
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FYSISKT AKTIVA BARN 
– BÄTTRE I MATEMATIK? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grundnivå 
Pedagogiskt arbete 

 
 

Niklas Bonath 
Fredrik Larson 

 
2018-LÄR4-6-G12 

 



 

 

 
Program: Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 
Svensk titel: Fysiskt aktiva barn – Bättre i matematik? 
Engelsk titel: Physically active children – Better at mathematics? 
Utgivningsår: 2017 
Författare: Niklas Bonath, Fredrik Larsson 
Handledare: Anne-Sofie Mårtensson 
Examinator: Mary-Anne Holfve-Sabel 
Nyckelord: matematikkunskaper, fysisk aktivitet, samband, barn, elever, 
grundskolan 
 _________________________________________________________________  
Sammanfattning 
 
Inledning 
I Sverige blir barn alltmer stillasittande i takt med teknikens utveckling. Samtidig har, enligt 

den internationella studien PISA, svenska elevers kunskaper i matematik försämrats sedan 

millennieskiftet. WHO hänvisar till att människor bör uppnå en viss tid av fysisk aktivitet per 

dag, och Bunkefloprojektet försöker ta reda på huruvida det finns en koppling mellan fysisk 

aktivitet och elevers matematikprestationer. I denna kunskapsöversikt vill vi se om det kan 

finnas någon koppling mellan dessa två faktorer, fysisk aktivitet och dess påverkan på elevers 

matematikkunskaper. 

Motiv 

Med anledning av vad bland annat PISA och andra forskare rapporterat gällande elevers 

matematikbetyg, och med Bunkefloprojektet som inspiration, så vill vi med denna 

kunskapsöversikt ta reda på om det finns vetenskapligt belägg för att fysisk aktivitet ger bättre 

förutsättningar för goda matematikkunskaper hos barn i grundskolan. 

Metod 
I översikten har nio vetenskapliga artiklar, publicerade från 2010 och framåt, tagits fram via 

sökmotorn Primo. Studierna har analyserats och sammanfattats, och därefter delats in i två 

grupper: interventionella och övriga studier. Studiernas metoder och slutsatser jämfördes 

sedan och resultatet diskuterades. 

Resultat 
Av de studier som använts har det framkommit hur svårt det är att styrka huruvida det enbart 

är fysisk aktivitet som påverkar matematikkunskaperna. De studier som ingår i översikten 

påvisade samtliga olika grad av något positivt samband mellan ökad fysisk aktivitet och 

förbättrade prestationer i matematik. En studie visade dock endast ett svagt positivt samband, 

och då mellan grundläggande rörelsefärdigheter och goda prestationer i matematik. Av våra 

granskade studier var det interventionsstudierna som påvisade störst positiv skillnad i 

kunskaper före, respektive efter studierna. 

 
 

 

  



 

 

FÖRORD 
Denna kunskapsöversikt är genomförd i par där vi med fördel har samarbetat likvärdigt med 

samtliga delar. Vi har arbetat i en slags symbios där vi kompletterat varandra när 

komplikationer har uppstått och kunnat lösa detta tillsammans. Från första början har vi haft 

utsatta tider vi bestämt att arbeta med kunskapsöversikten vilket har visat sig fördelaktigt. Det 

enda självständiga arbetet vi utfört är korrekturläsningen av det slutgiltiga arbetet inför 

ventileringen. Att ha kunnat skriva tillsammans har haft många positiva faktorer eftersom vi 

kunnat diskutera idéer och funderingar med varandra och kommit fram till lösningar. Vi vill 

rikta ett stort tack till vår handledare Anne-Sofie Mårtensson som lagt ner tid på att 

korrekturläsa och vägleda oss i rätt riktning i arbetet med denna kunskapsöversikt. 
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1 INLEDNING 
Under flera år har svenska grundskoleelever visat fallande resultat i läsförståelse, matematik 

och naturvetenskap. PISA, en internationell studie som mäter elevers kunskaper i just dessa 

ämnen har sedan den första resultatmätningen från 2000, till en mätning 2012, konstaterat att 

Sverige hade den största resultatförsämringen av alla länder som ingick. I den senaste 

undersökningen från 2015 hade denna trend brutits inom alla tre områdena. Resultatnivån är 

dock fortfarande lägre än vad den var i PISA 2000 respektive PISA 2003 då dessa 

kunskapsområden var huvudområden i PISA för första gången (Skolverket, 2016).  

 

Ett aktuellt ämne som diskuteras är inaktiviteten hos barn och hur detta påverkar 

skolresultaten. Edvinsson (2016) skriver i en tidningsartikel hur barn under 2000-talet blivit 

allt mer stillasittande i takt med teknikens utveckling. Han befarar att detta i längden kan ha 

negativa effekter både för hälsan och för skolresultaten. Om fysisk aktivitet har en positiv 

effekt på skolprestationer är en intressant fråga som flera forskningsstudier försöker utreda.   

 

WHO (World Health Organization, u.å.), en organisation som har målet att alla människor ska 

uppnå en så god hälsa som möjligt, rekommenderar att barn mellan 5–17 år bör vara aktiva 

minst 60 minuter per dag. Barn som följer dessa rekommendationer har visat bättre hälsa 

fysisk och psykiskt, vilket också kan tänkas påverka skolprestationerna positivt.     

 

1999 infördes ett projekt i Sverige på Ängslättaskolan och Sundbroskolan i Bunkeflostrand i 

Malmö. Här jämfördes barn som under nio år dagligen hade fysisk aktivitet i 45 minuter, med 

en kontrollgrupp som inte hade extra fysisk aktivitet. Denna studie visade att de barn som 

dagligen utförde idrott i genomsnitt hade bättre betyg än de barn som inte idrottade lika 

mycket. Den största skillnaden visade de idrottande pojkarna där de presterade likvärdigt med 

flickorna som annars generellt sett hade bättre betyg än pojkarna (Jando, 2012).  

2 SYFTE 
Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på om det finns vetenskapligt belägg för att 

fysisk aktivitet ger bättre förutsättningar för goda matematikkunskaper hos barn i 

grundskolan. Vi vill även ge en översiktlig bild av hur forskningen inom området ser ut. 
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3 METOD 

3.1 Introduktion 

Frågan om huruvida det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer 

hos barn har fått stor uppmärksamhet i media under 2000-talet. Vi genomför en 

kunskapsöversikt där vi definierat undersökningsområdet till studier som fokuserar på 

sambandet mellan fysisk aktivitet och bättre matematiska kunskaper. För att ta reda på om det 

finns vetenskapligt stöd för ett positivt samband mellan dessa har nio vetenskapliga artiklar 

valts ut och analyserats. 

3.2 Litteratursökning 

Samtliga artiklar i denna kunskapsöversikt hittades genom Primo, en söktjänst från Borås 

Högskola som ger tillgång till tryckta och elektroniska verk. Eftersom vi inte var bekanta med 

det valda området fick vi till en början pröva oss fram med olika kombinationer av sökord 

som vi ansåg höra till området. Sökningarna gjordes först på svenska vilket inte gav några 

relevanta resultat, så vi övergick istället till engelska sökord vilket resulterade i ett antal 

relevanta artiklar. Vi utgick ifrån att forskningen skulle vara aktuell, och valde till att börja 

med att begränsa sökningen till studier som publicerats tidigast 2015. Efter våra första 

sökningar utgick vi därefter ifrån att studierna skulle vara publicerade tidigast 2010. Vi utgick 

dessutom ifrån att vi enbart skulle använda artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Samtliga sökvägar gav fler resultat än väntat men det positiva var att vi tidigt kunde fastställa 

att det fanns många studier som behandlade området. 

 

Kriterierna som behövde uppfyllas var att studierna på ett eller annat sätt skulle behandla 

fysisk aktivitet och dess relation till matematiska kunskaper. Deltagarnas ålder skulle vara 

mellan 8 och 16 år. Vi utgick ifrån att artiklarnas abstrakts, sammanfattningar, skulle kunna 

användas för att bedöma om kriterierna var uppfyllda eller inte. 

 

Vi startade med att använda sökuttrycken: “Mathematic performance”, "physical activity", 

“academic performance” och ”associations”. Detta gav oss 60 artiklar, så för att förfina 

sökningen utökade vi med ämnena "mathematics", "physical activity" samt "exercise" och 

detta gav oss 14 träffar. Av dessa 14 valde vi två artiklar som var relevanta för oss. Den ena 

var en finsk studie, The associations among fundamental movement skills, self-reported 

physical activity and academic performance during junior high school in Finland (Jaakkola et 

al., 2015). 

 

Den andra var en dansk studie, Associations of Physical Activity, Sports Participation and 

Active Commuting on Mathematic Performance and Inhibitory Control in Adolescents 

(Domazet et al., 2016).  

 

I den danska studien hittade vi i referenserna dessutom en studie från USA som var relevant 

för oss, The Role of Aerobic Fitness in Cortical Thickness and Mathematics Achievement in 

Preadolescent Children (Chaddock-Heyman et al., 2015). När vi gjorde urvalet var titlarna 

det som vi först utgick ifrån. Läsning av sammanfattningen fick sedan avgöra om artiklarna 

uppfyllde kriterierna för att vara med i kunskapsöversikten eller ej.  
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Tre studier hittades med andra sökord fast med samma kriterier. Som innan valde vi att utgå 

från vetenskapligt material men med publiceringar tidigast från 2010 för att få ett större urval. 

Sökorden som användes var: "Mathematics", "physical activity" och "academic". 

Sökresultatet förfinades genom att lägga till ämnena "Academic achievement" och "exercise" 

vilket gav 86 träffar. Den första artikeln visade sig vara den finska artikeln vi hittade tidigare. 

Efter vi läst sammanfattningarna av de två artiklar som följde efter den finska, så kunde vi 

konstatera att dessa mötte de kriterier som vi ville ha. En studie var från Chile, Achievement 

in mathematics and language is linked to regular physical activity: a population study in 

Chilean youth (Correa-Burrows et al., 2014). 

 

En studie var från Sverige, The Impact of a Physical Activity Intervention Program on 

Academic Achievement in a Swedish Elementary School Setting (Käll, Nilsson och Lindén, 

2014).  

 

Sökresultat nummer åtta i denna sökning visade sig efter vi läst sammanfattningen också vara 

av relevans för kunskapsöversikten. Denna studie var från Nederländerna, Improving 

Academic Performance of School-Age Children by Physical Activity in the Classroom: 1-Year 

Program Evaluation (Mullender-Wijnsma et al., 2015).  

 

Efter att ha hittat sex relevanta artiklar ville vi ändå fortsätta söka för att ha ett bra underlag 

till kunskapsöversikten.  Vi gjorde en ny sökning där vi som tidigare använde sökorden 

"mathematics", "physical activity", men denna gången lade vi till "school performance" till 

sökorden. Efter att ha utgått från vetenskapligt material tidigast publicerat 2010 som innehöll 

ämnena "academic achievement" och "exercise" fick vi 27 sökresultat. I de fem översta 

träffarna lästes sammanfattningarna igenom. Den tredje sökträffen, Physical activity and 

school performance: a survey among students not qualified for upper secondary school 

(Ericsson och Cederberg, 2015), var från Sverige och valdes ut till kunskapsöversikten. 

 

Den sista sökningen gjordes med sökorden "mathematics", "physical activity", "academic 

performance" och "association". Vetenskapligt material publicerat tidigast 2010 valdes, samt 

ämnena "exercise" och "public health". Sökningen resulterade i 35 träffar där den översta 

studien, The Association between Health Behaviours and Academic Performance in Canadian 

Elementary School Students: A Cross-Sectional Study (Mcisaac, Kirk och Kuhle, 2015) 

uppfyllde kriterierna för kunskapsöversikten.  

 

En brittisk studie längre ner på listan visade sig också vara av relevans och fick därför ingå, 

Associations between objectively measured physical activity and academic attainment in 

adolescents from a UK cohort (Booth et al., 2013). Totalt har således nio artiklar analyserats i 

denna kunskapsöversikt. 

  



 

4 

 

4 RESULTAT 

4.1 Övergripande analys av studierna 

Artiklarna i denna kunskapsöversikt lästes igenom ett flertal gånger för att materialet skulle 

bli mer bekant för oss. Därefter studerades varje artikel mer noggrant och specifik information 

för varje enskild studie fördes in i en sammanställning i form av en matris med utvalda 

kategorier som kolumnrubriker. Matrisen användes som ett verktyg för granskning av likheter 

och skillnader mellan studierna. 

 

Eriksson Barjas, Forsberg och Wengström (2013, ss.163–164) redogör för hur den aktuella 

forskningsfrågan kan styra vilka kategorier som används i en sammanställning. Kategorierna 

kan bero på inom vilka områden den mesta informationen finns, eller om de är relevanta och 

intressanta i förhållande till frågeställningen.  

4.1.1 Övergripande kartläggning av studierna 

I analysen av studierna valde vi först att fokusera på fem kategoriseringar: ursprungsland, 

publikationsår, deltagarnas ålder, metod och slutsats. Kategorierna är relaterade till vårt syfte 

eftersom vi ville ta reda på om dessa faktorer hade någon påverkan på studiernas slutsatser. 

Studier från Storbritannien, Finland, Sverige, Danmark, Nederländerna, USA, Kanada och 

Chile ingick i denna kunskapsöversikt. Under litteratursökningen såg vi att det finns mycket 

relevant forskning inom området som är publicerad från 2010 och framåt. Ett av kriterierna 

för att vara med i kunskapsöversikten var att studierna skulle vara aktuella.  

 

Eriksson Barjas, Forsberg och Wengström (2013, s.31) förklarar att en systematisk 

litteraturstudie bör fokusera på att utgå ifrån aktuell forskning och att det egentligen inte finns 

några regler för hur många studier som ska ingå. Helst ska all relevant forskning inom ett 

område användas, men av praktiska skäl är detta inte möjligt. Genom att basera 

kunskapsöversikten på aktuella vetenskapliga studier stärks beslutsunderlaget för nya 

forskningsstudier. 

 

Målgruppen var avgränsad till barn som går i grundskolan och åldersspannet i översikten var 

från 8 till 16 år. De olika studierna var utformade på olika sätt och uppvisar därför en stor 

variation vad gäller antalet deltagare. En av studierna från Storbritannien var en longitudinell 

studie där upprepade mätningar gjordes under en vis tidsperiod, och antalet deltagare i studien 

var 4755 (Booth et al., 2013). I en studie från USA som var en medicinsk studie var 

deltagarantalet endast 48 (Chaddock-Heyman et al., 2015).    

4.2 Metoder 

Var och en av studierna hade sin egen undersökningsmetod men alla mätte såväl fysisk 

aktivitet, och skolprestation inom matematikämnet. Studierna gick att dela upp i två grupper. 

Sju studier hade som genomgående metod att mäta barns aktuella fysiska förmåga för att 

sedan jämföra den med deras matematikkunskaper i form av ett test eller 

problemlösningsförmåga. I många av studierna användes accelerometrar för att utföra 

mätningar av den fysiska aktiviteten.  

 

Utöver dessa fanns det två interventionsstudier där forskarna gick in och styrde barnens 

fysiska aktiviteter utöver den obligatoriska skolidrotten och sedan jämförde kunskaper i 

matematik med kontrollgrupper som inte haft den extra fysiska aktiviteten. 
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4.2.1 Analys av metoder i studierna 

I detta steg lästes varje artikel igenom än mer noggrant för att förstå vilken eller vilka metoder 

som använts i de beskrivna studierna. Varje studies individuella genomförande avseende 

metod sammanställdes för att på så vis få en struktur på vilka studier som var lika varandra 

och vilka som skilde sig åt vad gällde den grundläggande uppbyggnaden.  

 

Två grupper av studier upptäcktes, och studierna fördelades mellan dessa båda grupper. För 

de studier som hade tydliga och relevanta data skapades passande tabeller. 

4.2.2 Interventionsstudiernas metoder 

Käll, Nilsson, och Lindén (2014) beskriver en tvärsnittsstudie från Sverige som följde ett 

interventionsprogram där syftet var att andelen femteklassare som nådde de nationella målen i 

svenska, engelska och matematik skulle öka. I studien användes tre skolor inom samma 

geografiska område som kontrollgrupper. Dessa tre kontrollgrupper har liknande 

socioekonomiska status (SES) som interventionsskolan för att på så vis vara en säkrare 

referens. Projektet initierades 2004 på en skola i Mölndal, Sverige, där förskoleklasser fick 

upp till 100 % mer idrott och hälsa varje vecka än de tre kontrollgrupperna. Detta pågick ända 

upp till årskurs 6. 

 

Vidare redogör Käll, Nilsson, och Lindén (2014) att data samlades in från de nationella 

proven för årskurs 5 i interventionsskolan och de tre kontrollskolorna från tidigare årskullar 

mellan år 2000–2003. Dessa analyserades för att få fram hur tidigare elever presterat i 

matematik, svenska och engelska, och utgjorde en referens. Detsamma gjordes med årskurs 5 

på samtliga fyra skolor under perioden 2004–2008, efter att interventionsstudien startat. Data 

sammanställdes för att få fram hur stor andel av deltagarna i de olika grupperna som nådde de 

nationella målen. 

 

Mullender-Wijnsma et al., (2015) har under ett år studerat vilka effekter ett 

interventionsprogram i Nederländerna hade i totalt sex skolor. Varje skola medverkade med 

en andraklass och en tredjeklass, totalt 12 klasser. Tre andraklasser och tre tredjeklasser 

ingick i interventionen medan övriga klasser utgjorde kontrollgruppen. I skolorna där 2: a 

klass ingick i interventionen, utgjorde 3:e klass kontrollgruppen. I skolorna där 3:e klass 

ingick i interventionen, utgjorde 2: a klass kontrollgruppenen. 

 

Enligt Mullender-Wijnsma et al., (2015) så deltog interventionsgrupperna i strukturerade 

lektioner kallade "Fit en Vaardig school" (F&V, Fit and academically proficient at school) där 

fysisk aktivitet var implementerat i matematik- och läsundervisningen. Varje lektion varade i 

cirka 20–30 minuter där tiden fördelades jämnt mellan matematik och läsning. Under 

lektionerna skulle fysiska aktiviteter utföras som var relativt enkla men som skulle uppnå en 

vis intensitet för att eleverna skulle få högre puls (MVPA). Innan F&V-programmet körde 

igång fick samtliga elever göra ett matematiktest som sedan kunde jämföras med ett 

matematiktest som genomfördes efter att programmet avslutats. 

4.2.3 Övriga studiers metoder 

Chaddock-Heyman et al., (2015) redogör för en medicinsk studie genomförd i USA där barn i 

åldrarna nio till tio år fick genomgå tester för att man skulle kunna undersöka sambandet 

mellan tjockleken på hjärnbarken, barnens fysiska aktivitet och deras matematiska förmåga. 

En rad olika tester genomfördes först för att få kontroll över hur populationen såg ut. Ett test 

gjordes där barnens IQ mättes för att sålla bort de som låg under ett visst gränsvärde. De barn 

som hade funktionsnedsättningar gällande uppmärksamhet, som exempelvis ADHD, blev 
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exkluderade från undersökningen. Barnen fick även genomgå ett modifierat Tanner staging 

system-test där deras fysiska utveckling bedömdes. Slutligen värderades deras SES efter tre 

olika variabler för att på så vis få deltagare som tillhörde samma socioekonomiska grupp.  

 

Andra krav som barnen Chaddock-Heyman et al., (2015) behövde uppfylla för att deras data 

skulle inkluderas i studien var bland annat att de skulle vara högerhänta och inte ha några 

fysiska eller neurologiska funktionsnedsättningar. Efter dessa inledande tester ingick totalt 48 

barn i studien. Dessa barn fick sedan genomgå ett fysiskt test där deras 

syreupptagningsförmåga mättes under en viss tid där arbetsbördan stegvis ökade. Barnen blev 

sedan indelade i två olika grupper, en med högre fysisk förmåga, och en med en lägre 

förmåga. Samtliga fick därefter genomgå en magnetröntgen där deras hjärnbark mättes. 

Slutligen fick barnen även genomgå ett test där deras matematiska förmåga mättes utifrån hur 

väl de kunde räkna ut olika uppgifter. 

 

Correa-Burrows et al., (2014) har använt en befolkningsstudie i Chile där 19 197 tonåringar 

var med i urvalet. De 620 deltagare som sedan var med i studien togs slumpmässigt fram år 

2010 bland elever i årskurs 9 från området Santiago. Populationen hade år 2009 gjort testet 

System for the Assessment of Educational Quality test (SIMCE). Detta är ett test som har 

nationell täckning och som alla elever i årskurs 4–8 gör. Testet mäter kunskaperna i 

matematik, språk, NO samt SO. Resultaten i varje individuellt ämne har en maxpoäng på 400. 

Resultaten på testet jämfördes med hur ofta eleverna utövade fysisk aktivitet, dels i skolan och 

dels på fritiden. Ett medelvärde räknades ut för hur många timmar varje deltagare lade på 

fysisk aktivitet per vecka. Varje deltagare var även kategoriserad i en av tre socioekonomiska 

grupper, en med hög status, en med medelstatus och en med låg status. 

 

Mcisaac, Kirk, och Kuhle (2015) beskriver i en tvärsektionell studie sambandet mellan olika 

hälsofaktorer och hur elever i årskurs 4–6 presterar i skolan. Urvalet togs från 18 olika skolor 

i Nova Scotia, Kanada och den slutliga populationen var 670 elever. Samtliga deltagare fick 

besvara en modifierad version av Harvard Youth Adolescent Food Frequency Questionnaire 

(YAQ) som är en enkät som evaluerar matvanor. Utöver denna fick de besvara Physical 

Activity Questionnaire for Children (PAQ-C) som är en enkät där eleverna fick uppskatta hur 

fysiskt aktiva de är mätt i intensitet och timmar per vecka. Deltagarna skulle uppskatta dels 

skolidrott, dels idrott utöver skolan på vardagar och helger. Utöver detta skulle de dessutom 

uppge hur starkt självförtroende de ansågs sig ha samt hur lyckliga de var. 

 

Ericsson och Cederberg (2015) granskar i sin studie från Malmö, Sverige, huruvida 

betygsnivån kan relateras till mängden fysisk aktivitet för elever som inte är behöriga att söka 

till gymnasiet, alltså elever som inte hade godkända betyg i engelska, svenska/svenska som 

andraspråk och matematik. Urvalet bestod av 293 elever som år 2008 i årskurs nio inte hade 

godkänt i ett eller flera av ämnena matematik, svenska/svenska som andraspråk eller 

engelska. Betygen bestod då av godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. 

För att få fram data så utformades en enkät där deltagarna fick svara på ett antal olika frågor 

som berörde deras vanor vad gäller fysisk aktivitet både utanför och inom skolan. Svaren på 

dessa ställdes sedan mot hur de presterade i bland annat matematik. 

 

Jaakkola et al., (2015) beskriver i en longitudinell studie från Finland, sambandet mellan 

fundamental movement skills (FMS), som kan översättas med grundläggande 

rörelsefärdigheter, och skolprestation i andra ämnen än idrott, av vilka matematik är ett. 

Deltagarna bestod av 325 elever från tio olika klasser som följdes från årskurs sju till årskurs 

nio. Socioekonomiska faktorer tas inte upp i denna studie. Samtliga deltagare fick i årskurs 
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sju och åtta göra tre rörelsetester där deras fundamentala fysik mättes, samt besvara en enkät 

om hur fysiskt aktiva de var utanför skolan, utöver ämnet idrott och hälsa. Rörelsetestet 

bestod av tre delar som bland annat testade deltagarnas balans, styrka, motorik och 

koordination. Resultaten från dessa tester och enkätsvaren analyserades och sattes i 

korrelation till de resultat eleverna uppvisade i matematik. 

 

Domazet et al., (2016) utförde en tvärsnittsstudie med 568 ungdomar i åldrarna 12–14 i 

Danmark. Totalt deltog 14 skolor från fem olika delar av Danmark. Syftet med studien var 

bland annat att ta reda på om fysisk aktivitet påverkar ungdomars matematikkunskaper 

positivt. Deltagarna fick under en vecka använda accelerometrar för att mäta sin dagliga 

fysiska aktivitet. De fick även uppge hur de tog sig till skolan och hur lång pendlingsväg de 

hade. Det som fokuserades på var om deltagarna cyklade till skolan eller inte. Utöver detta 

ställdes även en fråga om ungdomarna deltog i någon sport på fritiden. 

Matematikkunskaperna erhölls från ett matematiktest som var justerat efter deltagarnas ålder 

och utgick ifrån ett nationellt standardiserat matematikprov från det danska 

utbildningsdepartementet. 

 

Booth et al., (2014) beskriver i en studie från Storbritannien förhållandet mellan fysisk 

aktivitet och prestation i engelska, matematik och NO. 4755 deltagare var med i 

undersökningen som utgick från en longitudinell studie, Avon Longitudinal Study of Parents 

and Children (ALSPAC), som vid tiden för undersökningen pågick i Storbritannien. 

Deltagarna fick vid elva års ålder, under sju sammanhängande dagar, använda sig av en 

accelerometer som skulle bäras under den tid de var vakna. Accelerometrarna mätte elevernas 

fysiska aktivitet och resultatet sattes sedan i korrelation till deras prestation i bland annat 

matematik vid elva års ålder, vid 13 års ålder samt vid 16 års ålder. 
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4.3 Slutsatser i studierna 

De resultat avseende eventuella samband mellan fysisk aktivitet och matematiskt kunnande 

som studierna mynnat ut i redovisas nedan. En tydlig majoritet av studierna indikerar att 

fysisk aktivitet kan ha en positiv påverkan på elevers matematikkunskaper. 

4.3.1 Analys av slutsatser i studierna 

Slutligen granskades vilka resultat avseende eventuella samband mellan fysisk aktivitet och 

matematiskt kunnande som studierna mynnat ut i. Vi sammanfattade resultatet för varje 

enskild studie och gjorde därefter en sammanställning av dessa i en matris med flera 

kolumnrubriker. 

 

4.3.2 Interventionsstudiernas slutsatser 

Studien av Käll, Nilsson, och Lindén (2014) visade att de deltagare som ingick 

interventionsgruppen förbättrade sina matematikkunskaper jämfört med tidigare årskullar, och 

att interventionen resulterade i en ökning på åtta procentenheter vad gällde andel elever som 

nådde upp till de nationella målen för matematikämnet. Under 2000–2003 var det 86 procent 

som uppnådde de nationella målen i matematik och efter att interventionen startat var det 

istället 94 procent som uppfyllde målen inom matematik. Kontrollgruppen visade däremot ett 

sämre resultat i jämförelse med tidigare årskullar, andelen elever som nådde matematikmålen 

sjönk med en procentenhet, från 89 till 88 procent.  

 

 
Figur 1. 

 

Figur 1. Datainsamling mellan tidsperioderna 2000–2003 visade att 86 procent av 

eleverna från interventionsskolan uppnådde de nationella målen inom matematik i 

årskurs 5. Data från de tre kontrollskolorna visade att 89 procent nådde upp till 

samma mål. Efter att interventionen startat så mättes resultaten igen. På 

interventionsskolan där eleverna haft mer idrott hade andelen elever som uppnådde 

de nationella målen ökat med åtta procentenheter till 94 procent. I kontrollskolorna 

sjönk andelen istället med en procentenhet, till 88 procent (Käll, Nilsson och Lindén 

2014). 
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Enligt Käll, Nilsson, och Lindén (2014) så visade sig liknande resultat även i svenska och 

engelska, där interventionsskolan höjde sig med fyra procentenheter i svenska och fyra 

procentenheter i engelska. Kontrollskolorna sänkte sig däremot med sex procentenheter i 

svenska och tre procentenheter i engelska. 

 

Mullender-Wijnsma et al., (2015) fann i sin studie att interventionsdeltagarna i 3:e klass 

visade betydligt bättre matematik-och läskunskaper än vad elever i kontrollgruppen gjorde. 

Interventionsdeltagarna i 2: a klass visade dock sämre resultat i matematik än 

kontrollgruppen. I 2: a klass kunde inga skillnader i läsning urskiljas, vare sig hos 

interventionsgruppen eller hos kontrollgruppen. 

 

Figur 2. 
 

Figur 2. Resultat från den nederländska interventionsstudien. Utslaget visar att 

interventionsgruppen i årskurs två inte presterade lika bra som kontrollgruppen. I 

årskurs tre så presterade däremot interventionsgruppen betydligt bättre än 

kontrollgruppen (Mullender-Wijnsma et al., 2015). 
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4.3.3 Övriga studiers slutsatser 

Chaddock-Heyman et al., (2015) kunde i sin studie påvisa att tjockleken på hjärnbarken var 

mindre på de deltagare som visade en bättre fysik och som hade en bättre 

syreupptagningsförmåga. De såg också att de deltagare som var bäst på att beräkna 

matematiska problem hade bättre syreupptagningsförmåga än de som presterade sämre. Den 

del på hjärnbarken som minskade var den grå substansen. 

 

 
Figur 3. 
 

Figur 3. Grafen är ett medelvärde från samtliga deltagare som visar att de individer 

som hade mindre tjocklek av den grå substansen i hjärnbarken presterade bättre på 

matematiktestet de fick göra. Deltagare som hade en bättre syreupptagningsförmåga 

hade mindre andel grå substans än de som hade sämre upptagningsförmåga 

(Chaddock-Heyman et al., 2015). 
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Correa-Burrows et al., (2014) påvisar i sin studie en relation mellan fysisk aktivitet och 

matematikkunskaper. Elever som tränade mer än fyra timmar per vecka hade ett bättre resultat 

i matematik på SIMCE-testet än de som hade mellan två till fyra timmars fysisk aktivitet per 

vecka. Ett liknande samband gick att se för de som hade två till fyra timmar per vecka jämfört 

med de som hade mindre än två timmar varje vecka. 

 

.  
Figur 4. 

 

Figur 4. Diagrammet visar antal deltagare i respektive socioekonomiska status (SES) 

och antalet timmar de ägnar på fysisk aktivitet per vecka. Populationen som ägnar 

mindre än 2 timmar per vecka åt idrott är överrepresenterad i alla tre 

socioekonomiska grupperna (Correa-Burrows et al., 2014). 

 

 
Figur 5. 
 

Figur 5. Data som samlades in påvisar ett positivt samband mellan högre fysisk 

aktivitet och bättre matematikresultat. Eleverna i den population som hade en fysisk 

aktivitet mer än fyra timmar per vecka hade i genomsnitt 37,4 poäng bättre än de 

som var fysiskt aktiva mindre än två timmar per vecka (Correa-Burrows et al., 

2014). 
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Enligt Ericsson och Cederberg (2015) så var mindre än hälften av deltagarna fysiskt aktiva i 

ämnet idrott och hälsa, 14% deltog aldrig. Nära hälften var aldrig fysiskt aktiva på fritiden och 

29% uppnådde inte målen för godkänt betyg i idrott och hälsa. Vidare så förklaras att det finns 

ett starkt samband mellan betyg i idrott och hälsa och svenska, matematik och engelska, alltså 

kärnämnena. De elever som tränade utanför skolvärlden i en sportklubb eller på egen hand 

hade bättre betyg i matematik än de som inte gjorde det. 

 

Mcisaac, Kirk och Kuhle (2015) såg i sin studie att låg fysisk aktivitetsnivå var starkt kopplat 

till elever som presterade sämre i matematik. Eleverna fick själva uppskatta hur fysiskt aktiva 

de var i idrott utanför skolan och skolidrotten i en enkät. Värt att notera är att de elever som 

hade dåliga matvanor också hade lägre fysisk aktivitetsnivå. 

 

Jaakkola et al., (2015) fann i sin studie vissa samband, om än minimala, som pekade mot att 

grundläggande rörelsefärdigheter kan leda till goda prestationer i matematik. Deltagarna fick i 

studien utföra tre olika rörelsetester där bland annat deras koordination, motorik och balans 

mättes.  Något samband mellan hög grad av fysisk aktivitet på fritiden och goda prestationer i 

matematik hittades dock inte. 

 

I studien av Domazet et al., (2016) så noterades att cykling till skolan och ett aktivt 

deltagande i sport på fritiden hade ett starkt positivt samband till goda matematikkunskaper. 

Detta positiva samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och goda skolprestationer kan enligt 

forskarna ha att göra med kvalitén på utformningen av den fysiska aktiviteten. Om 

intensiteten eller frekvensen på aktiviteten påverkade kunde inte avgöras. De accelerometrar 

som deltagarna i studien fick ha på sig mätte inte deltagarnas styrka, flexibilitet eller 

rörelsefärdigheter, detta kan dock vara något som deltagarna tränar på fritiden. 

Deltagare som inte var aktiva på fritiden eller inte cyklade till skolan visade sämre resultat på 

matematiktestet.  

 

I studien gjord av Booth et al., (2014) framkom att de deltagare som vid elva års ålder hade en 

högre fysisk aktivitet generellt sett presterade bättre inom matematik än de som var mer 

stillasittande. Vid mätning av deras prestationer vid 13 års ålder kunde ett motsvarande 

mönster ses, där de deltagare som presterade bättre vid elva års ålder även hade en tendens att 

prestera bättre vid 13 års ålder. Samma mönster gick att se vid den sista mätningen vid 16 års 

ålder. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

I denna kunskapsöversikt har vi valt att ta med studier som gäller för barn mellan 8 och 16 år 

vilket var ett naturligt val då det svarar väl mot de åldrar vi själva kommer att undervisa efter 

grundlärarutbildningen vid Borås Högskola. Vi kunde inte heller inrikta oss på en specifik 

ålder eftersom utbudet av artiklar med en sådan avgränsning var alltför liten. 

 

Av de studier som vi granskat så påvisade samtliga olika grad av positivt samband mellan 

ökad fysisk aktivitet och förbättrade prestationer i matematik. En studie, den finska studien av 

Jaakkola et al., (2015) visade dock endast ett svagt positivt samband, och då mellan 

grundläggande rörelsefärdigheter och goda prestationer i matematik. Något positivt samband 

mellan hög nivå på den självrapporterade egenträningen och matematikkunskaper kunde inte 

urskiljas i denna studie.  

 

Grundläggande rörelsefärdigheter och ren fysisk aktivitet anser vi vara två olika saker. Vid 

fysisk aktivitet tränas konditionen och är pulshöjande. Grundläggande rörelsefärdigheter 

riktar sig mer åt motoriska färdigheter och behöver således inte fokusera på att vara 

pulshöjande. Detta är något vi uppmärksammade i anslutning till studiens granskning.  

 

De övriga studierna i vår översikt jämförde fysiskt aktiva individer med individer som inte var 

lika aktiva och undersökte hur dessa presterade i matematik. Generellt sett så visade dessa 

studier att det fanns ett starkt samband mellan hög fysisk aktivitet och god matematisk 

förmåga. 

 

De olika studierna har utformats på olika sätt och antalet barn som ingår i dem varierar därför 

avsevärt. Den longitudinella studien av Booth et al., (2013) sträckte sig över flera år och 

antalet barn som deltog var 4755. I den medicinska studien av Chaddock-Heyman et al., 

(2015) var det endast 48 barn som var med. Trots denna spridning vad gäller utformning och 

storlek kom majoriteten av studierna ändå fram till samma slutsats, att fysisk aktivitet kan ha 

ett positivt samband på barns matematikkunskaper.  

 

Metoderna för datainsamling och de fysiska aktivitetsmätningarnas utformning skiljde sig 

alltså åt mellan studierna. Flera av studierna mätte enbart barns aktuella fysiska förmåga och 

jämförde dessa med barnens matematikkunskaper. Studier som är uppbyggda på detta sätt kan 

missa att det finns bakomliggande faktorer som inte framkommer. Att barn presterar bättre 

eller sämre i matematik kan bero på faktorer som hur förhållandena i hemmet ser ut, vilken 

form av utbildningsnivå barnens föräldrar har, med mera. Ett Samlingsnamn för dessa 

faktorer är socioekonomiska förhållanden. 

 

Jaakkola et al., (2015) granskade inte socioekonomiska aspekter i sin studie med 

motiveringen att den finska befolkningen är såpass homogen att detta inte behövdes. 

Mullender-Wijnsma et al., (2015) behandlade inte heller socioekonomiska aspekter i sin 

studie. Detta kan ställas i kontrast till studien av Correa-Burrows et al., (2014) där de 

socioekonomiska faktorerna är några av huvudaspekterna i deras undersökning om huruvida 

fysisk aktivitet har något samband på matematikkunskaper.  
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Även vilka metoder som använts för vilka åldrar kan påverka studiernas resultat. Studien av 

Mullender-Wijnsma et al., (2015) visade positiva samband mellan fysisk aktivitet och 

matematikinlärning för elever i årskurs 3, men inte för elever i årskurs 2. Detta kan enligt 

forskarna själva bero på att deltagarna i årskurs 2 var för unga för det sätt undervisningen var 

utformad på. Under interventionen hamnade fokus på den fysiska aktiviteten istället för på 

kunskapsinnehållet vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

I studien av Domazet et al., (2016) där accelerometrar användes blev undersökningen inte lika 

säker eftersom accelerometrarna inte mätte all form av rörelse, vilket kan ha påverkat 

resultatet i den mätningen. Vad som framkom var att sambanden mellan den fysiska 

aktiviteten som utfördes på fritiden gav bättre resultat i matematik, men mätningarna med 

accelerometrar kunde inte urskilja någon specifik förändring i kunskap. Möjligtvis kan det 

varit på grund av att under tiden som deltagarna använde accelerometrarna mättes inte all 

fysisk aktivitet och den totala fysiska aktiviteten räknades därmed inte med. 

 

En intressant aspekt visades i interventionsstudierna där forskarna hade styrt elevernas fysiska 

aktiviteter utöver den obligatoriska idrotten. Detta påvisade positiva samband mellan just 

fysisk aktivitet och bättre prestationer i matematik. I den svenska interventionsstudien av 

Käll, Nilsson, och Lindén (2014) fick en skola upp till 100 % mer idrott än tre andra skolor 

som agerade kontrollgrupp. De utvalda skolorna hade alla likvärdig SES vilket gjorde 

resultatet mer tillförlitligt. Matematikkunskaperna förbättrades under studien markant för 

skolan med interventionsgrupperna medan skolorna med kontrollgrupperna försämrade sina 

resultat. Mullender-Wijnsma et al., (2015) hade i sin studie utformat ett program där fysisk 

aktivitet var implementerad i matematik- och läsundervisningen för att aktivera eleverna 

under lektionerna. Deltagarna från tredjeklass visade efter studien betydligt bättre resultat i 

både matematik och läsning. Interventionsstudierna visar en tydlig förändring i kunskap före 

och efter studierna gjorts, vilket vi anser ge starka belägg för att mer fysisk aktivitet ger bättre 

förutsättningar för goda matematikkunskaper. 

 

Utifrån de studier vi granskat anser vi att det finns belägg för att fysisk aktivitet har en positiv 

påverkan på elevers matematikresultat. Oberoende för vilken socioekonomisk status, som 

Correa-Burrows et al., (2014) visar, så presterar elever bättre i matematik om de är mer 

fysiskt aktiva. Mullender-Wijnsma et al., (2015) påvisar att det skulle kunna ha en betydelse 

hur gamla eleverna är beroende av metod som används och därför bör det tas med i 

beräkningen vilken metod man då väljer att använda.  

 

Eftersom alla studier inte gav ett lika övertygande resultat bör fler aspekter om huruvida hög 

fysisk aktivitet har ett samband med bättre matematikprestationer dock studeras. Vi hade en 

förutfattad mening om att de studier vi tog fram skulle visa på att fysisk aktivitet påverkade 

deltagarnas matematikkunskaper positivt. Studierna i denna kunskapsöversikt hade olika 

metoder vilket vi trodde skulle innebära en större garant i huruvida vårt valda stämmer eller 

inte. Det vi fann var att det är svårt att avgöra vad som påverkar och vilka fler faktorer som 

styr. 
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5.2 Metoddiskussion 

Av de nio studier vi använt oss av i denna kunskapsöversikt så har vi uteslutande använt oss 

av en sökmotor som heter Primo. Denna tillhandahålls från biblioteket på Högskolan i Borås 

där vi studerar. Vi hade också kunnat använda Google Scholar som är en sökmotor från 

Google. Vi anser dock att Primo var mer lättarbetad och använde oss endast av den, samt av 

referenser i de först funna artiklarna för att få fram de studier som finns med i denna 

kunskapsöversikt. 

 

Vår analys av översiktens artiklar byggde på att vi kartlade det väsentliga innehållet i en 

matris. Efter att ha konstruerat matrisen läste vi igenom samtliga studier mer ingående och 

översatte studiernas slutsatser och metoder till svenska. Det blev då betydligt lättare att 

analysera studierna, även om översättningen var tidskrävande. I detta steg delade vi dessutom 

upp studierna i två grupper, interventionsstudier och övriga studier. 

 

I framtagandet av studierna kunde eventuellt mer tid ägnats åt att hitta fler 

interventionsstudier, då vi anser att dessa visar ett mer tillförlitligt resultat eftersom forskarna 

går in och styr undervisningen. När en studie har en interventionsgrupp och en kontrollgrupp 

minimeras risken för att andra faktorer har någon inverkan på resultatet. Forskarna styr 

studien så att den enda faktorn som skiljer grupperna åt är just den fysiska aktiviteten. Hade 

fler interventionsstudier ingått i denna kunskapsöversikt tror vi att vi hade funnit ett starkare 

vetenskapligt belägg för att fysisk aktivitet ger bättre förutsättningar för goda 

matematikkunskaper hos barn i grundskolan. Vi anser ändå att våra granskade studier i 

kunskapsöversikten ger ett tillräckligt starkt stöd för att ökad fysisk aktivitet har ett positivt 

samband till bättre matematikkunskaper hos barn i grundskolan.   
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BILAGA 
 

 
Studie Sökord År Land Ålder Deltagare Metod Slutsats 

Associations between 

objectively measured 

physical activity and 
academic attainment in 

adolescents from a UK 

cohort 

Mathematics, 

"physical 

activity", 
"academic 

performance", 

association 

2013 UK 11, 13, 

16 

4755 st En longitudinell studie på elever och deras 

idrottsutövande i skolan jämfört med 

ALSPAC (ett frågeformulär som granskar 
flera olika aspekter av barns utveckling). En 

accelerometer användes för att objektivt mäta 

elevers prestanda under sju dagar med kravet 
att den satt på i minst tio timmar om dagen. 

God fysisk aktivitet 

redan vid 11 års ålder 

kunde också påvisa 
en förbättrad 

matematisk förmåga 

redan vid 13 
respektive 16 års 

ålder 

The associations 
among fundamental 

movement skills, self-

reported physical 
activity and academic 

performance during 

junior high school in 
Finland 

“mathematic 
performance”, 

“Physical 

activity”, 
“academic 

performance”, 

associations 

2015 Finland 13 325 st Deltagarna fick genomgå tre olika fystester 
där deras FMS (grundläggande 

rörelseförmåga och finmotorik) mättes och 

analyserades. Utöver det besvarades också en 
enkät om deras fysiska aktivitet utanför 

skolan. Pearsons test för korrelation 

användes sedan för att säkerställa 
sambanden. 

Slutsatsen från denna 
studie påvisar att det 

finns ett signifikant 

samband mellan FMS 
från fysisk aktivitet i 

skolan och 

matematik. 
Egenträning och 

matematisk förmåga 

kunde de dock inte 
finna ett samband 

mellan. 

The Impact of a 

Physical Activity 

Intervention Program 
on Academic 

Achievement in a 

Swedish Elementary 
School Setting 

 

Mathematics, 

“physical 

activity”, 
academic 

2014 Sverige 10-11 Ej möjligt 

att avgöra 

En kontrollerad tvärsnittsstudie gjordes för 

att redovisa om en ett interventionsprogram 

skulle öka omfattningen av studenter i 
årskurs 5 att nå de nationella målen i SV, 

MA och ENG. I studien används 3 

kontrollskolor för att jämföra resultaten. En 
sportklubbsförening i området fick ha hand 

om två fysiska aktiviteter i veckan utöver den 

vanliga skolidrotten (vilket nästan dubblade 
de två timmarna idrott som är obligatoriska 

enligt läroplanen).  

Studien visar på att 

det finns kopplingar 

till tidigare litteratur 
där ett positivt 

samband mellan 

fysisk aktivitet och 
bra skolprestationer 

finns.  

Associations of 

Physical Activity, 

Sports Participation 
and Active 

Commuting on 

Mathematic 
Performance and 

Inhibitory Control in 
Adolescents 

“mathematic 

performance”, 

“Physical 
activity”, 

“academic 

performance”, 
associations 

2016 Danmark 12–14 568 st En tvärsnittsstudie där den matematiska 

prestationsförmågan mättes i ett anpassat test 

och den kognitiva förmågan mättes sedan i 
ett "Eriksen flanker test". Elevernas fysik 

mättes med accelerometrar som deltagarna 

fick ha på sig under en viss period. 
Deltagarna delades in i grupper beroende på 

kön och delades därefter in i fyra grupper.  
Fysisk aktivitet utanför skolan uppskattades 

av deltagarna själva.  

I denna studie 

framgår det att elever 

som cyklar till skolan 
och utför sport 

regelbundet är 

positivt associerat 
med matematisk 

prestanda. 

Physical activity and 

school performance: a 
survey among students 

not qualified for upper 

secondary school 

 Mathematics, 

“physical 
activity”, 

“School 

performance” 

2014 Sverige 13–15 296 st Med tidigare enkätundersökning och 

intervjusvar som grund formulerades en ny 
enkät. Frågor från en nationell undersökning 

som behandlade attityder i skolan 

adapterades också till enkäten. SPSS, Chi-
squared, Kruskal–Wallis, Mann–Whitney, 

Cramér's index, Spearmans rangkorrelation 
och Pearsons test för korrelation användes. 

I denna studie visas 

en utmärkande 
relation mellan fysisk 

aktivitet och bättre 

betyg i svenska, 
matematik och 

engelska. 

The Association 

between Health 

Behaviours and 
Academic 

Performance in 

Canadian Elementary 
School Students: A 

Cross-Sectional Study 

Mathematics, 

"physical 

activity", 
"academic 

performance", 

association 

2015 Kanada 9–12 670 st En modifierad enkätundersökning med 

Harvard Youth Adolescent Food Frequency 

Questionnaire (YAQ) som till grund 
användes. Det är en nationellt framtagen 

studie som behandlar barns; diet, 

idrottutövning i skolan, välmående och 
Sedentary behavior (hur mycket tid som 

ägnas stillasittande). Svaren utvärderades och 
jämfördes sedan mot betygen eleverna hade. 

Resultatet i denna 

studie visade att en 

låg fysisk 
aktivitetsnivå kunde 

ha ett samband med 

sämre betyg i 
matematik. 
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Improving Academic 

Performance of 

School-Age Children 
by Physical Activity in 

the Classroom: 1-Year 

Program Evaluation 

 

Mathematics, 

“physical 

activity”, 
academic 

2015 Nederlän

dera 

8 228 

 

 

Ett interventionsprogram där totalt sex skolor 

medverkade. Elever i andra-och tredjeklass 

medverkade i ett program kallat ”F&V” där 
fysisk aktivitet var implementerat i 

matematik- och läsundervisningen. Innan 

programmet fick samtliga deltagare göra ett 
matematiktest som kunde jämföras med ett 

matematiktest efter programmet. 

Positiva samband 

hittades mellan 

elever i tredjeklass 
men elever i 

andraklass fick sämre 

resultat än 
kontrollgruppen. 

The Role of Aerobic 

Fitness in Cortical 

Thickness and 
Mathematics 

Achievement in 

Preadolescent Children 

Hittad i referens.  2015 USA 9–10 48 st Deltagarna blev uppdelade i grupper 

beroende på hur deras fysiska tillstånd såg ut, 

24 i varje grupp. Barnens olika nivåer mättes 
genom maximal syreupptagning på ett 

löpband. MANOVA användes för att 

sammanställa data på tjockleken av 
hjärnbarken, den fysiska förmågan och den 

matematiska förmågan. 

Barn som under 

studien var fysiskt 

aktiva presterade i 
matematik än de barn 

som inte var fysiskt 

aktiva. 

Achievement in 
mathematics and 

language is linked to 

regular physical 

activity: a population 

study in Chilean youth 

Mathematics, 
“physical 

activity”, 

academic 

2014 Chile 15–16 620 st Deltagarnas fysiska aktivitet mättes med 
kvantitativ metod i form av en validerad 

enkät. Deltagarna fick svara på hur ofta de 

deltog i idrott samt aktiviteter utanför skolan 

för att sammanställa den genomsnittliga tiden 

deltagarna lade på idrott varje vecka. Den 

matematiska förmågan mättes i ett SIMCE-
test. Data analyserades därefter i Stata SE. 

Resultatet i denna 
studie visar att 

regelbunden fysisk 

aktivitet har en 

positiv relation till 

bättre resultat i 

matematik. Elever 
som inte var lika 

aktiva visade sämre 

resultat i SIMCE-
testet. 
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