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Sammanfattning 
Fysisk aktivitet utöver den ordinarie tiden i ämnet idrott och hälsa har implementerats runt om 
i landet på olika skolor. Dessa implementeringar har genomförts i hopp om att bland annat 
förbättra elevers skolresultat. I konversation med verksamma lärare har förvirring uttryckts 
kring vad det finns för belägg för detta. Evidensbaserad forskning presenteras inte i samband 
med implementeringen, istället ger man exempel på liknande implementeringar på andra 
skolor. 

 
Syftet med denna forskningsöversikt är att kartlägga och analysera vad som kännetecknar 
forskningen om sambandet mellan fysisk aktivitet och skolresultat med fokus på ämnet 
matematik. 

 
Metoden för forskningsöversikten var att samla in vetenskapliga studier genom 
litteratursökningar i databaserna Primo och Eric (ProQuest) baserat på utvalda sökkriterier. 
Slutligen landade urvalet i nio inkluderade primärstudier och två inkluderade 
sekundärstudier till forskningsöversikten. Dessa elva studier kartläggs och analyseras. 

 
Genom kartläggningen och analyserna av de inkluderade studierna i forskningsöversikten 
framkommer det olika kännetecken för forskningsfältet. Ett kännetecken för forskningsfältet 
är hälsoinslag. Forskarna utgår ofta från två olika metoddesigner, kvasiexperimentella eller 
randomiserade interventionsstudier med kontrollgrupper. Vidare kännetecknas fältet genom 
kvantitativa mätningar av studieresultat genom för- och eftertester där ett medelvärde tas fram 
som avgör effekten på studien. 



 

Förord 
På vår gemensamma praktikplats mötte vi för första gången införandet av fysisk aktivitet 
utöver den ordinarie tiden för idrott och hälsa. Detta kombinerat med vårt gemensamma 
intresse för idrottande och hälsa gav oss inspirationen för denna forskningsöversikt. 
Arbetsbördan har varit jämnt fördelad och det huvudsakliga arbetet har gjorts tillsammans. 
Reflektion och diskussion tillsammans med kurskamrater och handledare har gjort det här 
arbetet möjligt. Ett speciellt stort tack vill vi rikta till vår handledare Daniel Arnesson som har 
varit en stöttepelare under arbetets gång och bidragit med inspiration samt väl valda ord för 
att göra oss motiverade att fortsätta med ny glöd. Vår förhoppning är att vi genom denna 
översikt ska kunna ge en god bild av forskningsfältet. 

 
Oscar Cederbank och Simon Johansson 

 
Borås 2019 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ...................................................................................................................................................................1 

1.2 Fysisk aktivitet..................................................................................................................................................1 

2. METOD ................................................................................................................................. 2 

2.1 Forskningsöversikt ...........................................................................................................................................2 

2.2 Sökmetoder .......................................................................................................................................................2 

2.3 Urvalskriterier ..................................................................................................................................................2 

2.4 Urval av studier ................................................................................................................................................3 
2.4.1 Artikelsökning genomförd i primo .............................................................................................................3 
2.4.2 Artikelsökning genomförd i Eric (ProQuest) ..............................................................................................4 

2.5 Översikt av artiklar ..........................................................................................................................................4 

2.6 Validitet och Reliabilitet ..................................................................................................................................6 

3. KARTLÄGGNING OCH ANALYS................................................................................... 7 

3.1 Kartläggning av primärstudier .......................................................................................................................7 

3.2 Analys av primärstudier ..................................................................................................................................8 
3.2.1 Syfte ...........................................................................................................................................................8 
3.2.2 Testad kunskap och fysisk aktivitet ............................................................................................................9 
3.2.3 Resultat ..................................................................................................................................................... 10 

3.3 Kartläggning av sekundärstudier ................................................................................................................. 10 

3.4 Analys av sekundärstudier ............................................................................................................................ 11 
3.4.1 Syfte ......................................................................................................................................................... 11 
3.4.2 Metod och urval ....................................................................................................................................... 11 
3.4.3 Resultat ..................................................................................................................................................... 12 

4. DISKUSSION ..................................................................................................................... 13 

4.1 Metoddiskussion ............................................................................................................................................. 13 

4.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................................................... 13 

4.3 Yrkesutövning ................................................................................................................................................ 14 

4.4 Vidare forskning ............................................................................................................................................ 15 

REFERENSER 



1  

1. INLEDNING 
Fysisk aktivitet och dess påverkan på elevernas prestationer i skolan är idag ett omtalat ämne. 
På våra praktikplatser under utbildningen har olika typer fysisk aktivitet utöver den planerade 
tiden för idrott och hälsa implementerats. Under de tillfällen vi har varit ute på olika skolor 
under praktik, har vi stött på tillagd fysisk aktivitet benämnd PFL (Puls för lärande). PFL är 
en fysisk aktivitet som eleverna deltar i under några tillfällen i veckan där ämnet idrott och 
hälsa inte är planerad, där fokus ligger på att få upp pulsen under en 20 minuters period. I 
samtal med våra handledare på praktiken har vi uppmärksammat att det saknas kunskap om 
varför det har implementerats. Det har heller inte gjorts någon form av förbedömning eller 
förtest för att se om denna intervention ger något resultat. I diskussion med personal på de 
olika skolorna har argumenten för denna typ av intervention varit att det är bra för eleverna 
och att det sägs ha en positiv påverkan på studieresultat. Det verkar främst vara pedagogernas 
åsikter om fysisk aktivitet som motiverar dessa svar, och evidensbaserade fakta saknas. 
Därför behövs en forskningsöversikt om området för att försöka sammanställa vad den 
gemensamma forskningen visar på och hur dessa resultat bör tolkas och tillämpas inom 
skolans värld. Med denna forskningsöversikt ämnar vi identifiera hur forskningen om detta 
område ser ut, alltså vad det är som kännetecknar forskningsfältet om fysisk aktivitet och dess 
påverkan på studieresultat, med fokus på ämnet matematik. 

 
1.1 Syfte 
Syftet med denna forskningsöversikt är att kartlägga och analysera vad som 
kännetecknar forskningen kring sambandet mellan fysisk aktivitet och skolresultat med 
fokus på ämnet matematik. 

 
1.2 Fysisk aktivitet 
De senaste åren har fysisk aktivitet varit omtalat inom skolväsendet, idrottens vara eller icke 
vara, PFL (Puls för lärande) med mera. Skolverket (2018) nämner under “Skolans ansvar” att 
skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet under hela skoldagen. En 
definition av fysisk aktivitet lyder följande: “Fysisk aktivitet definieras som all rörelse som 
produceras av skelettmuskulaturen och som resulterar i en substantiell ökning av 
energiomsättningen” (Sollerhed 2017, s.36). Engström (2013) kommer med en enklare 
definition; “All kroppsövning innebär fysisk aktivitet”. Fysisk aktivitet kan förekomma i olika 
nivåer av intensitet. Det kan vara kroppsrörelse under till exempel arbetstid, fritid eller 
gymnastik. (Sollerhed 2013, s. 36). 

 
Det blir tydligt att det finns stora skillnader på definitionen av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet 
kan vara allt från små aktivitetspauser i klassrummet till högintensiva träningspass. Vi vill i 
vår forskningsöversikt inte begränsa oss till en viss form av fysisk aktivitet utan vara öppna 
för alla sorter av fysisk aktivitet. Ett begrepp som används frekvent är Moderate to Vigorous 
Physical Activity som översätts till ungefär “medelintensiv till kraftfull fysisk aktivitet”. Detta 
begrepp nämner även Sollerhed (2017) som något extra viktigt för de yngre barnen då barn 
och ungdomar rekommenderas minst 60 minuters fysisk aktivitet om dagen sju dagar i 
veckan. 
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2. METOD 

 
2.1 Forskningsöversikt 
Fink (2010) beskriver en forskningsöversikt som en systematisk, tydlig och reproducerbar 
metod för att identifiera, utvärdera och sätta ihop resultat från forskning inom ett visst fält. 
Målet med en forskningsöversikt är att ge en översikt över hur forskningen inom ett visst 
område ser ut, och vad som kännetecknar denna. En forskningsöversikt baserar sina 
slutsatser på tidigare forskning istället för tolkning av upptäckter (Fink 2010, s.3). 

 

2.2 Sökmetoder 
Sökningen av artiklar skedde i november 2018. Backman (2016, s.162) nämner tre 
fundamentala sökmetoder. Dessa metoder är konsultation, manuell sökning och datorbaserad 
sökning. I denna forskningsöversikt användes datorbaserad sökning. Denna sökmetod valdes 
då den är mest effektiv, detta bekräftar Backman (2016, s.167). Efter att de inledande 
sökningarna gjordes i Primo och Eric (Proquest) uteslöts övriga sökmetoder. Sökmetoden 
konsultation uteslöts då det inte fanns någon expert eller annan kunnig i området som vi hade 
att tillgå. Vi valde även att utesluta manuell sökning då resultaten från den elektroniska 
sökningen gav oss tillräckligt med adekvat forskning för att kunna genomföra översikten. De 
första sökningarna efter relevant forskning gjordes i tre olika databaser Primo, Eric 
(Proquest) och Google Scholar. På grund av tidsaspekten valde vi att inte söka i fler 
elektroniska databaser än de vi gjorde. Efter sökningar i de tre databaserna uteslöt vi Google 
Scholar från artikelsökningen då det visade sig problematiskt att verifiera om de artiklar som 
genererades var peer-reviewed, vilket är ett av de inkluderingskriterier som finns för denna 
översikt. I Primo och Eric (Proquest) fanns alternativ för att utesluta all typ av forskning som 
inte är peer-reviewed granskade, därför användes dessa sökmotorer. Vi valde att använda 
båda sökmotorerna för att kunna få en bättre bild av hur forskningsfältet ser ut. För att kunna 
hitta relevanta artiklar som behandlar fysisk aktivitet och dess påverkan på studieresultat hos 
elever använde vi oss av kombinationer av fraser och ord, dessa finns redovisade i tabell 2 
och 4. Logiska operatorer och trunkering används då dessa är olika sätt att effektivisera sina 
sökningar vilket även stämmer överens med Backman (2016, ss.173-175). 

 
Då denna översikt ämnar belysa vad som kännetecknar forskningen kring fysisk aktivitet och 
skolprestationer i ämnet matematik, började vi med att söka på physical activity, school och 
math. Anledningen till varför sökord på engelska används är för att majoriteten av den 
publicerade forskning som finns att tillgå är publicerad på engelska. 

 

2.3 Urvalskriterier 
Innan vi började dokumentera våra sökningar till denna forskningsöversikt orienterade vi oss 
inom forskningsfältet med flera olika sökord för att kunna identifiera vad vi bör söka på för 
att finna relevant forskning sett till vårt syfte. Det fanns tydliga samband mellan vad de olika 
artiklarna angav som keyword för sina artiklar. Här kunde vi se att de flesta av artiklarna som 
uppmätte studieresultat i form av matematik ändå hade valt att utesluta detta som keyword. 
Istället användes begreppen academic achievement eller academic performance. 
Orienteringen i forskningsfältet ledde fram till olika inkluderingskriterier i 
forskningsöversikten. Vissa av kriterierna var för att säkerställa att det är granskad forskning 
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som översikten grundas på medan andra kriterier applicerades för att begränsa antalet artiklar 
till en hanterbar mängd. Exempel på dessa kriterier var att artiklarna var tvungna att vara 
peer-reviewed granskade, vilket innebär att någon forskare inom området har granskat 
artikeln innan publicering. Artiklarna skulle vara skrivna mellan åren 2010 och 2018. Detta 
för att finna aktuell forskning då mycket kan ha ändrats vad beträffar förutsättningar för 
elevers fysiska aktivitet, men också för att reducera antalet träffar till en hanterbar mängd. 
Nedan följer en tabell med de inkluderingskriterier som ligger till grund för artikelsökningen 
(tabell 1). 

 
Tabell 1. Inkluderingskriterier. 
Peer-reviewed 

Publiceringsår 2010-2018 

Vara tillgänglig i fulltext 

Titeln kopplar fysisk aktivitet till studieresultat 

Artikeln ska vara publicerad på engelska 

 
 
2.4 Urval av studier 

 

2.4.1 Artikelsökning genomförd i Primo 
 
Efter att inkluderingskriterierna var etablerade inleddes sökningar. Processen med sökord och 
i vilken ordning sökord lades till eller togs bort finns redovisat i tabell 2. När antalet träffar 
hade reducerats till en hanterbar mängd lästes titlar och abstrakt för att identifiera och plocka 
ut de för översikten relevanta studierna. 

 
Tabell 2. Sökning gjord i Primo steg för steg. I den vänstra spalten redovisar vi sökord, i den högra spalten 
redovisar vi antal träffar med de aktuella sökorden. 

”physical activity” school math* 9082 

”academic achievement” 1436 

”academic performance” 840 

NOT adult* 275 

NOT preschool* 242 

NOT diet* 196 

NOT ”physical education” 86 

Tar bort math* ur sökningen 212 
 
Math* togs bort ur sökningen då vi i orienteringsfasen kom fram till att många artiklar inte 
använde det som begrepp i studien, utan istället använde sig av academic achievement eller 
academic performance. Detta föranledde till att vi testade att ta bort math* ur sökningen för 
att kontrollera om artiklar som ändå var relevanta för översikten sållats bort. När math* togs 
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bort dök flera nya artiklar upp som var relevanta för forskningsöversiktens 
syfte. 

 
I tabell 3 redovisar vi hur många artiklar som valdes ut från varje sida i Primo. Sökmotorn 
var inställd på att sortera artiklar efter relevans och med tio träffar på varje sida. 

 
Tabell 3. Urval av artiklar från Primo. 

Sida 1 6 utvalda artiklar 

Sida 2 2 utvalda artiklar 

Sida 3 2 utvald artikel 

Sida 4 0 

Sida 5 0 

Sida 6 0 
 
Trots att inga relevanta artiklar återfanns efter tredje sidan fortsatte sökningen där rubriker 
och abstrakt lästes igenom. Det visade sig att artiklarna blev mindre relevanta för varje sida 
men vi fortsatte ändå sökningen. För sida 7 till 22 lästes enbart rubrik. 

 

2.4.2 Artikelsökning genomförd i Eric (ProQuest) 
 

Tabell 4. Sökning gjord i Eric (ProQuest) steg för steg. I den vänstra spalten redovisar vi för sökord, i den högra 
spalten redovisar vi för antal träffar med de aktuella sökorden. 

”Physical activity” school ”Academic achievement” 175 träffar 

Peer-reviewed, full text, 2010-2018 11 träffar 

 
Vi använde oss av de sökorden som var mest relevanta från vår sökning i Primo, och fick 
redan efter en sökning fram en hanterbar mängd träffar. Av elva träffar väljs tre artiklar ut för 
vidare granskning. Åtta artiklar väljs bort då de inte överensstämmer med översiktens syfte. 

 
Efter det första urvalet ur Eric (ProQuest) och Primo hade vi tretton artiklar. Dessa tretton 
artiklar lästes igenom och efter denna process reducerades antalet artiklar ytterligare. Totalt 
analyseras elva artiklar i översikten. Anledningen till att två artiklar uteslöts i denna process 
var för att den ena artikeln inte var tillgänglig i fulltext, trots att fulltext var inlagt i 
avgränsningarna för de databaser vi använde. Den andra artikel uteslöts då den inte inriktade 
sig mot fysisk aktivitet. 

 

2.5 Översikt av artiklar 
I tabell 5 presenteras en översiktlig bild av de artiklar som är inkluderade i 
forskningsöversikten. Artiklarna är sorterade efter författare i alfabetisk ordning. 
Tabellen består av fem rubriker för att tydliggöra vilka författarna är, var artikeln är 
publicerad, vilket år den är publicerad, vilket år och i vilket land som artikeln 
publicerades samt vilken sökmotor artikeln är hämtad från. 
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Tabell 5. Översikt av utvalda artiklar. 

Efternamn: Titel: Publikation: År/Land: Sökmotor: 

1. Amin, Sarah A et 
al. 

The Physical Activity Environment 
and Academic Achievement in 
Massachusetts Schoolchildren 

Journal of school 
health 

2017 USA Primo 

2. Brusseau, 
Timothy A. Hannon, 
James C. 

Impacting Children's Health and 
Academic Performance through 
Comprehensive School Physical 
Activity Programming 

International 
electronic journal of 
elementary 
education 

2015 USA Eric 
(Proquest) 

3. Erwin, Heather. 
Fedewa, Alicia 

Student academic performance 
outcomes of a classroom physical 
activity intervention: A pilot study 

International 
electronic journal of 
elementary 
education 

2013 USA Primo 

4. Fedewa, Alicia L 
& Ahn, Soyeon 

The effects of physical activity and 
physical fitness och children’s 
achievement and cognitive 
outcomes: a meta-analysis 

Research quarterly 
for exercise and 
sport 

2013 USA Primo 

5. Hall, Georgia, 
Fay Poston Kristen, 
and Harris, 
Stephanie. 

Before the School Bell Rings: How 
a Before-School Physical Activity 
Program Improves Executive 
Functions 

Afterschool Matters 2015 USA Eric 
(Proquest) 

6. Hansen, David M 
et al. 

Linear/Nonlinear relations of 
activity and fitness with children’s 
academic achievement 

Medicine & Science 
in sports and 
exercise 

2014 USA Primo 

7. Käll, Lina B. 
Nilsson, Michael. 
Lindén, Thomas. 

The Impact of a Physical Activity 
Intervention Program on Academic 
Achievement in a Swedish 
Elementary School Setting 

Journal of school 
health 

2013 Sverige Primo 

8. Mullender- 
Wijnsma, Marike J 
et al. 

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

Journal of school 
health 

2014 
Nederländerna 

Primo 

9. Resaland, Geir K 
et al. 

Effects of physical activity on 
schoolchildren's academic 
performance: The Active Smarter 
Kids (ASK) cluster-randomized 
controlled trial 

Preventive medicine 2016 Norge Primo 
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Tabell 5. Översikt av utvalda artiklar, fortsättning. 

Efternamn: Titel: Publikation: År/Land: Sökmotor: 

10. Snyder, Kailey. Dinkel, 
Danae. Schaffer, Connie. 
Hiveley, Seth. Colpitts, 
Amanda. 

Purposeful Movement: The 
Integration of Physical 
Activity into a Mathematics 
Unit 

International Journal of 
Research in Education 
and Science 

2016 USA Eric 
(Proquest) 

11. Sullivan Rachel A Kuzel 
AnnMarie H. Vaandering 
Michael E. Chen Weiyun. 

The Association of physical 
activity and academic 
behavior: a systematic 
review 

Journal of school health 2016 USA Primo 

 
 
2.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär i vilken grad forskningsöversikten överensstämmer med vad som var ämnat 
utifrån syftet (Fink 2010, s.116). Genom att i urvalsprocessen tydligt granska artiklarna som 
beskrivs i denna forskningsöversikt utifrån titel, abstrakt och innehåll mot syftet ger 
forskningsöversikten svar på vad som kännetecknar forskningsfältet kring fysisk aktivitets 
påverkan på elevers skolresultat och därmed har den en hög validitet. 
Reliabilitet som betyder tillförlitlighet syftar till att metoden för insamlingen av data är tydligt 
strukturerad och dokumenterad för att minimera felaktigheter (Fink 2010, s.114). Genom att 
tydligt presentera forskningsöversiktens sökningar, träffar, kriterier, och det slutliga urvalet är 
vår förhoppning att det ska skapa en hög reliabilitet. Om forskningsöversikten skulle 
reproducerats av en tredje part skulle snarlika resultat uppnås. 
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3. KARTLÄGGNING OCH ANALYS 
 
Kartläggningen av studierna i forskningsöversikten kommer presenteras i form av tabeller. Att 
presentera kartläggningen i tabellform gör den mer överskådlig. Först kommer en 
kartläggning följt av en analys av de primärstudier som är inkluderade i översikten att 
redovisas, därefter kommer kartläggning och analys av de sekundärstudier som är inkluderade 
att redovisas. 

 
 
3.1 Kartläggning av primärstudier 

 
I tabellen nedan redovisas kartläggningen av de primärstudier som är inkluderade i 
forskningsöversikten. Tabellen innehåller sex olika rubriker för överskådlighetens skull. 
Artikel 4 och 11 nämns i tabell 7 under sekundärstudier. 

Tabell 6. Kartläggning av primärstudier. Artiklarna namnges med motsvarande siffra från tabell 5. 
 Syfte: Metod: Urval: Testad 

kunskap: 
Typ av fysisk 
aktivitet: 

Resultat: 

1 Utvärdera sambandet 
mellan PAE med AP, 
samt om det finns ett 
starkare samband i 
låginkomstskolor jämfört 
med medelinkomstskolor 

Samlat in data i form 
av enkäter, mätt 
elevernas BMI, gjort 
en undersökning där 
eleverna har 
accelerometer. Sedan 
jämfört PA hos 
eleverna med 
studieresultat 

3-5 klass. 17 skolor i 
Massachusetts. 7 
låginkomstskolor, 10 
medelinkomstskolor. 
575 deltagare, cirka 
60 % tjejer. 

Matematik, 
ELA (English 
language arts) 

Ingen extra 
fysisk 
aktivitet. 

I låginkomstskolorna hade 
fysisk aktivitet positiv 
påverkan på 
matematikresultaten, men 
ingen påverkan på 
läsningen. I 
medelinkomstskolorna 
fann de inga samband med 
fysisk aktivitet och 
studieresultat. 

2 Förmedla information om 
ett interventionsprogram 
som ska ha påverkan på 
elevers skolprestationer. 

Framkommer inte. Framkommer inte. Framkommer 
inte. 

Framkommer 
inte. 

Anser att 
interventionsprogrammet 
är värt att använda i skolan. 

3 Undersöka om Kvasiexperimentell 29 elever i tredje Läsning, PA breaks (i De kommer fram till att PA 
 schemalagd PA positivt interventionsstudie klass från samma matematik. klassrummet) breaks inte påverkar 
 påverkar elevers läs- och med kontrollgrupp. skola fördelat på två  - 20+ minuter elevernas prestationer 
 matematikprestationer Stegräknare för att klasser. En klass var  varje dag negativt, utan enligt 
 samt undersöka mäta PA. interventionsgrupp  under en 20- CBM´s så visar resultatet 
 sambandet mellan CBMs Förtest och eftertest. och den andra var  veckors på en positiv ökning bland 
 (curricular-based Betyg (från lärare), kontrollgrupp.  period. resultaten hos eleverna. 
 measurements) och andra testresultat och CBM     
 metoder som är till för att användes för att     
 mäta elever läs- och mäta AA.     
 matematikprestationer för      
 att se om CBM kan      
 användas som ett      
 utvärderingsverktyg för      

 PA interventioner.      

5 Undersöka hur ett fysiskt Enkätinsamling av 570 elever första året, Exekutiva BOKS - 40 Arbetsminnet och 
 aktivitetsprogram före föräldrar och lärare. 136 i funktioner: minuter (i förmågan att byta fokus 
 skolan påverkar exekutiva För- och interventionsstudien arbetsminne snitt 20 min förbättrades hos eleverna 
 funktioner som efterbedömingar av och resterande 434 och förmåga MVPA) innan som deltog i den utökade 
 arbetsminne och att skifta eleverna (inte test) var kontrollgrupp. att byta fokus skolan/ 2-3 fysiska aktiviteten. 
 mellan uppgifter.   från en uppg. gånger i  
    Till en annan. veckan  
    Numeracy   

    och literacy   

 
Tabell 6. Kartläggning av primärstudier. Artiklarna namnges med motsvarande siffra från tabell 5. Fortsättning. 
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 Syfte: Metod: Urval: Testad 
kunskap: 

Typ av fysisk 
aktivitet: 

Resultat: 

6 Utvärdera ifall Utgått ifrån data från en 687 elever från 17 Matematik, Fysisk aktivitet i Hälsosam fysik har en 
 sambandet mellan 3-årig skolor. Årskurs 2 och läsning. klassrummen (90 positiv påverkan på 
 PA och AA/AP är interventionsstudie och 3.  min extra i veckan) matematik och stavning, 
 linjär eller olinjär med hjälp av dessa data    men ett samband mellan 
 över olika nivåer av undersökt sambandet    fysisk aktivitet och 
 PA/fitness. mellan följande tre    stavning syns ej. Det 
  (Fysisk aktivitet, Fitness    fanns ingen korrelation 
  och studieresultat).    mellan läsning och 
  Accelerometer    fysisk hälsa. 
  mätte aktiviteten.     

7 Avgöra hur ett En kontrollerad 1 interventionsskola Svenska, Två stycken 30-40 En större del av 
 fysiskt tvärsnittsstudie med och 3 kontrollskolor. matematik minuters aktiviteter eleverna i 
 aktivitetsprogram interventionsprogram. 408 elever i och i veckan, utförda av interventionsskolan 
 påverkar elevernas Förtest och tester. interventionsskolan engelska. en lokal presterade bättre i alla 
 studieresultat.  och 1557 i  idrottsförening. tre ämnen jämfört med 
   kontrollskolorna.   elever från 
      kontrollskolan. Chansen 
      för att klara de 
      nationella proven 
      dubblerades för 
      interventionsskolan. 

8 Beskriva hur F & V Kvasiexperimentell 228 elever (122 Matematik, 63 lektioner (fysiskt Eftertester visade att 
 implementeras i interventionsstudie med pojkar/106 flickor) från läsning. aktiva, ca 30 tredjeklasseleverna var 
 skolan under 1 år. kontrollgrupp. Förtest 6 olika skolor. Årskurs  min/st.) betydligt bättre än 
 Utvärdera hur F & och eftertest. Två 2-3.   kontrollgruppen på 
 V påverkade utomstående    eftertesterna, medan 
 matematik och interventionslärare.    andraklassarna var 
 läsning hos Forskare observerade    betydligt sämre än 
 eleverna. lärarna.    kontrollgruppen på 
  Interventionslärarna    eftertesterna. 
  utvärderade. Pulsband     

  mätte aktiviteten.     

9 Undersöka hur 7 Randomiserad 1129 elever från 57 Matematik, Utökad fysisk Primära analyser visade 
 månaders utökad interventionsstudie med skolor i Norge. Årskurs engelska aktivitet under en 7- inte på någon 
 fysisk aktivitet i kontrollgrupp. För- och 4. 28 och norska. månadersperiod förbättring via 
 skolan kan påverka eftertester. Fysisk interventionsskolor.  totalt 165 minuter i interventionen, men de 
 studieresultat aktivitet mättes genom Resterande  veckan. sekundära analyserna 
  stegräknare. Enkäter. kontrollskolor.   visade på förbättring 
  Eleverna mättes och Randomiserat vilka   hos de elever som 
  vägdes. skolor som var   presterade allra sämst 
   intervention/kontroll.   vid starten av 
      interventionen. 

10 Utvärdera Interventionsgrupp och Årskurs 3, 24 Matematik Aktiva Det fanns ingen specifik 
 effektiviteten av en 

lärardesignad 
kontrollgrupp. Mätte 
fysisk aktivitet med 

medverkade i studien.  matematiklektioner 
i 5 veckor, där 

skillnad mellan 
interventionsgruppen 

rörelseinlärningsstrat accelerometer,  eleverna skulle röra och kontrollgruppen vad 
egi på elevers observation av elevernas  på sig 50 % av gäller studieresultat. 
fysiska aktivitet, 
akademiska 
prestationer samt 

förmåga att fokusera på 
en uppgift. 

 lektionen. När det kommer till on- 
task behaviour så 
presterar 

elevernas förmåga    interventionsgruppen 
att fokusera på en 
uppgift. 

   bättre än 
kontrollgruppen. 

 
3.2 Analys av primärstudier 

3.2.1 Syfte 
Nästan samtliga av artiklarna i vårt urval har snarlika syften, med några undantag, men 
genomgående för alla är att de på något sätt vill se/testa ett interventionsprograms påverkan 
på elevers studieresultat. Av vårt urval på åtta primärstudier är det sex studier som 
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har som syfte att specifikt se på sambandet mellan ökad fysisk aktivitet och studieresultat. 
Utöver att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och studieresultat så har Hansen 
(2014) en mer djupgående undersökning för att se ifall den ökade fysiska aktivitetens 
påverkan på studieresultatet är linjär eller icke-linjär. Amin (2017) har valt att undersöka 
sambandet mellan elevernas möjligheter till fysisk aktivitet och studieresultat istället för att se 
direkt på den ökade fysiska aktivitetens påverkan. Studien skriven av Snyder (2016) 
undersöker effektiviteten av en inlärningsstrategi som baseras på att eleverna involverar 
fysiska övningar i samband med själva lärandet och dess påverkan på elevernas studieresultat. 

 
Innan vi beskriver metoden i artiklarna i vårt urval måste vi först förklara vad vi menar med 
metod. Med begreppet metod menar vi hur forskarna gick tillväga när de gjorde sin 
undersökning. Det finns många likheter mellan de olika artiklarna men vissa skiljer sig från de 
andra. Med tanke på att artiklarna hade en/flera metoder för att undersöka elevernas fysiska 
aktivitet samt en/flera metoder för att undersöka elevernas skolprestationer, delas metod upp i 
två olika delar, där den första visar studiernas metod för att kartlägga fysisk aktivitet. 

 
Oavsett vilken forskning vi ser på utifrån vårt urval av forskningsartiklar så är den fysiska 
aktiviteten central. I artiklarna skrivna av Amin (2017), Hansen (2014), Snyder (2016) har 
de mätt den fysiska aktiviteten med hjälp av en accelerometer, där fokus har legat på att 
kartlägga den dagliga motionen eleverna får istället för att just fokusera på enbart den ökade 
fysiska aktiviteten. Hall (2015) och Mullender- Wijnsma (2014) använder sig istället av 
pulsband för att kartlägga elevernas fysiska aktivitet, för att se till så att eleverna ligger på en 
viss nivå under själva aktiviteten, MVPA, (Moderate to vigorous physical activity). I Källs 
(2013) studie framkommer det inte om de har kontrollerat elevernas fysiska aktiviteter med 
hjälp av något mätinstrument utan att de fokuserade på att aktiviteten istället skulle vara 
utformad för deltagande, vara underhållande och hälsofrämjande. Två av studierna Erwin 
(2013) och Reseland (2016) använde sig av stegräknare för att kartlägga eleverna under den 
ökade fysiska aktiviteten. Trots att forskarna har använt sig av olika metoder för att 
undersöka elevernas fysiska aktivitet har de i stort sett kommit fram till liknande resultat. 

 

3.2.2 Testad kunskap och fysisk aktivitet 
När det kommer till kartläggning av skolprestationer ser det även här likvärdigt ut, med några 
av studierna som sticker ut med sina tillvägagångssätt. Fem av artiklarna har använt sig av 
någon form av för- och eftertest för att kartlägga elevernas prestationer. I två av studierna, 
Hall (2015) och Reseland (2016), så har de samlat in data i form av enkäter ifyllda av 
föräldrar, samt insamlad data från tidigare skolår för att kartlägga elevernas prestationer. I 
studien skriven av Snyder (2016) har man utgått ifrån observationer för att bedöma elevernas 
förmåga att fokusera på en uppgift. 

 
Gemensamt för samtliga studier är att de har använt sig av eller utgått ifrån en 
interventionsgrupp och en referensgrupp för att tydligt synliggöra skillnader mellan elevernas 
skolprestationer i samband med de fysiska aktiviteterna. Utifrån vårt urval är fältet är uppdelat 
i två dominerande metoder, där ena delen är studier som är kvasiexperimentella, och där den 
andra delen är randomiserad. Att studierna har använt sig av olika sätt att bedöma elevers 
skolresultat skulle kunna vara en styrka inom fältet. 

 
Samtliga av primärstudierna har riktat in sig på elever i grundskolan, men där majoriteten har 
fokus på låg och mellanstadiet. Antalet deltagare i de olika studierna varierar från det lägsta, 
24 elever, till det högsta, 1965 elever. Alla primärstudier har utgått ifrån en 
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interventionsgrupp samt en eller flera kontrollgrupper. I artikeln skriven av Amin (2017) har 
man specifikt valt ut skolor baserat på socioekonomiska förutsättningar, det vill säga skolor 
i låginkomstområden och medelinkomstområden. 

 
Med testad kunskap menar vi i vilket ämne man har utfört tester för att se skillnad på 
elevernas studieresultat. Genomgående för alla artiklar är att de har undersökt resultat inom 
matematik, och använt matematik som begrepp, alla förutom Hall (2015) som väljer att 
nämna det som numeracy. Erwin (2013), Hansen (2014), Mullender-Wijnsma (2014) har 
utöver matematiken även undersökt elevernas prestationer inom läsning. Hall (2015) ser på 
elevernas exekutiva funktioner, såsom arbetsminne och förmåga att byta fokus mellan olika 
uppgifter utöver matematiken. Käll (2013) och Reseland (2016) undersöker studieresultat 
inom modersmål samt engelska utöver matematiken. 

 
Alla artiklar förutom Amin (2017) har använt sig av någon form av ökad fysisk aktivitet. 
Amin (2017) undersöker istället möjligheten till fysisk aktivitets påverkan på skolresultat. 
Den ökade fysiska aktiviteten skiljer sig åt från artikel till artikel. Mullender-Wijnsma (2014) 
och Snyder (2016) har haft fysiskt aktiva lektioner, där eleverna har fått röra sig aktivt som en 
del av lektionen. Erwin (2013) och Hansen (2014) har haft fysiska aktiviteter i klassrummet 
utöver lektionerna. Käll (2013) har haft fysiska aktiviteter efter skoltid. Hall (2015) har haft 
fysiska aktiviteter före skolstart. Trots att forskarna har använt sig utav olika design på sina 
interventionsprogram, och den fysiska variationen har varierat så har det i stort sett beskrivit 
liknande resultat. 

 

3.2.3 Resultat 
Överlag har samtliga artiklar i vårt urval sett positiva resultat baserat på för- och eftertester. 
Medelvärdet av elevernas resultat har ökat mer i interventionsgrupperna jämfört med 
kontrollgrupperna. Skolresultatet testas oftast genom matematiska tester. Det finns dock några 
undantag i vårt urval som menar på att den ökade fysiska aktiviteten inte direkt påverkar 
elevernas resultat, utan snarare påverkar elevernas hälsa/koncentrationsförmåga. Mullender- 
Wijnsma (2014) kommer fram till att den ökade fysiska aktiviteten medförde positiva resultat 
hos ena interventionsgruppen som bestod av elever i tredjeklass, men att den andra 
interventionsgruppen som bestod av elever i andraklass visade sämre resultat på sina 
akademiska eftertester, detta skulle enligt forskarna kunna bero på att eleverna i andra klass la 
lika mycket fokus på den fysiska aktiviteten som lektionsinnehållet till skillnad från eleverna i 
årskurs tre. Reseland (2016) visar i sitt resultat att endast de elever som presterade allra sämst 
i de akademiska förtesterna visade på ökning i eftertester medan resten av eleverna i 
interventionsgruppen var oförändrade. I studien gjord av Snyder (2016) är resultaten att det 
inte var någon skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen vad gäller 
skolresultat, dock visade interventionsgruppen ett bättre resultat i förmågan att kunna fokusera 
på en uppgift jämfört med vad kontrollgruppen gjorde. I studien skriven av Hansen (2014) 
kommer de fram till att det är elevernas fysik som påverkar studieresultaten, har eleven en 
hälsosam fysik presterar de bättre i skolan. Det nämns i samma artikel att den ökade fysiska 
aktiviteten har positiv påverkan på elevernas fysik. 

 
3.3 Kartläggning av sekundärstudier 
I tabellen nedan redovisas kartläggningen av de sekundärstudier som är inkluderade i 
forskningsöversikten (här redovisas artikel 4 samt artikel 11). Tabellen innehåller fem olika 
rubriker för överskådlighetens skull. Efter tabellen följer en analys av artiklarna i löpande 
text. 
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Tabell 7. Kartläggning av sekundärstudier. 

Artikel: Syfte: Metod: Urval: Resultat: 

4.The effects of 
physical activity 
and physical 
fitness och 
children’s 
achievement and 
cognitive 
outcomes: a meta- 
analysis 

Kvantitativt 
sammanställa 
forskning kring fysisk 
aktivitet och barns 
kognitiva förmåga. 
Och problematisera 
detta ur ett 
lärarperspektiv 

Manuell och 
elektronisk sökning. 
Systematiskt 
kodningsschema för 
att statistiskt 
analysera. Beräkning 
av effektstorlek. 

59 studier från 1940 till 
2009 både publicerade 
och opublicerade valdes 
ut till meta-analysen. 

Interventionsstudierna som hade fokus på 
konditionsträning visade sig ha störst påverkan 
på de kognitiva förmågorna. Rörlighetsträning 
och kombinationer av flera träningsformer 
visade sig inte ha någon större effekt på kognitiv 
förmåga. Tvärsnittsstudierna visar på att de 
elever som är fysiskt vältränade presterar i snitt 
bättre, än elever som inte är det, vad gäller 
kognitiv förmåga och studieresultat. 

11.The 
Association of 
physical activity 
and academic 
behavior: a 
systematic review 

Undersöka hur olika 
typer av PA 
interventioner 
påverkar 
studieresultat 

Elektronisk sökning. 
Två utomstående 
granskare. 

9 interventionsstudier 
mellan 1995 till 2016 
valdes ut för översikten. 

Så lite som 5 minuters fysisk aktivitet har visat 
på positiva resultat, men det är mer troligt att 
positiva resultat kommer uppnås om det utförs 
10-30 minuter regelbundet. Regelbunden 
fysisk aktivitet leder till bättre kondition, och 
det i sin tur ett samband med studieresultat. 

 
 

3.4 Analys av sekundärstudier 

3.4.1 Syfte 
Fedewa & Ahn (2011) har sin utgångspunkt i The effects of physical activity and physical 
fitness on children’s achievement and cognitive outcomes: a meta-analysis att barn inte når 
den rekommenderade dagliga mängden fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten begränsas 
under skoldagarna och detta leder till att majoriteten av dagen spenderas stillasittande. Med 
anledning av detta var syftet med deras studie att kvantitativt sammanställa forskningen om 
fysisk aktivitet och dess påverkan på barns kognitiva förmågor samt att problematisera detta. 
Sullivan et al (2017) hade som syfte i deras översikt att undersöka hur olika typer av 
interventioner med fysisk aktivitet påverkar studieresultaten. 

 

3.4.2 Metod och urval 
I sökningen efter relevanta artiklar gick Fedewa & Ahn (2011) igenom all forskning från 
1940-2009, både publicerade och opublicerade. Sökorden de använde var: physical activity, 
physical fitness, physical education, curricular activity, exercise, cognition, achievement, 
academic, intelligence, students, and children. För att studierna skulle komma med i deras 
översikt behövde de uppfylla följande kriterier: (a) de behövde undersöka effekten av eller 
sambandet mellan någon typ av fysisk aktivitet och barns kognitiva funktioner, (b) 
målgruppen för studierna var åldern 3-18 år, (c) de behövde innehålla statistik som kunde 
beräkna effektstorlek, detta innebar att ingen kvalitativ data inkluderades. (d) Data fick bara 
vara använd en gång tidigare för att undvika replikering, och slutligen (e) var studierna 
tvungna att vara skrivna på engelska. Detta urval skiljer sig markant från Sullivan et al (2017) 
där urvalet endast bestod av interventionsstudier med för- och eftertest, kvasiexperimentell- 
eller randomiserad kontrollundersökningsdesign. Sullivans (2017) artiklar var även tvungna 
att vara peer- review granskade, och publicerade mellan 1995 och 2016. Fedewa & Ahn 
(2011, s. 523) skriver i metoddelen i artikeln att för att göra urvalet så noggrant som möjligt 
har de även valt att inkludera opublicerade studier. Totalt har 23 studier som inte blivit 
publicerade inkluderats i urvalet. Detta skulle kunna vara problematiskt då man kan ställa sig 
frågande till varför en studie inte har publicerats. Studier som inte publicerats behöver inte ha 
blivit kritiskt granskade vilket kan leda till inkorrekta och missvisande resultat. Vidare är 
urvalet av Fedewa & Ahn (2011) problematiskt att generalisera, då de flesta studierna i meta- 
analysen har sitt ursprung i USA. Endast sju inkluderade studier har genomförts utanför USA. 
The effects of physical activity and physical fitness och children’s achievement and cognitive 
outcomes: a meta-analysis och The Association of physical activity and academic behavior: a 
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systematic review skiljer sig även i vem det är som har gjort sökningarna efter artiklar. I 
Fedewa & Ahn (2011) framgår det inte att någon annan har gjort sökningarna, men i Sullivan 
et al (2017) är det utomstående som är införstådda med urvalskriterierna som har gjort 
sökningarna. Detta skulle kunna vara en fördel då Sullivan et al (2017) inte själva avgör vilka 
studier som ska vara med och på så vis påverkar resultatet. En styrka med urvalet av Fedewa 
& Ahn (2011) är att såpass många studier har inkluderats och analyserats. I kontrast till detta 
skulle urvalet till artikeln av Sullivan et al (2017) kunna anses som något knapphändig då 
enbart nio studier på ett tidsspann över 21 år har inkluderats. 

 

3.4.3 Resultat 
Gemensamt för de båda artiklarna är att de kommer fram till snarlika resultat. Båda artiklarna 
visar att fysisk aktivitet har en positiv effekt på studieresultat. Studieresultat har uppmäts i 
matematiska och språkliga tester. Konditionsträning är den form av fysisk aktivitet som 
påverkar elevers kognitiva förmågor mest, medan rörlighetsträning inte visade sig gynna 
elevernas kognitiva förmågor i samma utsträckning. Hur länge de fysiska aktiviteterna pågår 
påverkar också hur stor påverkan de har på studieresultaten. Fysiska aktiviteter som pågår 
mellan tio till trettio minuter och utövas regelbundet har störst sannolikhet till att bidra med 
förbättrade studieresultat. Båda studierna kommer även fram till att hälsosam fysik är positivt 
sammankopplat med studieresultat. 



13  

4. DISKUSSION 

4.1 Metoddiskussion 
Utifrån syftet med denna forskningsöversikt har urvalet av artiklar kunnat besvara vår 
frågeställning på ett adekvat vis. Dock bör det tilläggas att då vi är ovana och detta är första 
gången vi genomför en forskningsöversikt kan det påverka validiteten. Genom våra sökord 
exempelvis academic achievement eller academic performance har vi ringat in den 
kvantitativa delen av forskningsfältet. Via justering av sökorden kunde eventuellt en mer 
kvalitativ del av fältet fångats upp. Hade någon annan reproducerat vår studie skulle de 
kunna ha kommit fram till samma resultat som oss. Tack vare noggranna beskrivningar av 
urvalsförfarandet har forskningsöversikten en hög replikerbarhet, vilket bidrar till 
reliabilitet. 

 
Vi valde att endast utgå från artiklar publicerade på engelska, då engelska är ett världsspråk i 
synnerhet inom forskarvärlden. Detta innebar att inga sökningar efter artiklar på andra språk 
genomfördes, vilket skulle kunna vara en nackdel för validiteten då forskning som skulle 
kunna vara relevant för vårt syfte uteblir på grund av vår bristande språkkunskap. 

 
Forskningsöversikten har likt många andra översikter vissa begränsningar. Det finns olika 
aspekter på begränsningar inom forskningsöversikten. En begränsning skulle kunna vara 
tidsbrist. Detta skulle kunna medföra att forskningsöversikten enbart tar upp en liten del av 
ett stort fält med flera utgångspunkter, detta var dock inte vårt syfte, utan vi fokuserade på ett 
specifikt område. Med tanke på att fältet är väldigt stort och bristen på tid alltid har varit ett 
faktum valde vi i vårt urval att fokusera på just sambandet mellan fysisk aktivitet och 
studieresultat inom matematik. 

 
När vi utförde kartläggningen och analysen började vi med att båda två läste de olika 
artiklarna och reflekterade över punkter vi ansåg vara relevanta utifrån översiktens syfte. Efter 
att vi läst artiklarna diskuterade vi våra punkter med varandra för att säkerställa att vi tolkat 
artiklarna på samma vis. Detta ger en hög grad av interbedömmarreliabilitet då våra 
tolkningar överensstämde med varandra (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, 
s.104). 

 
Vår analys av de utvalda artiklarna är baserad på studiernas syfte, metoden som används samt 
resultat. Detta för att kunna identifiera vad som kännetecknar forskningsfältet. Analysen vi 
har genomfört anser vi svarar mot forskningsöversiktens syfte att identifiera det som 
kännetecknar fältet. 

 
4.2 Resultatdiskussion 
Denna forskningsöversikt hade som syfte att kartlägga och analysera vad som kännetecknar 
forskningen kring sambandet mellan fysisk aktivitet och skolprestationer med fokus på ämnet 
matematik. Genom vårt urval har vi kunnat se att detta är ett forskningsfält som har inslag av 
hälsa. Denna slutsats skulle kunna dras genom att uppmärksamma i vilken typ av tidskrift 
artiklarna är publicerade. I flera av artiklarna kollar forskarna även på elevernas BMI (body 
mass index) vilket används som en måttstock för hälsa, detta skulle ytterligare kunna visa på 
hälsoaspekterna i forskningsfältet. Effekten av interventionerna i de olika studierna i vårt 
urval visar på att den ökade fysiska aktiviteten leder till att elevernas fysik blir bättre, som i 
sin tur skulle kunna leda till att eleverna presterar bättre. 

 
Det förekommer att forskarna namnger sina interventioner, detta skulle kunna vara en 
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marknadsföringsmetod då många anser att deras metoder är bra och vill föra dessa vidare. 
 
Eleverna har för- och eftertestats i de flesta studierna och ett medelvärde har räknats ut för att 
avgöra effekten av interventionen. Då elevernas studieresultat mättes i matematik och språk 
samt att interventionerna har visat på positiva resultat, skulle slutsatsen kunna dras att den 
fysiska aktiviteten skulle kunna ha en positiv påverkan på elevernas matematikresultat. Om 
en lärare siktar på att förbättra exempelvis matematikresultat kan en ökad fysisk aktivitet ge 
positivt resultat, dock skulle det kunna vara mer effektivt att istället ge utökad tid inom 
matematik. 

 
Studierna i vårt urval använder sig av kvantitativa metoder, detta skulle kunna bero på att det 
är ett effektivt sätt att få fram tydliga resultat. 

 
Efter att vi har analyserat resultaten i vårt urval av studier anser vi att en styrka inom 
forskningsfältet skulle kunna vara att olika metoder för mätning av studieresultat används. 
Trots att de använder olika metoder kommer de ändå fram till liknande resultat. Då 
forskningsfältet ofta baseras på interventionsstudier uppmäts en effekt på kort tid, det som 
dock saknas är hur interventionen påverkar elever över lång tid. Detta anser vi är en svaghet 
inom fältet. 

 
Sammanfattningsvis kännetecknas fältet av: för- och eftertester som undersöker elevernas 
kunskap, interventionsstudier med kontrollgrupper, hälsoinslag där bland annat BMI 
uppmäts, kvantitativa metoder för att uppmäta resultat, marknadsföring av 
interventionsprogram. 

 
4.3 Yrkesutövning 
Som nämnt tidigare i översikten är utökad fysisk aktivitet något som införs inom 
skolväsendet, detta kommer då även bli relevant för oss i vår framtida yrkesroll. Som 
kunskapsöversikten har visat kan utökad fysisk aktivitet ha en positiv påverkan på elevernas 
resultat i skolan. Implementering av fysisk aktivitet i skolan skulle kunna ha en positiv 
påverkan, om inte på elevernas resultat, så på elevernas fysik. Inslag av fysiska aktiviteter 
skulle kunna förändra den traditionella undervisningen och skulle kunna göra den lite 
roligare och mer intressant. Vi kan relatera till detta då vi under vår tid på högskolan har fått 
testa på fysiska aktiviteter kombinerat med akademiska lektioner, under bland annat 
utomhusmatematik och naturvetenskapliga exkursioner. Dessa tillfällen har varit både 
lärorika och underhållande. Man behöver vara medveten om att införande av fysisk aktivitet 
kan vara tidskrävande. Det är upp till pedagogen att finna en balansgång mellan ämnena och 
den fysiska aktiviteten. Varje lärare känner sin klass med sina elever bäst och en 
generalisering kan bli svår att avgöra, dock ser vi positivt på forskningens resultat som vi har 
haft med i denna översikt och ser fram emot att testa detta i vår framtida yrkesroll. 

4.4 Vidare forskning 
Genom kartläggningen och analysen framkom det att den huvudsakliga forskningen bedrivs 
på ett kvantitativt sätt. Vidare forskning föreslås utgå från ett pedagogiskt perspektiv för att 
kunna få grepp om både hur elever och pedagoger upplever implementering av olika typer av 
fysiska aktivitet utöver den ordinarie tiden. Forskning som jämför olika interventionstyper 
och dess resultat hade också varit intressant att se. Ytterligare forskning krävs för att ta reda 
på den långvariga effekten av utökad fysisk aktivitet då den nuvarande forskningen främst 
riktar in sig på kortsiktiga resultat. Ytterligare forskning krävs också för att kunna avgöra  
vad som egentligen påverkar elevernas studieresultat med den utökade fysiska aktiviteten. 
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