerna, koncentrationen samt minnet hos barn och ungdomar (Vazou & Skrade, 2017; 

Chomitz, Slining, McGowan, Mitchell, Dawson, & Hacker, 2009; Resaland et al., 2016). 

Det finns idag en växande oro hos forskare som grundar sig i elevers sjunkande betyg och 

negativa hälsostatus. Denna oro ligger bland annat till grund för den forskning som bedrivs 

för att undersöka eventuella samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer. Tidigare 

forskning pekar på att skolan och i synnerhet idrottsundervisningen fyller en viktig roll i 

elevernas fysiska aktivitet (Blom, Alvarez, Zhang & Kolbo., 2011; Vazou et al., 2017). Detta 

uttalande får även stöd från annat håll och Faskunger (2013) beskriver hur skolan är en arena 

där fysisk aktivitet kan främjas och kunskap och deltagande kan öka elevers hälsovanor. 

Samtidigt går det att skåda, ur ett globalt perspektiv hur skolor skär ned på 

idrottsundervisningen i syfte av att öka elevernas skolprestationer i andra ämnen 

(Riksidrottsförbundet, 2017; Ericsson, 2014). Sverige tycks dock inte innefattas av detta 

resonemang då det i läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (2011) står 

att ”Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen.” (s. 3) Under året 2018 framlägger skolverket även ett förslag om en utökad 

idrottsundervisning i grundskolan med 100 extra timmar. Motiveringen till detta förslag 

grundar sig i att främja rörelseglädje, motoriska färdigheter samt att motverka stillasittande 

hos ungdomar (Skolverket, 2018). I motiveringen finns det ingen argumentation om att mer 

fysisk aktivitet möjligen kan främja elevers skolprestationer i andra ämnen, detta trots att det 

finns en ansenlig mängd forskning som stödjer sambandet mellan fysisk aktivitet och 

förbättrade skolprestationer (Riksidrottsförbundet, 2017). 
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Samhällsdebatten såväl som den politiska debatten kring fysisk aktivitet präglas av just 

hälsorelaterade effekter och utrymmet för andra motiveringar tycks hamna i skymundan. Vi 

har som avsikt med denna studie att undersöka sambanden mellan fysisk aktivitet och 

skolprestationer och genom vår analys finna möjliga faktorer som påverkar resultatet. 

 

SYFTE  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka sambanden mellan fysisk aktivitet och 

skolprestationer. Förhoppningarna är att studien ska bidra med förståelse för hur 

skolprestationer påverkas av fysisk aktivitet. Vidare finns det en förhoppning om att bidra 

med kunskap och förståelse till lärare och beslutsfattare inom skolan om vad den fysiska 

aktiviteten har för betydelse för eleverna.  

 

Här nedanför presenteras frågeställningarna som kommer ligga till grund för studiens analys.  

 

1. Hur påverkas skolprestationer av fysisk aktivitet?  

2. Vilka ämnen påverkas av fysisk aktivitet?  

3. Hur mäts den fysiska aktiviteten och vad får det för betydelse för studiernas resultat?  

 

 

RÅDANDE FORSKNINGSLÄGE 

 

Här nedanför kommer det rådande forskningsläget att presenteras kring fysisk aktivitet i 

relation till akademiska prestationer. Som inledningen beskriver finns det ett tydligt fokus på 

de positiva hälsoeffekterna fysisk aktivitet bidrar till men huruvida det bidrar till elevers 

förbättrade skolprestationer nämns sällan i diskursen. 

  

Vi lever i en tid som präglas av allt mer stillasittande, detta till följd av en ökad konsumtion 

av dator och tv-spelsvanor (Tremarche, Robinson & Graham 2007). Konsekvenserna av detta 

beteende är stora och sjukdomar som diabetes och fetma ökar över tid. Med detta i beaktande 

är behovet av forskning kring fysisk aktivitet och dess hälsofördelar stor och behovet av 

motionsinterventioner kanske än större (Tremarche et al, 2007). Under 90-talet fick forskning 

inom hjärnans kognitiva funktioner ett uppsving och idag finns det starka belägg för att fysisk 
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aktivitet förbättrar den kognitiva förmågan. Fysisk aktivitet bidrar bland annat till att skapa 

mer syrerikt blod vilket skapar goda förutsättningar för hjärnans kognitiva funktioner 

(Tremarche et al, 2007; Fyss, 2008). Fysisk aktivitet kan även minska elevers känsla av 

uttråkning vilket kan generera en högre koncentrationsnivå under lektionerna. Utöver detta 

kan fysisk aktivitet även bidra till ett ökat självförtroende vilket kan inneha positiva effekter 

på elevernas klassrumsbeteenden (Ericsson 2005; Coe, Pivarnik, Womack, Reeves & Malina., 

2006). 

 

Relationen mellan fysisk aktivitet och den kognitiva förmågan är som starkast under barnens 

uppväxtår och just därför kan idrottsinterventioner i skolan få stora positiva effekter på barns 

akademiska prestationer (Tremarche et al, 2007). Detta bekräftar bland annat Ericsson och 

Karlsson (2014) i sin interventionsstudie där resultatet pekar på att de elever som deltog i 

interventionen höjde sina skolprestationer i jämförelse med kontrollgruppen. 

Skolan är en plats där unga kan integreras med fysisk aktivitet och för många elever runt om i 

världen är skolan den enda platsen där de är fysiskt aktiva (Riksidrottsförbundet, 2017). Ur ett 

globalt perspektiv går det att skåda hur skolor skär ned på idrottsundervisningen för att utöka 

mängden undervisning i andra ämnen (Rasberry, Lee, Robin, Laris, Russell, Coyle, & Nihiser, 

2011). I Sydafrika har inte idrottsundervisningen varit obligatoriskt sedan 1997 vilket har lett 

till bristfälliga motoriska färdigheter hos många unga (Ericsson, 2014). Samtidigt visar ett 

flertal forskningsstudier på hur fysisk aktivitet snarare förbättrar akademiska prestationer än 

försämrar dom (Tremarche et al., 2007; Ericsson & Karlsson, 2014; Rasberrya et al., 2011; 

Coe et al., 2006). Faktum är att det finns ingenting som tyder på att de akademiska 

prestationerna höjs i skolan om idrottsundervisningen tas bort (Coe et al., 2006). 

  

Mycket av den forskning som bedrivs inom området genomförs genom tvärsnittsstudier. För 

att få en ökad förståelse för hur fysisk aktivitet hänger samman med akademiska prestationer, 

föreslår Coe et al. (2006) att framtida forskningsstudier bör utgöras av longitudinella studier. 

Detta kan medföra en djupare förståelse för relationen mellan fysisk aktivitet och akademiska 

prestationer då eleverna kan undersökas under en längre tidsperiod (Coe et al., 2006). 

 

Det finns en uppsjö av forskning kring det aktuella området men resultaten kan dock variera. 

En studie pekar på att endast flickor påverkades positivt av en utökad mängd fysisk aktivitet 

(Carlson, Fulton, Lee, Maynard, Brown, Kohl & Dietz, 2008). En annan studie belyser vikten 

av den fysiska aktivitetens intensitet. Elever som innehar en högre intensitet i utförandet av 
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fysisk aktivitet tenderar att inneha högre betyg oberoende kön (Coe et al. 2006). Även om 

tidigare forskning visar på olika resultat finns det dock ingenting som tyder på att en utökad 

mängd fysisk aktivitet i skolan har en negativ påverkan på akademiska prestationer (Carlson 

et al. 2008). 

  

Tidigare forskare tycks vara eniga om problematiken med nedskärningar av 

idrottsundervisningen till följd av att öka de akademiska prestationerna. Utöver denna 

tillsynes kontraproduktiva lösnings får nedskärningen även negativa konsekvenser för ungas 

hälsa. Som ett steg i att försöka vända denna negativa trend föreslår Carlson et al. (2008) att 

det behövs mer forskning inom området. 

 

RELEVANS 

 

Skolor runt om i världen skär ned eller tar bort idrottsundervisningen i syfte av att förbättra 

elevernas skolprestationer i andra ämnen. Idrottsundervisningen anses vara tidskrävande och 

trots dess hälsoeffekter tycks den bortprioriteras (Carlson et al. 2008). Intresset för elevers 

skolprestationer har vuxit de senaste decennierna och till följd av detta har även 

engagemanget för internationella mätningar vuxit. PISA är ett exempel på internationella 

mätningar som har fått stor genomslagskraft hos allmänheten såväl som hos politiker. De 

mätningar som genomförs inom PISA har legat till grund för policyförändringar inom 

skolsystemet i bland annat Sverige och Tyskland (Ringarp, 2017). Huruvida 

idrottsundervisningen har fallit offer för PISA-mätningarna är en intressant tanke som vi 

återkommer till senare i diskussionen.   

 

För att kunna motivera skolor till att behålla idrottsundervisning krävs det enligt Carlson et al. 

(2008) mer forskning inom området för att säkerställa bevis av vilken påverkan den fysiska 

aktiviteten har på akademiska prestationer. De hälsoeffekter som fysisk aktivitet bidrar till 

tycks inte vara tillräckligt för att motivera idrottsundervisningens existens. Därav fyller denna 

litteraturstudie, tillsammans med tidigare forskning en viktig roll i att framhäva effekterna av 

fysisk aktivitet och vilken inverkan den kan ha på akademiska prestationer.   
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METOD 

 

Under denna del av arbetet presenteras studiens tillvägagångssätt för den insamlade data som 

ligger till grund för arbetets analys. Den metod som har använts för att kunna besvara arbetets 

frågeställningar är en systematisk litteraturstudie. 

 

SÖKMETOD 

 

För att finna forskningsartiklar som berör det aktuella ämnet vi har som avsikt att studera 

utgick vårt arbete ifrån följande sökord: ”Academic achievement” och ”Physical activity”. 

Sökordet ”Academic achievement” valdes utifrån att begreppet kan inneha en bred innebörd, 

det kan innefatta resultat från standardiserade tester, betyg och slutbetyg. En översättning av 

academic achievement till svenska skulle närmast förklaras som akademiska prestationer 

vilket förknippas med universitet enligt Nationalencyklopedin (u.å). I de artiklar som 

förekommer i denna studie används begreppet bredare och innefattar även skolprestationer 

såsom elevers testresultat och deras betyg även i grundskolan och gymnasiet. Akademiska 

prestationer kommer således i denna studie att definieras synonymt med skolprestationer.  

 

Vi har som avsikt att jämföra studiernas olika mätmetoder i avseendet skolprestationer för att 

finna eventuella likheter och skillnader i studiernas resultat. Det andra sökordet som vi har 

använt oss av i syfte av att få fram artiklar var “Physical activity”. Liksom “Academic 

achievement” kan även detta sökord inneha en bred innebörd och detta är någonting vi 

eftersträvar då vår avsikt var att ta fram artiklar som berörde all form av fysisk aktivitet för att 

sedan lägga till våra exkluderingskriterier (se nedan). Sökningen efter forskningsartiklarna 

gjordes i två olika databaser, Pubmed och SportDiscus. Utöver dessa databaser gjordes även 

en manuell sökning i databasen Diva efter avhandlingar som behandlade samma ämne. Efter 

att ha granskat resultaten från samtliga sökningar fann vi 25 artiklar som utgör underlag för 

denna studie. 

 

I sökningen efter empiriskt underlag för vår studie har vi utgått från inkluderingskriterier och 

exkluderingskriterier. Inkluderingskriterierna var följande: (1) Artiklarna ska vara publicerade 

mellan år 2009 och år 2019. (2) Artiklarna ska vara peer-reviewed, vilket menas att dom 

genomgått en kvalitetsgranskning innan de publicerats i vetenskapliga tidskrifter. (3) 
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Deltagarna (eleverna) i artiklarna ska vara aktiva i skolan mellan förskoleklass till gymnasiet. 

 

Vi anser att det finns en relevans i att publikationsspannet är tio år. Genom att förhålla oss till 

artiklar som är publicerade inom en tioårsperiod förhåller vi oss till en nutida syn på fysisk 

aktivitet och Idrott och hälsa. Valet av det andra inkluderingskriteriet grundar sig i att 

säkerställa en hög kvalité i denna studie.  Studierna som ingår i denna litteraturstudie har 

undersökt barn och ungdomar mellan förskoleklass till gymnasium. Valet av detta 

inkluderingskriteriet grundar sig i en önskan om att få fram ett resultat på hur skolelever 

påverkas av fysisk aktivitet. Genom att sammanställa resultat från olika interventionsstudier 

går det således att få fram ett resultat på effektiva interventioner inom skolan. Dessa resultat 

kan ligga till grund för framtida policyförändringar inom skolan och dess syn på idrott och 

hälsa men även fysisk aktivitet generellt. 

 

Exkluderingskriterierna för vår studie var följande: (1) Artiklar som mätte fysisk aktivitet 

genom självuppskattning. (2) Artiklar som undersöker sjukdomar i relation till fysisk aktivitet. 

(3) Artiklar som fokuserar på specifika sporter utanför skolans sfär. 

 

Vi valde att exkludera artiklar som mätte fysisk aktivitet genom självuppskattning. Detta på 

grund av att det skulle kunna sänka studiens reliabilitet och för att undvika subjektiva 

mätningar av fysisk aktivitet. För att undvika resultat som inte representerar majoriteten av 

skoleleverna har vi således valt att undvika studier som fokuserar på elever med sjukdomar 

och dess relation till fysisk aktivitet. Slutligen exkluderades artiklar som studerar hur sporter 

utanför skolan påverkar elevers skolprestationer. Motiveringen till detta grundar sig i en 

önskan om att hålla sig inom skolans ramar och även förhålla oss till en bred definition av 

fysisk aktivitet.  

 

Databasen SportDiscus är en idrottsvetenskaplig databas som innefattar ett stort antal 

forskningsartiklar. Vi har valt att använda oss utav denna databas då vår studies innehåll och 

syfte stämmer väl överens med databasens vetenskapliga innehåll. Sökorden som användes 

togs från Thesaurus. Thesaurus innebär att sökningen görs utifrån databasens egna ämnesord 

vilket kan vara en fördel för att finna relevanta artiklar. De sammanslagna sökorden gav 165 

träffar och efter att ha läst artiklarnas rubriker (Urval 1) fann vi 20 artiklar som var intressanta 

för vidare läsning. Dessa 20 artiklars abstract lästes med studiens exkluderings och 

inkluderingskriterier i beaktande vilket ledde till ett bortfall av nio artiklar. Således 
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genererade sökningen i SportDiscus elva artiklar som vi fann relevanta för studiens syfte. (Se 

Bilaga. 1). 

 

Den andra databasen som användes var Pubmed vilket är en medicinsk databas men även 

denna databas innefattar ett stort antal artiklar inom det idrottsvetenskapliga området vilket 

vägdes in i vårt val av databaser. Sökorden som användes på Pubmed var desamma som 

sökningen som gjordes i SportDiscus. Vi började med att göra en sökning genom 

motsvarighet till Thesaurus (MesH) vilket endast resulterade i 26 artiklar. Vi valde därför att 

göra en fri sökning med våra sökord och fann 475 artiklar. Med risk för att gå miste om 

relevanta artiklar valde vi alltså att inte tillföra några andra exkluderingskriterier. Av dessa 

475 artiklar valdes 53 artiklar ut utifrån att vi fann dessa studiers rubriker tilltalande och 

intressanta för vår studies innehåll. (Urval 1). För att kunna urskilja dessa 53 artiklars 

användbarhet till vår studies syfte läste vi deras abstract med studiens exkluderings- och 

inkluderingskriterier i beaktande. Denna urvalsprocess (urval 2) ledde slutligen till tolv 

artiklar som vi fann relevanta och användbara till vår studie. (Se Bilaga 2).  

 

Utöver sökning i databaserna har en manuell sökning gjorts där vi sökt i arbeten som 

innefattar ämnet fysisk aktivitet och skolprestation. Detta gjordes för att se vilka 

originalartiklar som används och som berör ämnet fysisk aktivitet i relation till skolprestation. 

Vi fann ett arbete: ”Samband mellan fysisk aktivitet, fysisk kondition, skolframgång och 

socioekonomisk status i årskurs 7–9” skriven av Jens Holmberg och Dennis Rehnström år 

2014. I denna studies referenslista fann vi två artiklar som var användbara till vår studie.   

 

ANALYSPROCESS 

 

Efter att ha läst alla 25 artiklar valde vi att sammanställa dom i en matris utifrån syfte, metod, 

och resultat (Se Bilaga 3). Detta gjordes för att vi skulle kunna finna eventuella likheter och 

skillnader i artiklarna för att sedan kategorisera dom i olika teman. Dessa teman utgör 

grunden för denna litteraturstudies resultat och tematiseringen presenteras mer ingående i 

kommande del av arbetet. 

 

För att få en tydlig bild av resultatet har vi valt att tematisera artiklarnas innehåll utifrån olika 

aspekter. Detta har gjorts för att kunna särskilja de olika studiernas tillvägagångssätt och utfall 
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för att sedan ska kunna jämföra de med varandra. Tematiseringen vi har gjort utgår från 

studiens tre frågeställningar och följs sedan upp med underrubriker. 

 

Det första temat innefattar studiernas resultat, det vill säga om artiklarna fann något samband 

mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolprestationer. Detta tema behandlar även de studier 

som inte visar något positivt samband. Det andra temat redovisar hur olika skolämnen 

påverkas av fysisk aktivitet. Här kollar vi om det är något ämne som gynnas mer, alternativt 

missgynnas av en utökad mängd fysisk aktivitet. Det tredje och sista temat redovisar hur 

studierna har valt att mäta fysisk aktivitet och vilken betydelse detta får på resultatet.  

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Det finns ett flertal etiska aspekter att ta hänsyn till när en litteraturstudie görs. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) lyfter att de etiska övervägandena är av betydelse 

under dels urvalsprocessen av artiklar men även under resultatpresentationen. Artiklarna som 

ska utgöra underlag för den systematiska litteraturstudien bör vara etiskt och 

kvalitetsgranskade. Vidare beskrivs vikten av att presentera resultaten på ett tydligt och 

korrekt vis samt att det finns en transparens i studiens tillvägagångssätt (Eriksson Barajas et 

al. 2013). 

 

Ett av inkluderingskriterierna som återfinns i denna studie är att artiklarna ska vara peer-

reviewed vilket innebär att artiklarna har genomgått en kvalitetsgranskning innan de har 

publicerats. Detta styrker i sin tur kvaliteten i denna studie. Varje artikel som utgör underlag 

för denna studies analys har även lästs noga för att överväga studiens kvalitet samt 

trovärdighet. Ytterligare en etisk aspekt som återfinns i denna litteraturstudie är den 

genomgripande transparensen. I metod delen presenteras tillvägagångssättet för hur artiklarna 

har valts ut samt hur de har analyserats. Transparensen genomsyrar även resultatdelen då alla 

artiklar som utgör underlag för studiens analys presenteras, oavsett vilket resultat artikeln 

framför. Vi undanhåller således inget resultat som går emot vår önskade eller förväntade 

slutsats.  
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BEGREPPSHANTERING  

 

I vår frågeställning om hur fysisk aktivitet påverkar skolprestationer definierar vi fysisk 

aktivitet utifrån Folkhälsomyndighetens (2013) definition som menar på att fysisk aktivitet är 

all rörelse/muskelaktivitet under en dag så länge energiförbrukningen är högre än vilonivå. 

Begreppet innehar en bred definition och innefattar allt från rörelser i lek, idrottsutövande och 

gymnastik till vardagliga rörelser som promenader. Begreppet fysisk aktivitet kan vara 

hälsofrämjande men behöver nödvändigtvis inte vara det. Det finns en distinktion mellan 

begreppen fysisk aktivitet och hälsofrämjande fysisk aktivitet. Hälsofrämjande fysisk aktivitet 

fokuserar på aktiviteter som förbättrar hälsan och för att uppnå hälsovinster med den fysiska 

aktiviteten behöver kaloriförbrukningen uppnå till minst 150 kalorier per dag. I vår studie 

kommer vi endast att använda oss av begreppet fysisk aktivitet. I denna studie utgår 

definitionen av skolprestationer ifrån det som är mätbart, det vill säga betyg och 

standardiserade tester.   

 

MÄTNING AV FYSISK AKTIVITET  

 

MODERATE TO VIGOROUS PHYSICAL ACTIVITY (MVPA)  

 

MVPA står för måttlig till kraftig fysisk aktivitet där aktivitetsintensiteten mäts och delas in i 

olika kategorier. mätningen sker oftast med hjälp av pulsklocka/mätare. MVPA mäts genom 

metaboliska ekvivalenter (METs) där en person som är helt stillasittande skulle vara 1 MET 

medan en person som har en måttlig fysiska aktivitet hamnar mellan 3–6 METs. 

FITNESSGRAM 

 

FitnessGram bedömer hälsorelaterade träningskomponenter i form av olika tester. Testerna 

ska pröva deltagarnas aeroba kapacitet, kroppssammansättning och musklernas styrka, 

uthållighet samt flexibilitet. Bedömningarna görs antingen i form av olika steg eller minut-

utmaningar.  Den aeroba kapaciteten bedöms genom löpning och ofta med hjälp av beep-test 

eller liknande test som mäter den maximala syreupptagningsförmågan hos deltagarna. 

Kroppssammansättningen bedöms genom att se hur många procent av en persons vikt består 

av fett och vilken procent som består av muskler och ben, detta ersätts ibland med Body Mass 
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Index (BMI). Muskeltesterna delas upp i tre kategorier där muskelstyrka är den maximala 

kraften som musklerna kan utöva i en enda ansträngning, muskeluthållighet är förmågan att 

bibehålla eller upprepa muskulär aktivitet över tiden och musklernas flexibilitet beskriver 

musklernas rörelseomfång vid leder.  

PHYSICAL ACTIVITY PROMOTION SYSTEM (PAPS) 

 

PAPS är ett program som har utvärderats av det koreanska ministeriet för utbildning. 

Programmet ska mäta elevernas fysiska kondition (exempelvis kardiovaskulär uthållighet, 

flexibilitet, muskelstyrka / uthållighet, kraft, och BMI) från grundskolan till gymnasiet. Varje 

komponent av fysisk kondition kategoriseras i 5 kvaliteter: 1 ”mycket hög”, 2 ”hög”, 3 

”genomsnittliga”, 4 ”låg”, och 5 ”mycket låg”. Därför indikerar en lägre grad en högre nivå 

av fysisk fitness för eleverna. 

EUROFIT FITNESS TEST BATTERY (EUROFIT)  

 

Eurofit testet testar kondition, muskelstyrka och flexibilitet. Konditionen bedöms med hjälp 

av Beep-testet. Detta test görs en gång. Muskelstyrkan utvärderades av stående långhoppstest. 

Detta test mäter explosiv benstyrka. Kortfattat måste deltagaren hoppa så långt som möjligt, 

jämfota med fötterna axelbrett från varandra. Mätningarna togs från startlinjen till närmaste 

kontaktpunkt för landningen (bakom klackarna). Testet görs två gånger där det bästa resultatet 

används. Flexibiliteten bedöms genom ett ”sit and reach-test”. Detta test mäter specifikt 

flexibiliteten i de nedre rygg- och hamstringsmusklerna. Deltagaren, utan skor, ska sitta på 

golvet och placera benen rakt framför sig med fötterna mot en låda. Deltagarna försöker nå så 

långt som möjligt. Två försök ges där det bästa försöket registreras.  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet som presenteras nedanför härstammar ur de 25 artiklar som systematiskt sökts 

fram. Gemensamt för dessa 25 artiklar är strävan efter att belysa eventuella samband mellan 

fysisk aktivitet och skolprestationer. Artiklarna är publicerade i olika tidskrifter och studierna 

har utförts i olika länder och olika världsdelar. Flertalet av studierna har gjorts i Nordamerika 

men även andra världsdelar representeras genom studier från länder som Brasilien, Australien, 
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Sydkorea och Spanien. Alla studier genomför sina undersökningar i en skolmiljö där de 

fokuserar på elevers akademiska prestationer i olika årskurser och deras fysiska 

aktivitet/fysiska status. Forskningsartiklarna skiljer sig från varandra inte bara i resultaten 

utan också i metoder, antalet deltagare, åldrar och studiernas längd. Av de artiklar som ingår i 

vår analys är det åtta som är interventionsstudier och resterande sjutton är tvärsnittsstudier.   

 

Nedan kommer resultatet presenteras i tre teman som grundar sig i våra frågeställningar. Det 

första temat är Hur påverkas skolprestationer av fysisk aktivitet? Det andra temat är Vilka 

ämnen påverkas av fysisk aktivitet? och det tredje temat är Hur mäts den fysiska aktiviteten 

och vad får det för betydelse för studiernas resultat? Under varje tema presenteras olika 

synvinklar som är relevanta för att besvara dessa frågeställningar.  

 

HUR PÅVERKAS SKOLPRESTATIONER AV FYSISK AKTIVITET?  

 

Forskningsstudierna som granskats har fått olika resultat på de akademiska prestationerna i 

sina undersökningar. Utifrån studiernas resultat har vi uppmärksammat tre faktorer som 

påverkar skolprestationerna i positiv bemärkelse. Dessa faktorer är konditionen och 

intensiteten i den fysiska aktiviteten, elevernas fysiska status samt införandet av 

aktivitetsraster och fler idrottslektioner. Dessa tre faktorer kommer här nedanför utgöra 

underrubriker och förklaras mer ingående. Utöver de positiva sambanden mellan fysisk 

aktivitet och skolprestationer som åskådliggörs i majoriteten av artiklarna finns det även 

indikationer på motsatt resultat. Det uteblivna positiva resultatet går att härleda till bland 

annat bristande språkkunskaper, förlorad tid i de akademiska ämnena samt införande av fysisk 

aktivitet bland yngre åldrar. Detta kommer också att redovisas nedan.    

KONDITIONEN OCH INTENSITETENS BETYDELSE  

 

Flertalet studier nämner betydelsen i intensitet för fysisk aktivitet, det vill säga att det inte 

alltid räcker att röra på sig utan att det måste ske med en viss intensitet för att det ska påverka 

de akademiska prestationerna. En studie visar att endast elever som har tillbringat mycket tid i 

en hög intensitet (6 METS eller mer) har förbättrat sina skolresultat (Kwak, Kremers, 

Bergman, Ruiz, Sjöström, 2009). En annan studie visar att både stillasittande beteende och 

fysisk aktivitet med hög intensitet genererar i förbättrade skolprestationer (Maher, Lewis. 

Katzmarzyk, Dumuid, Cassidy, & Olds, 2016). När lärare fokuserar på att genomföra 
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högkvalitativa idrottslektioner där MVPA är prioriterat under lektionen resulterar det i 

fördelar i de akademiska prestationerna för eleverna oavsett kön eller grundnivå för MVPA 

(Lubans et al., 2018). 

 

Extra insatta idrottslektioner ger inte någon direkt effekt för skolprestationerna men om 

däremot intensiteten ökar under dessa lektioner kommer både kognitiv prestation och 

akademisk prestation att förbättras (Ardoy, Fernández‐Rodríguez, Jiménez‐Pavón, Castillo, 

Ruiz & Ortega, 2014). På idrottslektioner där lärarna fokuserar på att höja intensiteten i 

elevernas fysiska aktivitet går det att skåda ett signifikant samband mellan förbättrade 

skolprestationer och en förhöjd intensitet. (Lubans et al., 2018).   

 

Tvärsnittsstudierna har valt att använda sig av olika standardiserade fysiska tester där de testar 

både kondition, styrka och smidighet. Majoriteten av dessa studier visar att det är den aeroba 

kapaciteten, det vill säga konditionen i dessa tester som är av betydelse när det kommer till 

den akademiska prestationen. Resultaten av en studie visade att aerob träning, bedömd genom 

Beep-test, var den enda fysiska fitness komponenten som var positivt förknippad med 

individuella betyg. Kön, etnisk bakgrund och BMI inräknade (Lorenz et al., 2017). En annan 

studie kom fram till att det var endast högintensiv träning som påverkade elevernas betyg i 

positiv riktning (Kwak et al., 2009). Sammanfattningsvis replikerar resultaten från flera 

studier på ett positivt förhållande mellan aerob kapacitet och akademisk prestation (Raine, 

Biggan, Baym, Saliba, Cohen, & Hillman, 2018; Andersen, Mortensen, Vardinghus-Nielsen, 

Franch, Torp-Pedersen, & Bøggild, 2016; Han, 2018). 

DEN FYSISKA STATUSENS BETYDELSE 

 

Tvärsnittsstudierna väljer att jämföra elevernas fysiska status med hjälp av fysiska tester i 

kondition och styrka för att sedan jämföra med deras akademiska resultat i form av betyg eller 

standardiserade tester i olika ämnen. 

Majoriteten av tvärsnittsstudierna indikerar att elever som har en bättre fysisk status också 

presterar bättre i skolan. Studierna visar att elever som klarade av flertalet av de fysiska 

testerna presterade bättre på de akademiska testerna eller hade bättre betyg än de elever som 

inte klarade av fitnesstesterna (Blom et al., 2011; Chomitz et al., 2009; Gil-Espinosa, 

Cadenas-Sanchez & Chillón, 2019). 
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För att främja elevers akademiska framgång är ett av kraven att eleverna går klart skolan. 

Fysisk aktivitet och fysisk utbildning bidrar till en ökad fysisk status hos eleverna vilket 

resulterar i att de är mindre benägna att missa skolan och har då större chans att göra bra ifrån 

sig på akademiska tester (Blom et al., 2011; London, & Castrechini, 2011). Elever behöver 

inte vara idrottare utanför skolan för att deras akademiska prestationer ska påverkas. Fysiskt 

aktiva elever med bättre fysisk status har en bättre akademisk prestation jämfört med elever 

som är mer inaktiva och har en sämre motorik (Pestana, Carvalho, Menezes Nunes, Almeida 

Junior & Salvador. 2018; Van Dusen, Kelder, Kohl, Ranjit, & Perry, 2011). 

Det finns en tydlig koppling mellan hög fysisk status och ökade betyg i matematik, läsning, 

skrivning och naturvetenskap. En studie visar att faktorer som etnicitet och BMI inte hade 

någon påverkan på vad eleverna hade för betyg utan den faktor som påverkade betygen var 

elevernas aeroba kapacitet (Lorenz, Stylianou, Moore, & Kulinna, 2017). 

FYSISKA AKTIVITETSRASTER OCH EXTRA INSATTA IDROTTSLEKTIONER 

 

Vissa studier använder sig av en intervention där de väljer att tillföra fysisk aktivitet genom 

att antingen införa fler idrottslektioner, aktivitetsraster eller att eleverna ska vara fysiskt aktiva 

på fler lektioner än Idrott och hälsa. Genom att öka antalet idrottslektioner, tillföra fysiska 

aktivitetsklasser eller att öka intensiteten på idrottslektionerna främjas elevernas akademiska 

prestationer (Ardoy et al., 2014; Lubans et al., 2018; Käll, Nilsson, & Lindén, 2014). 

Flertalet av interventionsstudierna visar på att integrera fysisk aktivitet i samband med 

akademiska ämnen är ett bra tillvägagångssätt för att hjälpa barn att möta de fysiska 

aktivitets-rekommendationerna. Det underlättar också elevernas inlärning, klassrumsbeteende 

och akademiska prestation. Elever reagerar positivt vid införandet av fysisk aktivitet under 

andra lektioner än Idrott och hälsa och deras strukturerade lärmiljö påverkas inte negativt av 

införandet av fysisk aktivitet i klassrummet (Vazou et al., 2017). 

Införandet av fysiska aktivitetsraster förbättrar elevernas akademiska prestation. Rasterna kan 

antingen vara endast rörelsebaserade eller bestå av någon form av uppgift i samband med den 

fysiska aktiviteten. Detta för att eleverna ska få använda både kroppen och hjärna under 

rasten. Oavsett vilken typ av rast läraren väljer så kommer resultatet för de akademiska 

prestationerna att vara positivt. Däremot går det att se att endast rörelsebaserade raster är att 

föredra (Fedewa, Fettrow, Erwin, Ahn & Farook, 2018). 
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En signifikant effekt på kognitiv prestation och akademisk prestation visar två 

interventionsstudier där den ena har valt att fördubbla antalet idrottslektioner och samtidigt 

höja intensiteten och den andra har infört obligatoriska aktivitetsklasser (Ardoy et al., 2014; 

Lubans et al., 2018). 

BRISTANDE SPRÅKKUNSKAPER, FÖRLORAD TID I AKADEMISKA ÄMENEN SAMT PÅVERKAN I DE 

YNGRE ÅLDRARNA   

 

Några av studierna visar att fysisk aktivitet inte påverkat elevers skolprestationer. Införande 

av ett fysiskt aktivitetsprogram är inte tillräckligt för att höja skolprestationer för elever som 

har bristande språkkunskaper i skolan. Skolor bör se fördelar med att införa fysisk aktivitet för 

att ge eleverna möjligheter till att förbättra sin hälsa men om en ökning av fysisk aktivitet 

under ett år skulle räcka för att höja en elevs akademiska prestationer är tvetydigt (Cosgrove 

& Castelli. 2018). Cosgrove och Castelli (2018) säger också att om elevernas tid flyttas från 

det akademiska lärandet till att delta i fysisk aktivitet, resulterar det i sämre prestationer i de 

akademiska ämnena.  

 

Införande av fysisk aktivitet i klassrummet i de lägre åldrarna kan resultera i mer skada än 

nytta då elever i årskurs två visar på en sänkning i deras skolprestationer. Detta framstod när 

en jämförelse med en kontrollgrupp genomfördes där kontrollgruppen har fortsatt med de 

traditionella lektionerna i de akademiska ämnena (Mullender-Wijnsma, Hartman, De Greeff, 

Bosker, Doolaard, & Visscher, 2015). Detta har också skådats hos 10-åriga barn (Resaland et 

al., 2016). Vid några tillfällen där den fysiska aktiviteten hos eleverna har mätts med hjälp av 

accelerometer har det inte visat någon skillnad i de akademiska prestationerna (Pindus et al., 

2016). Vissa fall har visat på att ett stillasittande beteende gynnar de akademiska 

prestationerna (Haapala et al., 2017; Maher et al.,2016). 

 

VILKA ÄMNEN PÅVERKAS AV FYSISK AKTIVITET?  

 

I forskningsartiklarna som utgör underlag för denna studies resultat framkommer det att den 

fysiska aktiviteten tycks påverka olika skolämnen mer eller mindre. Alla artiklar som ingår i 

denna systematiska litteraturstudie har mätt elevers skolprestationer genom antingen enbart 

ämnet matematik eller matematik tillsammans med andra ämnen. Utöver matematik mäts 

även ämnet språk i stor utsträckning. Resultatet från forskningsartiklarna indikerar på ett 
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samband mellan god aerob kapacitet och goda skolprestationer i ämnena matematik samt 

språk (Raine et al., 2018; Andersen et al., 2016; Van Dusen et al., 2011; Han, 2018). Här 

nedanför kommer en djupare redogörelse för hur fysisk aktivitet påverkar elevers 

skolprestationer i ämnena matematik och språk.  

AKADEMISKA PRESTATIONER I MATEMATIK  

 

Alla studier mäter akademiska prestationer antingen genom standardiserade tester eller betyg. 

Vilka ämnen studierna väljer att mäta varierar men alla studier använder sig av matematik 

antingen i kombination med andra ämnen eller endast matematik. Det är därför intressant att 

se hur prestationen i matematiken skiljer sig i de olika studierna. De studier som väljer att 

endast testa skillnaden i matematiken hos eleverna har visat på ett positiv resultat vid 

införandet av extra fysisk aktivitet (Vazou et al., 2017; Lubans et al., 2018). Elever som har 

fått genomföra standardiserade tester i fler ämnen än matematik visar att deras resultat är 

något bättre i matematik än i andra ämnen (Chomitz et al., 2009). Prestationen i matematik 

kan förbättras signifikant under endast en åttaveckorsperiod vilket en av 

interventionsstudierna visar. Studien visar tydliga skillnader hos elevers akademiska 

prestation i interventionsgruppen där fysisk aktivitet kombinerades med matematiken i 

klassrummet i jämförelse med de traditionella matematiklektionerna som kontrollgruppen 

genomförde (Vazou et al., 2017). Elever som utför fysisk aktivitet med en högre intensitet 

(MVPA) presterar bättre i matematiken (Maher et al., 2016). 

 

När fysisk aktivitet införs i en klassrumsmiljö förändras lärares didaktik vilket främjar nya 

inlärningssätt för eleverna. En ny ”fysisk aktivitets-didaktik” ger förutsättningar för elever att 

prestera bättre. När en sådan intervention genomfördes i Norge visade det ingen ökning i 

elevernas akademiska prestationer i norska eller engelska medan de elever som presterat 

väldigt lågt på första matematiktestet hade höjt sig vid det andra testet (Resaland et al., 2016).  

 

Det finns också studier som visar blandade effekter i elevernas matematikprestationer. 

Resultatet i en intervention där fysisk aktivitet integrerades på matematiklektionerna visade 

att eleverna i årskurs tre hade en signifikant ökning i ämnet jämfört med kontrollgruppen. I 

årskurs två däremot visades en signifikant sänkning i ämnet matematik jämfört med 

kontrollgruppen (Mullender-Wijnsma et al., 2015). Endast en studie visar att 
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matematikprestationerna förbättras när eleverna har ett stillasittande beteende (Haapala et al., 

2017).   

AKADEMISKA PRESTATIONER I SPRÅK  

 

Flertalet av studierna använder sig av språk (läsförståelse och skrivning) för att mäta de 

akademiska prestationerna. Vilket språk som används varierar beroende på i vilket land 

studierna är genomförda i. Även här går det att se att majoriteten av studierna har fått fram 

positiva resultat i språk hos eleverna.  

 

Några studier har fått resultaten att den akademiska prestationen i språk har en linjär 

regression med alla de fysiska testerna oavsett kondition eller styrka (London et al., 2011; 

Van Dusen et al., 2011) men det finns också tvärsnittsstudier som har fått andra resultat. Det 

har framtagits betydande positiva relationer mellan konditionsnivåer och standardiserade 

testresultat i språk (Blom et al., 2011; Han, 2018; Andersen et al., 2016). För varje 

träningszon som uppnås har elever tre gånger så stor sannolikhet att öka sitt resultat i 

språkämnena i jämförelse med de som inte uppnådde någon träningszon (Blom et al., 2011; 

Chomitz et al., 2009). En studie har valt att fokusera på förhållandet mellan förändringar i 

aerob kapacitet och förändringar i läsförmåga mellan sjätte och åttonde klass och resultatet 

tyder på ett positivt förhållande mellan aerob kapacitet och den akademiska prestationen 

(Raine et al., 2018). Detta bekräftar återigen hur konditionsnivåerna påverkar de resultat 

elever får på det standardiserade testerna i språk. 

 

Några av tvärsnittsstudierna har valt att jämföra elevernas betyg med deras fysiska status 

istället för standardiserade akademiska tester. Dessa studier har bedömt de akademiska 

prestationerna med hjälp av elevernas betyg i ämnena; språk, matematik, naturvetenskap, 

engelska, samhällskunskap, teknik, musik och bild. Sammantaget visade övriga studier på 

positiva effekter hos elevernas betyg i språk och övriga ämnen när de hade en god fysisk 

status (Pestana et al., 2018; Welk, Jackson, Morrow, Haskell, Meredith & Cooper, 2010; Gil-

Espinosa et al., 2019).   

 

I några av de studier som använt sig av en intervention som metod har också visat positiva 

resultat hos elevernas akademiska prestationer i språk. En studie visar på tydligare resultat i 

läsförståelse än i matematikprestationer vid införande av fysiska aktivitetspauser (Fedewa et 
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al., 2018). Vid en fördubbling av den fysiska aktiviteten i skolan med hjälp av införande av 

obligatoriska fysiska aktivitetsklasser eller vid extrainsatta idrottslektioner ges eleverna större 

förutsättningar att klara de nationella proven i svenska, engelska och matematik. Det går 

också att se att elevernas betyg i språk förbättras vid tillförande av fysisk aktivitet (Ardoy et 

al., 2014, Käll et al., 2014).  

 

Fåtalet studier visar inga skillnader i elevernas akademiska språkprestationer. Saknaden av 

positiva effekter på de akademiska prestationerna ses i de studier där eleverna inte kom upp i 

den rätta tiden av fysisk aktivitet (Donnelly et al., 2013; Amin, Wright, Boulos, Chomitz, 

Chui, Economos & Sacheck 2017). Detta framkom också när elever i en kontrollgrupp hade 

höga nivåer av fysisk aktivitet. Den akademiska prestationen ökade då i språk, både i 

kontrollgruppen och interventionsgruppen (Resaland et al., 2016). Ett resultat visar att när 

tiden för akademiskt lärande ersätts med fysisk aktivitet går det också att se en försämring i 

elevernas språkprestationer. Detta kan bero på det låga nivåerna av MVPA eller att eleverna i 

studien hade sämre språkkunskaper med sig från början och behövde all tid till det 

akademiska lärandet (Cosgrove et al., 2018).  

 

HUR MÄTS DEN FYSISKA AKTIVITETEN OCH VAD FÅR DET FÖR BETYDELSE?   

 

Det finns en mängd olika sätt att mäta fysisk aktivitet på och resultaten i studierna skiljer sig 

beroende på vilket mätinstrument som använts. Motivering till valen av mätinstrument i 

studierna skiljer sig något. Tvärsnittsstudierna som använder sig av standardiserade fysiska 

tester (FitnessGram, PAPS och EUROFIT) menar att trovärdigheten ökar för studien om de 

mäter den fysiska statusen objektivt i jämförelse med självrapportering av aktivitetsnivåer. 

Interventionsstudierna använder sig främst av pulsklocka när de inför ökad fysisk aktivitet 

och det är för att mäta nivån på den fysiska aktivitet som eleverna genomför. Ett fåtal av 

studierna har även använt sig av utbildade lärare som mätinstrument där bland annat 

anteckningar har förts för att sammanställa ett resultat.  

MÄTNING AV FYSISK AKTIVITET  

 

I studierna har vi analyserat och delat in de olika mätmetoderna av den fysiska aktiviteten för 

att se vad de olika mätmetoderna har för betydelse för studiernas resultat. Vi har delat in dessa 

i 1) accelerometer, stegräknare och pulsklockor, 2) standardiserade fysiska tester och 3) 
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Obligatorisk närvaro och läraranteckningar. Nedan kommer dessa förklaras närmare utifrån 

dessa indelningar.  

 

1) Accelerometer, stegräknare och pulsklockor som mätmetod 

 

I studierna har accelerometer, stegräknare och pulsklockor varit vanligt förekommande. Med 

hjälp av dessa verktyg kan man få ett mått på elevernas aktivitetsmängd och genom 

mätmetoder som MVPA har studier även kategoriserat in träningsmängden i olika 

intensitetszoner. Användning av accelerometer, stegräknare och pulsklocka som mätning av 

den fysiska aktiviteten har gett flera olika resultat. Flera som använt sig av dessa mätmetoder 

ser ingen större skillnad i de akademiska prestationerna. Det går att se en liknande tendens i 

de studier som använt sig av MVPA som mätningsmetod (Donnelly et al., 2013; Cosgrove et 

al., 2018; Lubans et al., 2018; Maher et al., 2016). En studie visar att elever som har ett 

väldigt lågt resultat i matematik i första testet får en liten förbättring vid införande av fysisk 

aktivitet (Resaland et al., 2016).  

 

2) Standardiserade fysiska tester som mätmetod 

 

Studier som använder standardiserade fysiska tester som mätmetod gör det i syfte av att få 

fram ett mått på olika former av fysisk aktivitet, både aerob kapacitet och anaerob kapacitet. 

Vid användning av fysiska standardiserade tester för att mäta elevers fysiska status visar 

majoriteten på positiva resultat. Med andra ord att den akademiska prestationen är bättre vid 

högre fysisk kapacitet.  Endast en undersökning som använt sig av FitnessGram kombinerat 

med pulsklocka har resulterat i inga effekter på den akademiska prestationen. Studien 

konstaterar däremot att deltagande i fysisk aktivitet av måttlig till stark intensitet är sannolikt 

nödvändigt för att maximera sin akademiska potential (Cosgrove et al., 2018). 

 

3) Obligatorisk närvaro och läraranteckningar som mätmetod 

 

Fåtalet studier har valt att förlita sig på lärares anteckningar kring elevernas fysiska aktivitet 

under lektionstid eller valt att inte mäta aktivitetsnivån alls men lagt in obligatorisk närvaro på 

de extrainsatta fysiska aktivitetslektionerna (Vazou et al., 2017; Käll et al., 2014).  

När lärare har agerat mätinstrument genom att föra anteckningar om elevernas fysiska 

aktivitetsnivå har det visat positiva resultat i deras akademiska prestationer. Dessa lärare har 
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blivit utbildade av forskare för att se intensiteten hos eleverna (Vazou et al., 2017). Dessa 

positiva resultat i akademiska prestationer gäller också vid införande av extra 

aktivitetslektioner som varit obligatoriska men där ingen mätning av aktivitetsnivån 

genomförts (Käll et al., 2014). 

 

RESULTATSAMMANFATTNING  

 

Majoriteten av artiklarna har resulterat i en positiv effekt på de akademiska prestationerna 

med en ökad fysisk aktivitet eller visat att en bra fysisk status kan spegla de akademiska 

prestationerna.  

 

I tvärsnittsstudierna genomförs det olika fysiska tester, som beskrivits ovan, för att mäta 

elevernas fysiska status. De elever som presterar högt på dessa tester eller klarar av flest 

nivåer visar att de har bättre betyg eller får bättre resultat på testerna i språk och matematik. 

Ytterligare resultat som framkommit är att det är sannolikt nödvändigt att elever behöver delta 

i fysiska aktiviteter med måttlig till stark intensitet för att maximera sin akademiska potential. 

De positiva resultaten i interventionsstudierna är spridda. Det framgår bland 

interventionsstudierna att den fysiska aktiviteten behöver ha en hög intensitet för att vara 

effektfull. Flertalet studier har visat att den aeroba kapaciteten och intensiteten har en 

betydelse för elevernas betyg och prestation på akademiska tester men det har även framförts 

att ett stillasittande beteende kan vara främjande för akademiska prestationer. 

 

Trots att majoriteten av studierna påvisar någon form av positiv effekt på elevers akademiska 

prestation så visar vissa artiklar på mindre skillnader där det saknas bevis på att fysisk 

aktivitet påverkar skolprestationer. Resultatet visar också på att elever som presterar högt 

redan innan en intervention riskerar att sänka sitt resultat. Elever som från början har ett lägre 

resultat får en akademisk förbättring vid införandet av fysisk aktivitet. 

 

Studierna väljer olika ämnen att mäta akademiska prestationer i. Alla studier har valt att ha 

med matematik och flertalet väljer att kombinera matematik med andra ämnen och då 

framförallt språk där läsförståelse och skrivning ingår. Det går att avläsa i resultatet hur fysisk 

aktivitet påverkar de akademiska prestationerna i de flesta ämnena men där man inte har sett 

någon förbättring i skrivning och läsning har det ändå setts en förbättring i elevernas 
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matematikprestationer.  

 

För att mäta den fysiska aktiviteten hos elever har det använts olika mätmetoder som indikerar 

olika resultat. När accelerometer och pulsklocka använts har inga större skillnader 

framkommit i de akademiska prestationerna medan det i användandet av standardiserade 

fysiska tester såsom FitnessGram, PAPS och EUROFIT, har signifikanta skillnader 

framkommit.  

 

 

DISKUSSION  

 

I den här delen kommer det föras en diskussion kring metoden i arbetet, det framtagna 

resultatet samt vad den här studien bidrar till. 

 

RESULTATDISKUSSION  

 

Nedan kommer vi att utgå från syftet med detta arbete som är att undersöka sambanden 

mellan fysisk aktivitet och skolprestationer. För att förtydliga diskussionen kommer vi 

inledningsvis att utgå från frågeställningarna vi valt. Vi inledde denna systematiska 

litteraturstudie med att beskriva hur välkänt det är med de positiva effekterna av fysisk 

aktivitet och att det har kommit förslag om hur den svenska idrottsundervisningen ska utökas i 

grundskolan. Detta främjar vårt intresse kring vad som sker med elevernas skolprestationer 

om de är mer fysiskt aktiva eller om deras fysik förbättras. 

SKOLPRESTATIONER, KONCENTRATIONSFÖRMÅGA OCH KLASSRUMSKLIMAT 

 

Det går att utläsa från resultatet i den här studien att skolprestationerna påverkas av fysisk 

aktivitet och fysisk status. Resultatet visar på både positiva effekter, inga effekter samt 

negativa effekter på elevers skolprestationer. Framförallt går det att se en trend i att eleverna 

presterar bättre i skolan om de har en högre fysisk status, det vill säga att de har en bättre 

fysik. Då eleverna har en större chans att klara skolan då deras fysiska status är högre bör det 

prioriteras att eleverna ska möta de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet varje dag. 

Trots detta så väljer skolor runt om i världen att skära ner på idrottsundervisningen (Blom et 
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al. 2011). Vazou och Skrade (2017) vill också påpeka att det inte bara är elevernas 

akademiska prestationer som förbättras utan att det också underlättar elevernas inlärning och 

klassrumsbeteende. Ett förbättrat klassrumsklimat kan främja elevernas chans till att lära sig 

mer då störningar i klassrummet tenderar att försämra inlärningen. Detta gör oss fundersamma 

till anledningen att skära ner på idrottsundervisningen då det finns underlag för både de 

akademiska prestationerna men också de hälsovinster som framkommer med hjälp av den 

fysiska aktiviteten. 

 

Ytterligare ett resultat som vi vill belysa i denna studie är den aeroba kapacitetens betydelse 

för skolprestationer. Den aeroba kapaciteten talar om hur mycket syre en kropp klarar av att ta 

upp och vid högre aerob kapacitet ökar koncentrationsförmågan (Fyss, 2008). Med de resultat 

som framgår i vår studie bör konditionsträning och träning med hög intensitet prioriteras då 

det främjar elevernas koncentrationsförmåga vilket kan leda till förbättrad skolprestation. 

Detta är någonting som Ericsson (2005) håller med om men som också tillägger hur 

motoriken är viktig för koncentrationsförmågan. Hon skriver att ”En god kroppsuppfattning 

ger inte bara fysisk säkerhet, utan kan också innebära känslomässig stabilitet, vilket i sin tur 

kan påverka koncentrationsförmågan positivt” (s.72).  

 

Då de flesta av studierna visar på en positiv effekt av de akademiska prestationerna så har 

några studier visat något annat. Vid de fall där den fysiska aktiviteten inte har påverkat 

elevernas skolprestationer så finns det fler faktorer som talar för varför det är så. Elever som 

är i behov av extra tid för akademiskt lärande missgynnas när den tiden läggs på fysisk 

aktivitet. Det finns däremot ingenting som säger att deras lärande skulle missgynnas om de 

fick behålla tiden för det akademiska lärandet samtidigt som det infördes mer fysisk aktivitet. 

Detta vore intressant att följa upp genom att genomföra fler interventionsstudier där elevernas 

tid i de akademiska ämnena inte minskar.  

 

Resultatet har också visat att ett stillasittande beteende kan främja akademiska prestationer. 

Detta går att spekulera mer kring då elevernas stillasittande kan indikera att de studerar 

mycket inför de standardiserade testerna och att det då såklart finns en korrelation mellan hur 

många studietimmar en elev lägger ner och dennes provresultat. Resultatet behöver inte 

betyda att eleverna inte gynnas av den fysiska aktiviteten. Detta är ytterligare en anledning till 

att mer forskning bör genomföras med elevernas betyg som mätning för den akademiska 
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prestationen för att se det långsiktiga resultatet. 

  

Det går också att diskutera hur tillförlitliga mätningar med tester på akademiska 

prestationerna är då vi vet med oss att mycket mer kan påverka en elevs testresultat. Vi kan se 

hur ett flertal studier har tagit hänsyn till faktorer som kan påverka resultatet, faktorer som 

socioekonomisk status, etnicitet, BMI och kön (Welk et al., 2010; Maher et al., 2016; Amin et 

al., 2017). Vi ställer oss dock frågande, finns det fler faktorer som kan påverka elevernas 

resultat av akademiska prestationer? Faktorer som sömn, kost och studietid. Fler studier med 

dessa faktorer i beaktande skulle därför vara att föredra.  

 

Ytterligare en faktor som kan påverka studiernas resultat är att eleverna inte kommit upp i den 

rekommenderade fysiska aktiviteten vilket medför att det inte går att dra några slutsatser om 

deras akademiska resultat. Det går endast att spekulera kring om elevernas akademiska 

prestationer skulle förbättras om de hade nått rätt tid. Trots blandade resultatet i frågan kring 

hur den fysiska aktiviteten påverkar skolprestationen så är det övervägande resultatet att det 

påverkar i positiv anda, inte enbart på elevernas resultat utan också i deras beteende. Vi anser 

att resultatet talar för att öka den fysiska aktiviteten eller rekommendera elever att satsa på sin 

fysik och främst på sin aeroba kapacitet.  

VARFÖR MATEMATIK OCH SPRÅK?  

 

Alla studier som ingår i denna litteraturstudie har använt sig utav matematik som mätmetod 

för det akademiska prestationerna. Antingen enbart matematik eller tillsammans med andra 

ämnen. 19 av 25 studier mäter även de språkliga prestationerna. I resultatet ovan framkommer 

det hur ämnet matematik tycks gynnas av fysisk aktivitet och en av anledningarna till detta 

kan vara att koncentrationsförmågan stärks av fysisk aktivitet (Vazou et al., 2017; Chomitz et 

al., 2009; Resaland et al., 2016). 

  

I studierna som har analyserats framkommer det inte någon förklaring till varför ämnena 

matematik och språk används som mätmetod för de akademiska prestationerna. Genom att 

framhäva ett eller två ämnen utesluts dock andra ämnen och kunskap om vilka effekter fysisk 

aktivitet har på dem. En möjlig anledning till att just ämnena matematik och språk används 

kan bottna i vilken kunskap som politiker och allmänheten värdesätter i skolan. Det finns ett 

växande intresse för skolan hos såväl allmänheten som hos politiker och som en följd av detta 
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blir elevers skolprestationer allt viktigare. Ur ett globalt perspektiv finns det ett behov av att 

mäta skolprestationer genom mätinstrument som exempelvis PISA. De områden som mäts i 

PISA är läsförståelse, matematik, naturkunskap och problemlösning (Ringarp, 2017).  

  

Genom att matematik och språk används i PISA-mätningar är det kanske ingen slump att 

forskning bedrivs i syfte av att undersöka just dessa två ämnen. En annan spekulativ 

förklaring till detta kan bottna i enkelheten i att mäta resultat i dessa två ämnen. 

Standardiserade tester exempelvis lämpar sig tämligen bra för ämnen som matematik och 

språk medan kunskap inom samhällskunskap eller religionskunskap kan vara svårare att 

uttrycka i standardiserade tester. 

FAKTORER SOM PÅVERKAR RESULTATEN  

 

Det finns en distinktion mellan studiernas val av metoder och vilka konsekvenser detta får för 

resultatet. I denna studies analys går det att skåda ett samband mellan höga betyg och god 

fysisk status bland de forskningsartiklar som har gjort en tvärsnittsstudie. Det går även att 

skåda ett sådant samband mellan interventionsstudierna, även om detta samband inte är lika 

signifikant. En möjlig faktor till denna resultatskillnad kan bottna i faktorer bortom fysisk 

aktivitet. Exempelvis socioekonomiska faktorer. I de allra flesta tvärsnittsstudier som vi har 

analyserat har elevernas fysiska status mätts genom ett standardiserat fysiskt test. Resultatet 

av detta test ställs sedan i relation till elevernas akademiska prestationer där det går att skåda 

ett samband mellan god fysisk status och höga akademiska prestationer. Denna typ av 

studiedesign säger ingenting om en utökad mängd fysisk aktivitet skapar förutsättningar för 

högre akademiska prestationer. Den visar snarare ett samband mellan god fysisk status och 

akademiska prestationer. En fråga som är relevant att ställa sig då, är om det kan finnas andra 

faktorer som skiljer dessa elever åt såsom faktorer som påverkar de akademiska 

prestationerna bortom fysisk aktivitet. Exempel på sådana faktorer kan vara elever som 

innehar en god fysisk status, kanske sover fler timmar per natt, ägnar mer tid åt studier eller 

äter bättre mat. Listan kan göras lång på möjliga faktorer som kan spela en avgörande roll för 

elevers akademiska prestationer. Samtidigt går dessa faktorers påverkan varken att bekräfta 

eller dementera då studierna i vår litteraturstudie inte tar hänsyn till dessa faktorer. Således 

förblir denna diskussion en spekulation men dessa aspekter kan möjligtvis tas i beaktande i 

kommande forskning kring ämnet.       

  



24 

 

Skillnaderna mellan studiernas olika val av metod kan således avspegla dess olika resultat 

vilket bör tas i beaktande vid en eventuell slutsats. Interventionsstudier kan visa resultatet av 

en utökad mängd fysisk aktivitet och dess effekter på akademiska prestationer. 

Interventionsstudierna till skillnad från tvärsnittsstudierna tar hänsyn till en tidsaspekt och i 

interventionsstudierna mäts elevernas akademiska prestationer innan och efter interventionen 

för att se möjliga effekter av en ökad mängd fysisk aktivitet. 

FYSISK AKTIVITET I  RELATION TILL IDROTTSUNDERVISNINGEN 

 

I skolan fyller ämnet idrott och hälsa en viktig roll i att aktivera barn och ungdomar fysiskt. 

Skolverket presenterade år 2018 ett förslag om en utökad idrottsundervisning med 100 timmar 

för grundskolan. Detta förslag motiverades bland annat med att främja barn och ungdomars 

rörelseglädje vilket kan bidra till att barn och ungdomar rör sig mer i sina vuxna år 

(Skolverket, 2018). Utifrån resultatet som framkommer i denna litteraturstudie finns det dock 

skäl att fundera kring hur ämnets 100 extratimmar kan optimeras för att få fram det bästa 

resultatet för eleverna, akademiskt såväl som hälsomässigt. 

  

Ytterligare en diskussion för framtiden är huruvida den fysiska aktiviteten i skolan endast bör 

kopplas till idrottsundervisningen. Vårt resultat visar att i idrottsundervisningen behöver 

intensiteten höjas och elevernas fysiska status förbättras för att deras akademiska prestationer 

ska öka. Viktigt är att komma ihåg att ämnet Idrott och hälsa också är ett kunskapsämne där 

mycket mer ingår i kursplanen än endast fysiska aktiviteter. Ämnet idrott och hälsa kan inte 

ensamt bära ansvar för att barn och ungdomar aktiveras fysiskt och bör således heller inte 

göra det då det i Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (2011) står att 

”Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen.” (s. 3) Utifrån detta citat vill vi betona att intresset bör ligga hos alla lärare i 

alla ämnen att främja elevernas fysiska aktivitet under skoldagen vilket kan göras med 

exempelvis aktivitetspauser eller med ett gemensamt rörelseverk för hela skolan. Pauserna bör 

dock inte ta tid från elevernas akademiska lärande, då det har visats ge negativ effekt. 

 

METODDISKUSSION  

 

En styrka med den här studien är att vår sökning resulterade i forskningsartiklar med en stor 

variation i design, mätinstrument och resultat vilket gav en bredd i vår studie. Vi presenterar 
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resultatet oavsett om det är ett positivt eller negativt resultat vilket främjar studiens 

trovärdighet. Med de 475 artiklar som databasen Pubmed gav oss blev det lätt att missa någon 

artikel vilket kan ses som en begränsning i studien. Sökningen gav oss mer än dubbelt så 

många tvärsnittsstudier än interventionsstudier. Detta ser vi som en begränsning med studien 

då det hade varit till fördel att analysera fler studier där de utökar den fysiska aktiviteten 

istället för att fokusera på elevernas fysiska status. Övervägande delen av artiklarna använde 

sig av standardiserade tester när de mätte den akademiska prestationen och endast några få 

studier använde sig av elevernas betyg när de mätte. Detta ser vi också som en begränsning i 

vår studie då vi inte kan dra några slutsatser angående hur fysisk aktivitet påverkar under en 

längre tidsperiod.   

 

STUDIENS KUNSKAPSBIDRAG 

 

Den fysiska aktiviteten står i fokus för människans välmående och med en aktiv livsstil 

minskar risken för dödliga sjukdomar, ökad stress och ger dessutom ett ökat välbefinnande. 

Med pågående forskning och det resultat som framgår i denna litteraturstudie går det också att 

se hur den fysiska aktiviteten påverkar barn och ungdomar i skolmiljön. Detta bör tas i 

beaktande hos alla lärare i skolan då bevisen säger att eleverna kan koncentrera sig bättre och 

prestera bättre om de har en bra fysik och ökad aerob kapacitet. Denna studie bidrar med mer 

bevis och ökad motivation till att införa mer fysisk aktivitet i andra ämnen än bara Idrott och 

hälsa. Lärare bör införa aktivitetsraster eller forma uppgifter där eleverna kan få röra sig mer. 

Lubans et al., (2018) menar att eleverna tycker om att lära sig matematiska begrepp genom 

rörelse, vilket sannolikt kommer att ha en positiv effekt på deras motivation och intresse för 

ämnet. Detta går också att se i flera ämnen än matematik.  

I ämnet Idrott och hälsa anser vi att idrottsläraren står för en större utmaning då denne inte 

kan ta på sig hela ansvaret för att eleverna ska vara fysiskt aktiva. Idrotten kommer behöva 

bestå av teorilektioner för att eleverna ska möta alla kunskapskraven. Det som denna studie 

bidrar med är att öka insikten kring hur intensiteten under idrottslektioner har betydelse för 

elevernas övriga skolprestationer. Vi hoppas att detta inspirerar till att idrottslärare ska lägga 

vikt vid att eleverna har en hög intensitet under de idrottslektioner som de ska vara fysisk 

aktiva. Resultatet vi har fått fram tyder på att det inte räcker med att eleverna är närvarande 

för att deras akademiska prestationer ska förbättras. Det finns andra faktorer som kommer att 

påverka elevernas intensitet under en idrottslektion som en idrottslärare inte kan påverka. Till 



26 

 

exempel elever som är skadade, elever som inte är ombytta eller det faktum att eleverna inte 

vill delta. Därför vill vi återigen poängtera att det inte endast är upp till idrottslärare att 

eleverna ska vara fysiskt aktiva.  

 

 

SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 

 

Denna systematiska litteraturstudie har analyserat hur fysisk aktivitet påverkar 

skolprestationer. I resultatet har vi besvarat just detta samt vilka ämnen som påverkas och hur 

mätningen av den fysiska aktiviteten genomförts och vad det har fått för betydelse. Resultatet 

har också visat att det inte bara är den akademiska prestationen som påverkas utan också 

elevernas koncentration och deras klassrumklimat. Vår forskning visar att elevernas 

skolprestationer kan komma att förbättras vid införande av fysisk aktivitet med en hög 

intensitet samt med hjälp av en ”fysisk aktivitets-didaktik” i klassrummet.  

I vår studie har vi upptäckt att det är få forskare som mätt elevernas betyg för att se hur de 

presterar i akademiska ämnen. Önskvärt skulle vara mer forskning kring detta på grund av att 

de standardiserade testerna kan vara missvisande när de genomförs en specifik dag. Vi anser 

att ytterligare en positiv aspekt av att mäta betyg är att fler ämnen kan innefattas i 

mätningarna. Om mätningen görs med hjälp av elevernas betyg blir det också möjligt att dra 

slutsatser om den fysiska aktiviteten påverkar skolprestationerna långsiktigt. Vi ser också 

fördelar i att genomföra fler interventionsstudier där fysisk aktivitet utökas i skolan. Elever 

har olika förutsättningar till en god fysisk status exempelvis beroende på hur deras 

socioekonomiska status ser ut. Om en utökad fysisk aktivitet i skolan ger samma resultat på 

skolprestationer som en god fysisk status så ges dessa elever samma förutsättningar att 

förbättra sina skolresultat.  

Tidigare har vi nämnt att skolverket inte har motiverat en utökad idrottsundervisning med den 

fysiska aktivitetens påverkan på skolprestationer. En förklaring till detta kan grunda sig i att 

området fortfarande är för outforskat och en sådan motivering skulle anses för vag. Ett flertal 

artiklar som förekommer i denna litteraturstudie belyser även vikten av vidare forskning inom 

ämnet för att framställa säkrare bevis av vilken påverkan den fysiska aktiviteten har på 

akademiska prestationer. 
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BILAGA 1 ‐ TABELL 1 SÖKNING I SPORTDISCUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas 

Sportdiscus 

Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 

Efter 

läsning 

av 

rubriker 

Urval 2 

Efter läsning 

av abstract 

#1  

 

”Academic 

Achievement” 

[Thesaurus] 

Peer-reviewed  

Publikationsår 

2009-2019 

1135   

#2 

 

”Physical 

activity”  

[Thesaurus] 

Peer-reviewed  

Publikationsår  

2009-2019 

13,906 

 

  

#3 

 

 

#1 AND #2   Peer-reviewed  

Publikationsår 

2009-2019 

165 

 

20 11 
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BILAGA 2 – TABELL 2 SÖKNING I PUBMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas 

PubMed 

Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 

Efter läsning 

av rubriker 

Urval 2 

Efter 

läsning av 

abstract 

#1  

 

”Physical 

activity” 

[Fri sökning] 

Publikationsår  

2009–2019 

260 873   

#2 ”Academic 

Achievement” 

[Fri sökning] 

Publikationsår  

2009–2019 

9546   

#3 

 

#1 AND #2  Publikationsår  

2009–2019 

475 53 12 
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BILAGA 3 ‐ ARTIKELMATRIS  

 

ARTIKEL 

 

SYFTE DESIGN RESULTAT 

A longitudinal examination of 
the link between youth, 
physical fitness & academic 
achievement. 
London, & Castrechini, (2011) 

 

Syftet är att undersöka 
hur elevers fysiska 
fitness och ändringar i 
fitness är anpassade till 
skolprestanda. 

Tvärsnitt 

  

Resultatet visar skillnad hos de 
elever som är otränade har sämre 
akademiska prestationer. Detta 
går att skåda redan i årskurs fyra. 

 

A physical education trial 
improves adolescents 
cognitive performance & 
academic achievement. 

Ardoy, Fernández‐Rodríguez, 
Jiménez‐Pavón, Castillo, Ruiz 
& Ortega. (2014) 

Syftet är att analysera 
effekterna på 
akademiska 
prestationer vid 
införandet av en 
intervention som 
fokuserar på att öka 
tiden och intensiteten i 
ämnet Idrott och hälsa. 

Intervention  

 

Jämförelsen mellan 
kontrollgruppen och den andra 
interventionsgruppen visar att 
om antalet idrottslektioner och 
intensiteten under lektionerna 
ökar fås en tydlig och signifikant 
effekt på kognitiv prestation och 
akademisk prestation 

 

Academic-based & aerobic-
only movement breaks. 
Fedewa, Fettrow, Erwin, Ahn & 
Farook. (2018) 

 

Syftet med studien är 
att utvärdera huruvida 
det är skillnad mellan 
effekten av 
rörelseraster och 
effekten av akademiska 
rörelseraster på elevers 
akademiska resultat. 

Intervention 

 

Resultaten visade på att elever 
som fått fysiska aktivitetspauser 
under lektionstid hade fått en 
bättre akademisk prestation i 
matematik och läsförståelse. Det 
var mer tydliga resultat i 
läsförståelse. 

 

 

Adolescent changes in aerobic 
fitness are related to changes 
in academic achievement. 

Raine, Biggan, Baym, Saliba, 
Cohen, & Hillman, (2018 

Syftet med denna 
studie är att undersöka 
förändringar i aerobisk 
kapacitet och 
akademisk prestation i 
läsning och matematik 
i grundskolan. 

Tvärsnitt 

 

Resultaten från denna studie ger 
ytterligare stöd och bekräftar 
tidigare studier som tyder på att 
ungdomar som har bättre fysik är 
mer benägna att prestera bättre i 
skolan. 

 

Associations between health-
related physical fitness, 
academic achievement & 
selected academic behavior. 
Blom, Alvarez, Zhang & Kolbo, 
J. (2011) 

 

Syftet med denna 
studie är att undersöka 
förhållandet mellan 
träning och både 
akademisk prestation 
och akademiskt 
beteende, samtidigt 
som man kontrollerar 

Tvärsnitt 

  

Resultaten visar på att elever som 
hade högre fysisk status var 
mindre benägna att missa skolan 
och hade större chans att göra bra 
ifrån sig på standardiserade tester, 
dessa två faktorer är viktiga för 
att elever ska gå klart skolan. 
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kön, ras / etnicitet och 
SES. 

 

Association between physical 
activity fitness & academic 
achievement. 
Kwak, Kremers, Bergman, 
Ruiz, Rizzo, & Sjöström, 
(2009) 

 

Syftet är att utforska 
sambanden mellan 
intensitetsnivåer av 
fysisk aktivitet och 
akademisk prestation.  

Tvärsnitt 

 

Studiens resultat visar att det var 
endast högintensiv tränings som 
påverkar akademiska prestationer 
i positiv riktning. I denna studie 
fick tjejerna ett högre resultat av 
akademiska prestationer vilket 
kunde förklaras genom att dom 
spenderade en större del i 
högintensiv träning än pojkarna. 

 

Association between physical 
fitness & academic 
achievement in cohort of 
danish school pupils.  
Andersen, Mortensen, 
Vardinghus‐Nielsen, Franch, 
Torp‐Pedersen, & Bøggild, 
(2016) 
 

 

Syftet är att undersöka 
sambandet mellan 
fysisk och akademisk 
prestation och 
undersöka inverkan av 
föräldrars 
socioekonomiska status 
och etnicitet.  

Tvärsnitt 

 

Denna studie fann en statistiskt 
signifikant positivt samband 
mellan fysisk kondition och 
akademisk prestation, vilket visar 
att elever med bättre kondition 
utföra bättre akademiskt än elever 
med sämre kondition. 

 

Associations of physical 
fitness & academic 
performance among 
schoolchildren. 
Van Dusen, Kelder, Kohl, 
Ranjit, & Perry, (2011) 
 

Syftet är att utvärdera 
kopplingarna mellan 
fitness och akademisk 
prestation för att 
motivera läroplanen till 
fysiska 
aktivitetsprogram. 

Tvärsnitt 

 

Resultatet av denna studie säger 
att det finns en sammanslutning 
mellan fysisk kondition och 
akademisk prestation hos 
skolbarn. Det anmärkningsvärda 
är att alla fem fitnesstesterna hade 
ett positivt, linjärt samband med 
de akademiska provresultaten. 

 

Does fitness make the grade?  

Lorenz, Stylianou, Moore, & 
Kulinna, (2017) 

 

Syftet med den här 
studien är att värdera 
förhållandet mellan 
fysisk fitness och betyg 
hos elever i fjärde klass 
och undersöka 
huruvida förhållandet 
anpassas av 
kroppssammansättning, 
kön eller etnisk 
bakgrund. 

Tvärsnitt 

 

Resultatet säger att den starkaste 
sambandet mellan fysisk aktivitet 
och skolprestationer utgjordes av 
aerob kapacitet. dvs de elever 
som hade en hög fysisk status 
presterade bra i skolan. 

 

Effects of physical activity on 
schoolchildrens academic 
performance. 

Resaland et al., (2016)  

Syftet är att undersöka 
effekten på 
skolprestation i relation 
till ökad fysisk aktivitet 
hos 10-åriga barn i 

Intervention 

 

Det går inte att se någon 
signifikant skillnad mellan 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppens akademiska 
prestationer vilket kanske kan 
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Norge under en 7 
månaders period. 

förklaras med att elever i 
kontrollgruppen hade höga nivåer 
av fysisk aktivitet. Den lilla 
skillnaden som gick att se var att 
elever som presterat väldigt lågt 
på det första matematiktestet i 
interventionsstudien fick något 
högre resultat på matematiktestet 
efter interventionen. 

 

 

Imporving academic 
performance of school-age 
children by physical activity 
in the classroom. 
Mullender-Wijnsma, Hartman, 
De Greeff, Bosker, Doolaard, & 
Visscher, (2015) 

 

Syftet med denna 
studie är att beskriva 
programmets 
genomförande och 
effekter på akademisk 
prestation efter 1 år. 

Intervention 

  

Resultatet visar att eleverna i 
tredje klass visade en signifikant 
ökning i ämnet matematik jämfört 
med kontrollgruppen. Elever i 
andra klass visade däremot en 
signifikant sänkning i ämnet 
matematik jämfört med 
kontrollgruppen. 

 

Intervention integrading 
physical activity with math. 

Vazou & Skrade (2017) 

Syftet med denna 
studie är att undersöka 
effekten av lektioner 
som integrerar fysisk 
aktivitet med 
matematik. 

Intervention  

  

Resultaten visade att prestationen 
i matematik förbättrades 
signifikant under den åtta 
veckorsperioder som 
interventionen genomfördes. Det 
gick att se tydliga skillnader hos 
elevers akademiska prestation i 
interventionsgruppen där fysisk 
aktivitet kombinerades med 
matematiken i jämförelse med de 
traditionella 
matematiklektionerna. 

 

 

Is there a relationship 
between physical fitness & 
academic achievement? 

Chomitz, Slining, McGowan, 
Mitchell, Dawson, & Hacker, 
K. A. (2009)  

 

Syftet med studien är 
att bestämma 
relationerna mellan 
fysisk aktivitet och 
akademisk prestation i 
olika stadsskolor. 

Tvärsnitt 

  

Resultaten visar att det finns ett 
tydligt förhållande mellan 
elevernas akademiska prestation 
och fysiska fitness. Eleverna som 
hade flera godkända fitnesstest 
hade också högre odds att klara 
matematik och engelska proven. 
Matematikprestationen var 
tydligaste förknippat med de 
fysiska fitnesstesten. 
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Moderat to vigorius physical 
activity, indicients of cognitive 
control & academic 
achievement in 
preadolescents. 

Pindus et al. (2016). 

 

Syftet är att bedöma 
hur yngre elevers 
måttlig till kraftfull 
fysisk aktivitet är 
associerad med 
kognitiva kontroll och 
akademiska prestation, 
oberoende av aerob 
träning.  

Tvärsnitt 

  

Resultatet visar ingen skillnad i 
de akademiska prestationerna.  
 

Physical activity & academic 
achievement across the 
curriculum. 
Donnelly et al., (2013) 

Syftet med studien är 
att jämföra 
skolprestationer hos 
elever som får MVPA 
introducerat under tre 
års tid hos elever i 
grundskolan.  

Intervention 

 

Den akademiska prestationen 
ökade i både kontrollgruppen och 
i interventionsgruppen vilket 
resulterar till att det inte går att 
dra några slutsatser om att fysisk 
aktivitet påverkar den akademiska 
prestationen. 

 

 

Physical activity & academic 
performance among 
adolescents in low-ses schools. 

Cosgrove & Castelli. (2018) 

Syftet är att utvärdera 
förhållandet mellan 
uppmätt fysisk aktivitet 
och akademisk 
prestation hos spanska 
elever i ett 
stadsskolområde. 

Tvärsnitt 

 

Resultaten visade på negativa och 
obetydliga förhållandet mellan 
fysiska aktivitet och akademiska 
prestationer vilket kan bero på att 
tiden som spenderas på fysisk 
aktivitet tar bort tiden för det 
akademiska lärandet. Men med 
tanke på de potentiella 
hälsofördelarna kan ett alternativt 
argument stödjas. Ungdomars 
deltagande i fysisk aktivitet av 
måttliga till mycket starka 
intensiteter är sannolikt 
nödvändigt för att maximera sin 
akademiska potential. 

 

Physical activity & sedentary 
time in relation to academic 
achievement in children. 

Haapala et al (2017) 

Syftet med den här 
studien är att 
undersöka om det finns 
något samband mellan 
fysisk aktivitet och 
stillasittande med 
akademiska 
prestationer i läsning 
och matematik. 

Tvärsnitt 

 

Slutsatsen för denna studie var att 
MVPA hos pojkar visade ett 
tydligt samband till akademiska 
prestationer men inte hos flickor. 
snarare tvärt om, hos flickor var 
det stillasittande beteende som 
gynnade matematikprestationer. 

 

Physical fitness predicts the 
academic achievement. 
Gil-Espinosa, Cadenas-
Sanchez, & Chillón, (2019) 

Syftet med denna 
studie är att undersöka 
hur fitness skulle 

Tvärsnitt 

 

Resultatet visar på positiva 
effekter i alla testen i relation till 
elevernas fysiska fitness. 
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  kunna förutsäga 
akademisk prestation.  

School physical activity 
intervention effet on 
adolescents performance in 
mathematics. 

Lubans et al., (2018) 

Syftet är att testa 
effekten av en 
skolbaserad fysisk 
aktivitets intervention 
på elevers prestationer 
i matematik. 

Intervention 

 

Efter jämförelse med de första 
nationella prov i matematik som 
eleverna tog med det andra provet 
så är det en fjärdedel (n=293) 
som har ökat sin prestation i 
matematik.  

 

Eleverna i interventionsgruppen 
förbättrade sina prestationer i 
matematik väsentligt jämfört med 
elever i kontrollskolorna. Detta är 
ett anmärkningsvärt resultat och 
föreslår att högkvalitativa 
idrottslektioner kan ha 
akademiska fördelar för studenter 
oavsett kön eller grundnivå för 
MVPA.  

 

Sports practice & factors 
associated with school 
performance in grade and 
high-schools. 

Pestana, Carvalho, Menezes 
Nunes, Almeida Junior & 
Salvador. (2018) 

 

Syftet med studien är 
att analysera 
akademisk prestation i 
relation till nivån på 
fysisk fitness hos 
elever som är idrottare 
och icke-idrottare i 
grundskolan. 

Tvärsnitt 

 

Resultatet vid jämförelse mellan 
idrottare och icke-idrottare såg de 
ingen skillnad i skolprestation. 
Det gick att se att de elever som 
var äldst och gick på gymnasiet 
som var fysiskt aktiva med bättre 
poäng i de olika fysiska testerna 
hade en bättre akademisk 
prestation jämfört med de 
inaktiva elever som presterade 
sämre på de fysiska testerna i 
gymnasiet. 

 

The association between 
physical activity, sedentary 
behavior & academic 
performance. 

Maher, Lewis. Katzmarzyk, 
Dumuid, Cassidy, & Olds, 
(2016). 

Syftet är att undersöka 
förhållandet mellan 
elevers måttlig-till-
kraftig fysisk aktivitet 
(MVPA), stillasittande 
beteenden och 
akademisk prestation. 

Tvärsnitt 

 

Studien visar att stillasittande 
beteende var positivt förknippat 
med högre akademiska 
prestationer. Däremot visar 
studien att ju högre MVPA 
eleverna kom upp i desto bättre 
presterade de i matte och 
skrivning 

 

The association of health 
related fitness with indicators 
of academic performance in 
Texas schools.  

Syftet är att undersöka 
sambanden mellan 
indikatorer för 
hälsorelaterad fysisk 
kondition 

Tvärsnitt 

 

Resultatet avslöjar positiva 
resultat vid jämförelse med 
akademisk prestation (TAKS-
test) och två indikatorer på 
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Welk, Jackson, Morrow, 
Haskell, Meredith, & Cooper 
(2010)  

 

 

(kardiovaskulär fitness 
och kroppsmassindex) 
och akademisk 
prestation (Texas 
Assessment of 
Knowledge and Skills). 

hälsorelaterad fitness 
(kardiovaskulär fitness och BMI) 

 

The impact of a physical 
activity intervention program 
on academic achievement in a 
swedish elementary school. 
Käll, Nilsson, & Lindén, 
(2014). 

 

Syftet med den här 
studien är att bestämma 
effekterna av ett 
interventionsprogram 
med införande av 
fysisk aktivitet och se 
dess effekter på 
akademisk prestation 

Intervention 

  

Slutsatsen för denna studie visar 
att ett interventionsprogram i 
skolan skulle kunna öka elevernas 
akademiska prestationer.   

 

The physical activity 
environment &academic 
achievement in Massachusetss 
schoolhildren. 
Amin, Wright, Boulos, 
Chomitz, Chui, Economos, & 
Sacheck, (2017) 

 

Syftet är att bedöma 
sambandet mellan 
fysisk aktivitet och 
akademisk prestation 
och om det finns ett 
starkare förhållande i 
låginkomstskolor 
jämfört med medel- 
inkomstskolorna. 

Tvärsnitt 

 

Resultatet tyder på att för elever i 
låginkomstskolor kan en miljö 
som är aktiv översättas till 
akademisk framgång men spelar 
inte lika viktig roll för elever i 
medelinkomstskolor.   

 

The relationship between 
physical fitness & academic 
achievement among 
adolescents in south korea. 
Han, (2018) 

Syftet med denna 
studie är att identifiera 
relationen mellan 
fysisk kondition och 
akademiska 
prestationer hos elever 
i grundskolan. 

Tvärsnitt 

  

Resultatet visar ett signifikant 
samband mellan fysisk kondition 
och akademisk prestation. 
Specifikt studenter med högre 
nivåer av fysisk kondition 
tenderar att ha högre akademisk 
prestation. 

 

 


