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Denna litteraturstudie belyser hur fysisk aktivitet i matematikundervisning påverkar 

elevers prestationer inom matematik i grundskolan. Genom en systematisk 

litteratursökning utifrån förutbestämda kriterier har vetenskapligt material samlats in från 

databaser för att sedan ha kritiskt granskats utifrån tre olika metoder. Det vetenskapliga 

urvalet består av tio peer-reviewed artiklar. I litteraturstudien beskrivs olika sätt att 

använda sig av fysisk aktivitet kopplat till lärande i allmänhet och matematik i synnerhet. 

Det som framträder är att studier som pågått i minst 2 studieår inom forskningsområdet, 

visar på ett mer positivt resultat kring hur fysisk aktivitet påverkar matematiklärandet. Ett 

kriterium i studien är att de fysiska aktiviteterna ska kunna genomföras utan redskap och 

möjlighet till större utrymmen. Det analyserade materialet pekar på att extrainsatt fysisk 

aktivitet i matematikundervisningen påverkar grundskoleelevers lärande. De positiva 

effekter som uppstår är att eleverna lär sig snabbare gentemot de elever som inte hade 

extrainsatt fysisk aktivitet. Visserligen fanns det de studier som inte såg de positiva 

effekterna av fysisk aktivitet men dessa studier såg heller inte några negativa effekter av 

den extrainsatta fysiska aktiviteten.  
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1 Inledning 

Fysisk aktivitet är idag viktigare och mer aktuellt än tidigare. World Health Organization 

(WHO, 2018) beskriver att det finns många vinster med regelbunden fysisk aktivitet. Två 

av vinsterna som uppkommer är att människan blir starkare och minskar risken för skador 

och sjukdomar. Trots att vi känner väl till fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet visar 

Nyberg (2017, s. 41) som följt svenska barn och ungdomars rörelse över tid, att få når upp 

till den dagliga rekommendationen av 60 minuter fysisk aktivitet.  

Vårt intresse för extrainsatt fysisk aktivitet väcktes under de verksamhetsförlagda delarna 

vi genomfört i vår utbildning. Eleverna visade sig ibland ha svårt att behålla 

koncentrationen på rätt saker, speciellt under matematiklektionerna. För oss väckte det 

frågor om vad man kan göra för att förbättra elevernas koncentration. Kan det hjälpa om 

eleverna får röra på sig? Vad säger egentligen forskning om korrelationen mellan fysisk 

aktivitet och matematiklärande? 

Denna litteraturstudie handlar därför om hur extrainsatt fysisk aktivitet kan påverka elevers 

matematikprestationer i grundskolan. I läroplanen för grundskolan beskrivs vikten av 

daglig fysisk aktivitet och varför det är så viktigt för lärandet: 

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna 

ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (Skolverket, 2019, s. 7).  

Stycket är från ‘skolans uppdrag’ ur läroplanen och kan tolkas som att fysisk aktivitet bör 

vara en del av den dagliga undervisningen, men utelämnar hur det ska ske. Det skapar rum 

för egen tolkning hur den dagliga fysiska aktiviteten ska genomföras.  Ett exempel på hur 

fysisk aktivitet har visats vara allt viktigare är att regeringen beslutade att från och med 

2019 har undervisningstimmarna för ämnet idrott och hälsa i grundskolan utökats med 100 

timmar (Regeringskansliet, 2018). 
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2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna text är att undersöka hur matematikdidaktisk forskning beskriver 

korrelationenen mellan fysisk aktivitet och matematikinlärning i grundskolan. 

För att uppnå detta syfte besvaras följande frågor: 

• Påverkar fysisk aktivitet grundskoleelevers matematiklärande? 

• Finns det positiva respektive negativa aspekter med att inkludera fysisk aktivitet i 

matematikundervisningen? 
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3 Bakgrund 

Avsnittet definierar för studiens relevanta begrepp. 

3.1 Fysisk aktivitet i skolan 

Begreppet fysisk aktivitet beskrivs i kommentarmaterialet till läroplanens text om idrott 

och hälsa (Skolverket 2017, s. 7): ”med fysisk aktivitet menas då varje rörelse som ökar 

energiförbrukningen. Det kan vara allt från att gå upp för en trappa, till att spela fotboll 

eller att orientera i skogen”. I läroplanen beskriver Skolverket (2019, s. 47) att ”fysiska 

aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande, och 

att positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir 

fysiskt aktiva senare i livet”. Även Sollerhed (2017, s. 37) beskriver att fysisk aktivitet har 

flera goda effekter på barns hälsa, och vars positiva effekter finns kvar i vuxen ålder. Trots 

att fysisk aktivitet är starkt kopplat till ämnet idrott och hälsa, skriver Skolverket (2019, s. 

7) att skolan som helhet ska sträva efter att erbjuda elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen. För att följa dessa rekommendationer kan lärare använda sig av 

fysiska aktiviteter i klassrummet. Aktiviteterna ska kunna variera i tidsåtgång men en 

viktig aspekt är att det inte påverkar lektionsinnehållet och att det finns ett tydligt syfte 

med den fysiska aktiviteten.  

I studien gjord av Cosgrove & Rickards (2019, s. 5–8) har det givits exempel på fysiska 

aktiviteter som lärare kan använda i klassrummet tillsammans med elever. Den extrainsatta 

fysiska aktiviteten ska vara anpassad och genomförbar på skolor utan redskap och 

möjligheten till större utrymmen.  Övningar kan exempelvis innefatta benböj eller 

jämfotahopp, huvudsaken är att det går att variera de olika fysiska aktiviteterna i olika 

svårighetsgrader utifrån elevernas ålder (ibid, s. 5). Finns det inte tillgång till större ytor 

att röra sig på eller vid brist på tid, går det att använda sig av kortare pauser och övningar 

som exempelvis enkla stretchövningar, handrörelser, eller olika hopp vid sin bänk (ibid).  
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3.2 Fysisk aktivitet kopplat till inlärningsförmåga 

Fysisk aktivitet kan ha en påverkan på inlärningsförmågan enligt Sollerhed (2017, s.41–

42) som nämner att barn kan ha svårt att koncentrera sig på trafiken om de inte är helt 

automatiserade i sin förmåga att cykla. På samma sätt beskriver Sollerhed (ibid) att 

elever kan ha problem att koncentrera sig på matematik och läsning om balansförmågan 

är svag, detta eftersom all hjärnkapacitet går åt till balansen och därmed finns inte 

mycket över till annat tänkande som exempelvis räkning. För att få ut full kapacitet av 

hjärnan behöver barn träna på att automatisera vissa rörelser eftersom det är en viktig och 

grundläggande förutsättning att kunna röra sig utan någon större tankeverksamhet (ibid, 

s. 41). Detta får eleverna träna på redan i tidiga årskurser då de ges möjlighet till att 

utveckla rörelse och motorik i skolan på bland annat idrotten (Skolverket, 2011, s. 11).  

3.3 Minnet, speciellt arbetsminnet 

I hjärnan hos människor ligger alla våra diffusa minnen, från barndomen fram till det som 

gjordes för någon minut sedan (Hansen, 2016, s. 8). Det är minnet som möjliggör en 

förståelse av vad andra säger, förmågan att kunna besvara det som sägs och kunna återkalla 

information. Minnet ser till att det går att lära sig nya saker, men också att komma ihåg det 

som redan är lärt (Derwinger, 2003, s. 15). 

Psykologen Alan Baddeley blev under 1970-talet den första att definiera begreppet 

arbetsminne. Han beskrev arbetsminnet som något bestående av tre delar kallat ‘det 

visuospatiala skissblocket’, ‘den fonologiska loopen’ och ‘den koordinerade funktionen’ 

(Klingberg 2007, s. 37). Den koordinerande funktionen (the central executive) interagerar 

med de två andra delarna och beskrivs som ett passivt lagringssystem för temporär 

information av olika klasser (Xheng, Swansson & Marcoulides, 2011, s. 482). Det 

visuospatiala skissblocket (the visuospatial sketchpad), ansvarar för att lagra temporär 

visuell information (Klingberg 2007, s. 37). Den fonologiska loopen (The phonological 

loop) ansvarar för att bevara temporär verbal information under korta perioder (Klingberg 

2007, s. 37). Både det visuospatiala skissblocket och den fonologisk loopen är därmed i 

direkt kontakt med den koordinerande funktionen (ibid).  

Arbetsminnet är den del av hjärnan som har förmågan att aktivt komma ihåg och hantera 

information i människans medvetande (Olson & Josephson, 2012 s. 133). Arbetsminnet 

ger förutsättningar att göra matematiska beräkningar som exempelvis huvudräkningar 
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(Derwinger, 2003, s. 23). Vid huvudräkning krävs att kunna behålla i minnet de siffror som 

används samtidigt som räknemetoder väljs och delberäkningar görs tills rätt svar har 

räknats ut (ibid). Arbetsminnets påverkan på matematiska färdigheter visades i en studie 

av De Smedt, Janssen, Bouwens, Verschaffel, Boets och Ghesquière (2009, s. 197) vilka 

fann en relation mellan arbetsminne och matematiska framsteg. Vilket innebär att 

arbetsminnet har en påverkan på de framtida matematiska kunskaperna (ibid). 

3.4 Koncentration 

I denna litteraturstudie använder vi oss av följande definition av begreppet koncentration: 

förmågan att kunna rikta sitt fokus till den relevanta informationskällan, samtidigt som 

man utestänger andra faktorer som kan ta fokus (Jansson, 2000, s. 48). Enligt Sjöberg 

(2006, s. 102) finns det en stark koppling mellan koncentration och svårigheter i 

matematik. Huruvida den kopplingen stämmer så skriver Skolverket (2019, s. 6) att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Om extrainsatt 

fysisk aktivitet leder till ökad koncentrationsförmåga skulle ett sådant verktyg kunna vara 

till hjälp för de elever som har koncentrationssvårigheter i klassrummet.  
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4 Metod 

4.1 Informationssökning 

I litteraturanalysen användes olika databaser, bland annat Educational Resources 

Information Center (ERIC), Primo och Google Scholar. Alla databaser som använts finns 

tillgängliga på internet. Det material som finns tillgängligt på ERIC är avhandlingar, 

tidskrifter och rapporter. ERIC har funktionen Thesaurus och den används för att göra 

sökningarna relevanta. Primo är en databas som Jönköping Universitys bibliotek använder. 

Här går det söka efter böcker, artiklar och andra publikationer i både tryckt och elektronisk 

form. Google Scholar är en sökmotor som är liknande sökmotorn Google. Skillnaden är 

att Google Scholar endast ger sökresultat på vetenskapliga och akademiska källor. Tjänsten 

har även en citeringsbas som visar hur många gånger källan har citerats och vilka böcker 

och artiklar som hänvisar till varandra. 

Inledningsvis användes enstaka sökord för att finna relevanta resultat samt för att få en 

överblick av området. I de första sökningarna användes sökorden working memory, 

physical activity, mathematic och primary school. Det märktes tidigt i sökprocessen att det 

blev begränsningar på sökningar som innehöll svenska ord. Det resulterade i att 

sökningarna övergick till mestadels engelska sökord. Sedan utvecklades våra sökningar till 

längre termer där det användes trunkeringar för att vidga sökresultaten, exempelvis 

physical activity AND math*. Med hjälp av längre termer likt exemplet upptäcktes nya 

nyckelord, exempelvis: Fysisk aktiv*, movement, physical acti*, academic achievement 

och effect. När sökningarna var tillräckligt avgränsade (se tabell 1) lästes rubrikerna 

igenom då fokus låg på att hitta de som innehöll orden mathematic eller physical activity 

eller working memory. Efter att ett urval av artiklar hittats med rubriker innehållandes 

minst ett av dessa sökord lästes artiklarnas abstrakt för att avgöra om artikeln innehöll 

relevant forskning kopplat till studiens syfte och frågeställning. För att säkerställa 

vetenskapliga resultat avgränsades sökningarna till peer review i ERIC och vetenskapliga 

artiklar i Primo. Sök- och urvalskriterier: 

• Berör texten syftet och de frågeställningar studien har? 

• Vilket område behandlar texten? 

• När skrevs studien? Vår ram för studien är åren 2012–2020 då artiklarna är så 

moderna som möjligt.  
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Tabell 1. Övergripande illustration av hur informationssökningen gick till 

  

ERIC  Antal träffar    
Sökning 1: physical act* AND 

math* AND acti* 
Sökning 2: Smalnades av genom 

att lägga till: AND impro* 

Sökning 3: Smalnade av 

sökningen ännu en gång; ändrade 

årtalen till 2012–2020 

 Sökning 1: 701 

  
Sökning 2: 103 

  

Sökning 3: 83 

Det valdes 5 artiklar utifrån 

denna specifika sökning:  

Av 83 sökresultat visade endast ett 

få antal artiklar relevans för 

studiens syfte och frågeställning. 

Vid läsning av abstrakt visades 

relevans och sökningen står för 

femtio procent av studiens artiklar. 

Sökning 1: (physical activity) 

Sökning 2: Sökningen 

specificerades mer genom att lägga 

till AND (working memory). Vilket 

gav färre men mer relevanta 

resultat för studien. 
Sökning 3: Sökningen smalnades 

av mer genom att ändra årtalen till 

2016–2020 

Sökning 1: 12 024 

 
Sökning 2: 23 

 

Sökning 3: 11 

Det valdes 1 artikel utifrån 

denna sökning: Utifrån de 11 

sökresultaten valdes en artikel 

utifrån studiens kriterier, syfte och 

frågeställning. 

Google Scholar Antal träffar   
Sökning 1: "learning math" AND 

"physical activity" 

Sökning 2: Eftersom sökning ett 

gav många träffar och 

specificerades genom att lägga till: 

AND school AND move 

Sökning 3: Ger fortfarande många 

träffar och sökningen 

specificerades ytterligare med en 

intervall på åren 2018–2020  

Sökning 1: 696 

 

Sökning 2: 589 

 

Sökning 3: 100 

Det valdes en artikel utifrån 

denna sökning: Sökningen gav 
flertalet sökningsresultat men 

endast 1 artikel visade relevans för 

studiens syfte och frågeställning 

Primo Antal träffar  

Sökning 1: “Fysisk aktiv*” 

Sökning 2: Sökningen 

specificerades mer genom att lägga 

till AND matemati* i sökningen för 

att göra den mer specificerad. I 

resultatet fanns ett antal artiklar 

men endast 2 av resultaten passade 

in i studien. 

Sökning 3: Eftersom sökningen 

endast innehöll svenska ord togs 

beslutet att sökningsresultaten 

endast skulle ha text på svenska. 

Vilket resulterade i endast 2 

resultat på sökningen. 

Sökning 1: 1075 

 

Sökning 2: 31 

 

Sökning 3: 2 

Det valdes en artikel utifrån 

denna sökning: Med endast 2 

resultat i tredje sökningen var det 

endast 1 som visade sig relevant 

för studiens syfte och 

frågeställning. 
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4.2 Urval 

I tabell 1 visar vi vilka databaser som använts och hur flertalet av artiklarna i det 

vetenskapliga urvalet funnits. Vid sökningar i ERIC och Primo krävdes några enstaka 

söktermer och trunkeringar för att få ett avskalat och relevant sökresultat. 

Sökningsprocessen blev mer komplicerad i databasen Google Scholar där det krävdes 

flera söktermer, trunkeringar och intervaller på tid av publicering. Trots liknande 

sökningar som använts i ERIC och Primo fick vi flera hundra sökresultat mer i Google 

Scholar. Att finna relevant forskning som besvarade vårt syfte och frågeställning blev en 

längre process än vi trott i databasen Google Scholar. Där flera av sökresultaten visade 

sig irrelevanta för studiens syfte och frågeställning. Artiklarna som i slutändan ansågs 

relevanta för vårt arbete var de som besvarade vårt syfte och frågeställningar. 
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 Tabell 2: Översikt över de vetenskapliga texters som använts i studien. 

   

Namn  Titel  Publikationstyp  Årtal  Land  Databas/sökord 

Erwin, Fedewa & Ahn. Student Academic 

Performance Outcomes of a 

Classroom Physical Activity 

Intervention: A Pilot Study 

Journal artikel 2012 USA ERIC (EBSCO) 
 physical act* AND math* 

AND acti* AND Impro* 
#21 

Käll, Nilsson & 

Lindén 

The Impact of a Physical 

Activity Intervention 

Program on Academic 

Achievement in a Swedish 

Elementary School Setting 

Journal artikel 2014 Sverige ERIC (EBSCO) 

"physical activity" AND 

math* AND impr*  

#21 

Hall, Poston & Harris. Before the School Bell Rings 

How a Before-School Physical 

Activity Program Improves 

Executive Functions 

Journal artikel 

   
2015 USA ERIC (EBSCO) 

  (physical activity) AND 

(working memory) 

#7 

Snyder, Dinkel, 

Schaffer, Hiveley & 

Colpitts. 

Purposeful Movement: The 

Integration of Physical 

Activity into a Mathematics 

Unit 

Journal artikel 2017 Turkiet ERIC (EBSCO) 

Physical activity AND 

mathematic* 

#5 

Griffo, Kulinna, Hicks 

& Pangrazi 

Becoming One 

in the Fitness Segment: 

Physical Education and 

Mathematics 

Journal artikel 2018 USA ERIC (EBSCO) 

 "physical activity" AND 

"mathematic*" 

#31 

Balan & Green. Effekten av fysisk 

aktivitet i 

matematik 

i undervisningen. 

Vetenskaplig 

artikel 
2019 Sverige Primo 

”fysisk aktiv*” AND 

matemati* 

#8 

Erwin, Fedewa, 

Wilson & Ahn.  

The Effect of Doubling the 

Amount of Recess on 

Elementary Student 

Disciplinary Referrals and 

Achievement Over Time 

Journal artikel 2019 USA ERIC (EBSCO) 

 (physical activity) AND 

(working memory) AND 

(mathematic*) 

#1 

Lindroos, Erikslund, 

Jonsson & Korhonen. 

Kan extra fysisk aktivitet ge 

bättre 

resultat i matematik? En 

interventionsstudie 

Vetenskaplig 

artikel 
2019 Sverige Google scholar 

fysisk* AND aktivitet 

AND matematik AND 

resultat 

#4 

Mullender-Wijnsma, 

Hartman, Wilhelmus 

de Greeff, Doolaard, 

Jan Bosker & Visscher 

Follow-Up Study 

Investigating the Effects of a 

Physically Active Academic 

Intervention   

Vetenskaplig 

artikel 
2019 Nederländerna ERIC (EBSCO) 

Mathemat* AND physica* 

AND improv* 
#1 

Vetter, O’Connor, 

O’Dwyer & Orr. 

‘Maths on the move’: 

Effectiveness of physically 

active lessons for learning 

maths and increasing physical 

activity in primary school 

students 

Journal artikel 2019 Australien Google scholar 

maths on the move 

#5 
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4.3 Materialanalys 

Det centrala i analysarbetet är att lyfta fram likheter och skillnader mellan de olika källorna 

och att granska deras validitet. Det gjordes genom att använda sökkriteriet peer reviewed 

eller vetenskapliga artiklar. Kriterierna i sökningen av material var att artiklarna skulle ha 

granskat hur elevers resultat inom matematiken påverkats av extrainsatt fysisk aktivitet 

under skoldagen. Urvalet kategoriserades utifrån studiens längd, resultat, tillvägagångsätt 

och antal elever som deltog i studien. Kategoriseringen och våra sök- och urvalskriterier 

ansågs nödvändiga för att finna forskning som besvarade studiens frågeställningar och 

syfte.  

Olika metoder användes för att analysera de vetenskapliga texterna. Metoderna var 

närläsning och den komparativa metoden. Den komparativa metoden, som också kallas för 

jämförande metod, innebär att undersökningen är inriktad på att beskriva och analysera 

skillnader och likheter mellan artiklar, vilket ger tillförlitlighet i det som studeras (Glynn 

& Ichino, 2014, s. 602–603). Närläsningsmetoden, (på engelska close-reading), innebär 

att kritiskt granska texten och fokusera på detaljer och mönster för att utveckla en förståelse 

för textens konstruktion (Eppley, 2019, s. 341). För att granskning och analys av de 

vetenskapliga texterna skulle få en hög tillförlitlighet lästes alla de vetenskapliga texterna 

av båda författarna och diskuterades gemensamt. För att analysera urvalet av vetenskapliga 

artiklar användes färgkodningsmetoden, vilket innebär att markera text som ansågs 

relevant för resultatet med olika överstrykningspennor. Informationen ansågs relevant om 

den påverkade studiens resultat och tillvägagångsätt. Totalt användes tre olika färgkoder, 

en för resultat, en för metod och en för övrigt. Med överstrykningsmetoden blev det enkelt 

att gå tillbaka till de bearbetade texterna och hitta material som passade in i studiens resultat 

och diskussion. Under analys och färgkodning gjordes anteckningar kring urvalet för att 

möjliggöra tillbakablickar i det analyserade materialet, se bilaga.  
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5 Resultat 

I detta kapitel behandlas de vetenskapliga texternas resultat. 

5.1 Hur görs studierna? 

Studierna i artiklarna handlade alla på olika sätt om hur elevers matematiklärande kan 

påverkas av extrainsatt fysisk aktivitet. Undersökningarna använde extrainsatt fysisk 

aktivitet under skoldagen eller i direkt anslutning till matematikundervisningen. Specifikt 

handlade en artikel om hur matematiklärandet påverkades av att använda matematik i 

idrottsundervisningen (Griffo, Kulinna, Hicks & Pangrazi, 2018, s. 649). I några av 

studierna undersöktes hur matematikprestationerna påverkades med en fördubbling av 

fysisk aktivitet, antingen före, under eller efter skoldagen (Hall, Poston & Harris, 2015, s. 

54; Lindroos, Erikslund, Jonsson & Korhonen, 2019, s, 30–31; Käll, Nilsson & Lindén, 

2014, s. 474; Erwin, Fedewa, Wilson & Ahn, 2019, s. 596). Bland de resterande artiklarna 

användes fysisk aktivitet i direkt anslutning till matematikundervisningen (Mullender-

Wijnsma, Hartman, Wilhelmus de Greeff, Doolaard, Bosker & Visscher, 2019, s. 700; 

Erwin, Fedewa & Ahn, 2012, s. 484; Vetter, O’Connor, O’Dwyer & Orr,2019, s. 4; Balan 

& Green, 2019, s. 10; Snyder, Dinkel, Schaffer, Hiveley & Colpitts, 2017, s. 77). 

5.2 Positiva aspekter med fysisk aktivitet i 

matematikundervisningen 

Studierna har undersökt aspekten av fysisk aktivitet före, under och efter 

matematikundervisningen. I en studie av Balan och Green (2019, s. 10–12) deltog 175 

elever i årskurs 7 från fyra olika skolor där eleverna delades in i interventionsgrupper och 

kontrollgrupper med syfte att mäta elevernas koncentration, arbetsminne och 

matematikkunskaper. Det slumpade sig så att kontrollgruppen i högre utsträckning bestod 

av elever med högre betyg, samtidigt som interventionsgrupperna bestod av elever med 

lägre betyg (ibid). Studiens datainsamling gjordes sammanlagt fyra gånger vid tillfällen 

som var såväl före, under och efter studien med 4–5 veckors mellanrum. Baserat på data 

drogs slutsatsen att införandet av sju minuter pulshöjande aktivitet i början av varje 

matematiklektion gav en positiv påverkan på arbetsminnet och koncentrationen hos 

eleverna, men man kunde inte visa någon förbättring av elevernas matematikkunskaper 

(Balan & Green, 2019, s. 21). En studie gjord av Erwin et al. (2012, s. 484) visade att 
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genom att lägga till tjugo minuter fysisk aktivitet varje dag förbättrade elevers läsförmåga 

och resultat både i matematik och idrott. I en annan studie visades att extrainsatt fysisk 

aktivitet under matematiklektionerna gjorde eleverna gladare (Snyder et al., 2017, s. 82). 

Resultatet visade att det inte gick att se någon faktisk förbättring av elevers prestationer 

under de fem veckor undersökningen pågick. Författarna drar trots påvisat resultat 

slutsatsen att elevers framtida skolprestationer förbättras om lektionerna innehåller fysisk 

aktivitet under en längre period (ibid). I en alldeles ny studie fick elever utföra fysiska 

rörelser för att redovisa sina svar i olika matematiska beräkningar, exempelvis om eleven 

kom fram till svaret 2 i en matematisk beräkning kunde det redovisas med två ben böj 

(Mullender-Wijnsma et al., 2019, s. 700). Denna typ av studie där matematiklektionerna i 

sig självt innehöll fysisk aktivitet kunde peka på förbättrade elevresultat (ibid s. 704). I 

studien av Hall et al. (2015, s. 55–56) användes ett skolbaserat aktivitetsprogram kallat 

”BOKS”. Programmet fanns under läsåren 2010–2011 tillgängligt i 1600 skolor världen 

över (ibid, s. 54). Studiens syfte var att undersöka hur 2–3 extrainsatta fysiska 

aktivitetspass på 40 minuter i veckan påverkar elevers matematikresultat. Studien pågick 

under fyra studieår och visade förbättringar i elevers resultat och pekade speciellt på att 

eleverna blir mer benägna att göra färdigt uppgifter, hålla given information i minnet, 

kunna gå från en uppgift till en annan och vara mer alerta i undervisningen (Hall et al., 

2015, s. 57). 

5.3 Fysisk aktivitets påverkan på matematiklärandet 

Synen på hur fysisk aktivitet påverkar elevers prestationer inom matematik varierar bland 

de olika studier som analyserats. Flera av de studier vi har analyserat pekar på att fysisk 

aktivitet har en god påverkan på elevers matematiklärande (Erwin et al., 2019, s. 604; 

Vetter et al., 2019, s. 5). Samtidigt pekar annan forskning på att fysisk aktivitet inte har 

någon påverkan på matematiklärandet (Lindroos et al., 2019, s, 31).  

Det som pekar mot en positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och matematiklärande är 

bland annat en studie gjord av Vetter et al. (2019, s. 5). Deras studie visade på att de elever 

som fick undervisning om multiplikationstabellen i lekparken utvecklade bättre kunskaper 

jämfört med de elever som fick klassrumsundervisning. Syftet med den fysiska aktiviteten 

var att lärandet skulle ske på ett mer aktivt och lekfullt sätt, vilket forskarna menar ger 

positiva resultat för elever (ibid, s. 3–4). Forskning har även kommit fram till att 

användningen av korta fysiska aktivitetspauser under lektionen resulterade i att eleverna 
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förbättrade sin uppmärksamhet samt sina matematiska prestationer (Erwin et al., 2019, s. 

604; Mullender-Wijnsma et al., 2019, s. 704). Förbättringarna som uppstod inom elevers 

matematikkunnande såg man fanns kvar upp till nio månader efter att den extrainsatta 

fysiska aktiviteten upphörde (Mullender-Wijnsma et al., 2019, s. 704). Vidare visade en 

svensk studie som varade mellan 2004–2008 att fördubblingen av fysisk aktivitet i skolan 

ledde till att fler elever klarade av kunskapskraven för årskurs 5 jämfört med de elever som 

gick på samma skola mellan 2000–2003 (Käll et al., 2014, s. 476). De såg att i den grupp 

som fick mer fysisk aktivitet hade 8 procentenheter fler nått kunskapskraven i 

matematikämnets lärandemål för årskurs 5 (ibid). Studien mätte effekten på elevernas 

matematiklärande genom att jämföra måluppfyllelsen i ämnet.  

I en annan studie undersöktes hur idrottslektioner med matematisk fokus skulle påverka 

elevers matematiska kunskaper (Griffo, Kulinna, Hicks & Pangrazi, 2018, s. 659). 

Undersökningen resulterade i att forskarna under en fyra veckors studie upptäckte ökade 

matematikkunskaper samtidigt som undervisningen i idrott inte påverkades negativt. 

(ibid). I studien frågade forskarna elever före och efter studien om vad de tyckte om 

sambandet mellan matematik och idrott. Det framkom att fler elever var mer positiva till 

sambandet efter studien (ibid, s. 665). 

De studier som pekar mot en negativ påverkan, eller ingen påverkan alls, är forskning gjord 

av bland annat Lindroos et al. (2019, s. 31 & 33) och Balan och Green (2019, s. 20). Efter 

att ha jämfört interventionsgruppen med kontrollgruppen under en tre respektive fem 

månaders studie drog de slutsatsen att extrainsatt fysisk aktivitet inte ledde till förbättrade 

matematiskresultat. (Lindroos et al., 2019, s. 31 & 33; Balan & Green, 2019, s. 20). Enligt 

Vetter et al. (2019, s. 5) hade man i deras studie endast funnit fördelar av extrainsatt fysisk 

aktivitet i undervisningen som behandlade multiplikationstabellen.  

5.4 Samband mellan fysisk aktivitet och arbetsminnet 

Flera av studierna som analyserats visade på olika resultat kring hur fysisk aktivitet 

påverkar arbetsminnet. Lindroos et al. (2019, s. 33) såg i sin tremånaders studie ingen 

tydlig förbättring av arbetsminnet i interventionsgruppen som hade fått extra fysisk 

aktivitet jämfört med kontrollgruppen, detta efter att ha undersökt 129 elever i årskurs 7. 

Vid datainsamlingen fick eleverna sitta vid en dator och memorera tal mellan 1 och 9. 

Testen utfördes på en dator där tal i oregelbunden ordning skulle memoreras. Därefter 
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skulle eleven utan hjälpmedel skriva ner talen i den ordningen de visades. I studien 

undersöktes utvecklingen mellan en interventionsgrupp och en kontrollgrupp hur fysisk 

aktivitet påverkade elevers arbetsminne och om det fanns någon inverkan på låg-, medel- 

och högpresterande elevers resultat i matematik (Ibid, s. 31–32). Studien visade att 

interventionsgruppen och kontrollgruppen förbättrade arbetsminnet i lika stor utsträckning.  

Hall et al (2015, s. 57) fann däremot att extrainsatt fysisk aktivitet bidrog till en förbättring 

av arbetsminnet vilket resulterade i att elever bättre kunde komma ihåg instruktioner, växla 

mellan olika uppgifter och lärde sig det som var målet med uppgiften. Även Balan och 

Green (2019, s. 11 & 22) upptäckte när man undersökte 175 elever i årskurs 7 från fyra 

olika skolor under fem månader att korta intensiva fysiska aktivitetspass gav en positiv 

effekt på arbetsminnet, även om den effekten var liten. 

5.5 Variabler som kan påverka resultatet 

En variabel som kan ha påverkan på resultatet är hur långvariga studierna är. Den längsta 

studien pågick under fem studieår (Käll et al., 2014, s. 475) en pågick under tre studieår 

(Hall et al., 2015) och två av artiklarna pågick under två studieår (Erwin et al., 2019; 

Mullender-Wijnsma et al., 2019). De vanligast förekommande tidsperioderna som våra 

studier pågick var sex månader och två studieår. Den kortaste studien som ingår i vår 

analys pågick under fyra veckor (Griffo et al., 2018, s. 649) 

Elever som ingick i studierna fick i majoriteten av artiklarna endast deltaga efter 

vårdnadshavares godkännande. Endast i två studier, Mullender-Wijnsma et al. (2019, s. 

700) och Käll et al. (2014, s 474), deltog elever utan vårdnadshavares godkännande. 
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6 Diskussion 

I det här kapitlet resonerar vi kring metod och resultat i studien. 

6.1 Metoddiskussion 

Nilholm (2017, s. 48) beskriver i sin bok vikten av att presentera urvalets styrkor och 

svagheter, vilket kommer att göras här i metoddiskussionen. Vi som skribenter har inga 

tidigare erfarenheter av en sökprocess likt denna.  Sökprocessen var till en början väldigt 

komplex och det krävdes många timmar för att finna relevant forskning som besvarade 

vårt syfte och frågeställningar. Däremot tycker vi att det har varit roligt och lärorik att få 

möjligheten att genomföra denna litteraturstudie  

I informationssökningen användes olika databaser. Sökningen av artiklar i dessa databaser 

gav ett brett utbud av vetenskapligt material. Efter att ha gjort ett första urval av artiklar 

gjordes en materialanalys. Genom att tillsammans läsa och granska artiklar togs 

gemensamma beslut om vilken forskning som var relevanta och vilka artiklar som inte fick 

plats i studien utifrån de kriterier som nämns i metod. 

I sökandet av vetenskapliga artiklar var det för oss viktigt att få ett internationellt men 

också ett svenskt perspektiv på hur forskningen ser ut kring studiens frågeställning. Om 

resultatet endast innehållit svenska studier skulle det kunna ses som en svaghet i jämförelse 

med att man fått med mer internationell forskning. Detta då mer internationell forskning 

visar på en bredare inblick inom området eftersom resultaten från olika länder går att 

jämföra med andra länder och världsdelar. Detta ledde till att resultat från fem olika länder 

hittades och påverkade därmed studiens resultat (se tabell 2), där endast samma forskare 

går att hitta i två av artiklarna. 

Efter att ha jämfört de olika studierna kan man se att samtliga studier bestod av minst en 

interventionsgrupp och minst en kontrollgrupp, vilket är viktigt då studierna alltid har 

kunnat jämföra utvecklingen mellan olika grupper. Övriga likheter var att det i samtliga 

studier fanns elever av båda könen som deltog och att könsfördelningen var relativt jämn. 

Undersökningstiden bland studierna skilde sig och pågick i perioder om veckor till år. 

Respektive studies resultat påverkas av undersökningstiden och resultatet blir mer 

tillförlitligt ju längre de pågått. 
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Följande länder finns representerade bland de analyserade studierna: Australien, 

Nederländerna, Sverige, Turkiet och USA. Den geografiska spridningen illustreras i figur 

1. 

Länder som studierna är gjorda i. 

Länder som studierna ej är gjorda i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En översikt över vilka länder studierna är gjorda i. 

Vi ser det som en styrka att den geografiska spridningen är stor. Resultatet kunde dock 

blivit mer tillförlitligt vid ett bredare urval av artiklar från andra delar av världen än de vi 

undersökt. 

Studierna har skett på olika skolor med olika förhållanden. Studier som genomförts på fler 

skolor anser vi ha en större tillförlitlighet då faktorer såsom socioekonomiska förhållanden 

tagits i beaktande. Ställningstagandet går att jämföra med korta respektive längre studier, 

där längden utger en tillförlitlighet eftersom de innehåller en omfattande mängd material. 

Vi var därför noga med att urvalet helst skulle innehålla studier från flera olika skolor. 

Utifrån studiernas längd kan man se att resultaten skiljer sig åt. Om arbetet haft kriterier 

på att studierna som ingick i urvalet skulle pågått under minst tre studieår eller haft minst 

300 deltagande elever, skulle resultatet potentiellt sett annorlunda ut. Denna studie har inte 

några sådana kriterier, vilket kan ses som en svaghet. 
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6.2 Resultatdiskussion  

Studier som pågått under en längre tid har haft större möjligheter att kunna se en utveckling 

och på så vis kunnat dra en mer tillförlitlig slutsats om det fanns en påverkan eller inte. 

Studierna som pågick under minst två studieår kom fram till att fysisk aktivitet påverkar 

matematiklärandet positivt (Erwin et al.,2019, s. 596; Mullender-Wijnsma et al., 2019, s. 

701; Hall et al., 2015, s. 57; Käll et al., 2014, s. 475–476). Visserligen fanns det två studier 

(Erwin et al., 2012, s. 475; Griffo et al., 2018, s. 659) som kom fram till de positiva 

effekterna av att använda fysisk aktivitet i matematikundervisningen trots att studierna 

pågick i mindre än ett halvår. Dessa studier pågick i tjugo respektive fyra veckor. Utöver 

alla ovannämnda studier fanns det tre studier som funnit mindre eller inga förbättringar på 

matematikresultatet när undervisningen innehöll fysisk aktivitet, dessa studier pågick i fem 

veckor (Snyder et al., 2017, s. 78), tre månader (Lindroos et al., 2019, s, 24), och 5 månader 

(Balan & Green, 2019, s. 10). Studien av Lindroos et al. (2019, s. 37) poängterar att trots 

ej påvisat positivt resultat, fanns inget som tyder på en negativ korrelation mellan fysisk 

aktivitet och matematiklärande. Vår slutsats efter att ha vägt de olika studierna mot 

varandra och tagit in deras tidsomfång är att positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och 

matematiklärande visar sig mer frekvent om undersökningen pågår under en längre 

tidsperiod. Detta kan bero på att eleverna i undersökningarna som pågått i 2 studieår har 

fått utveckla sina kroppsliga förmågor i så pass stor utsträckning att deras rörelser kräver 

mindre hjärnkapacitet. Precis som Sollerhed (2017, s.41–42) skriver att när eleverna 

behöver lägga mindre hjärnkapacitet på deras rörelser kan mer hjärnkapacitet läggas på 

inlärning av exempelvis matematik. Studien som endast fokuserade på elevers lärande av 

multiplikationstabellen fann att interventionsgruppens kunskaper för 

multiplikationstabellen förbättrades jämfört med kontrollgruppen som inte hade extra 

fysisk aktivitet i undervisningen (Vetter, O’Connor, O’Dwyer & Orr, 2019, s. 2). Det som 

särskilt gör studien mer tillförlitlig är att det deltog ett stort antal elever från två olika 

grundskolor. Studiens resultat kan anses särskilt starka då eleverna i samma årskurs helt 

oberoende delades upp i interventionsgrupp och kontrollgrupp samtidigt som samma 

studie gjordes på ytterligare en skola. På så vis liknar det en ”randomiserad konstruerad 

studie” som ofta anses ha högt bevisvärde i kliniska tester. Att studien endast fokuserade 

på området multiplikation kan möjligen ha varit en bidragande faktor till det entydiga 

resultatet.  
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Av de vetenskapliga artiklarna undersökte endast en idrott med inriktning mot matematik 

(Griffo et al., 2018, s. 649). Inkluderandet i idrotten gjordes genom att elever fick lösa 

olika matematiska uppgifter med rörelser och aktiviteter. Det var en studie som under fyra 

veckor förbättrade elevernas matematiska prestationer men som också visade sig öka 

glädjen för både matematik och idrott (ibid). Den studien ligger inte helt i linje med övriga 

artiklar i urvalet då den inriktar sig på ämnet idrott med matematikinriktning medan övriga 

snarare har motsatt inriktning.  

Två av de studier som kom fram till att fysisk aktivitet faktiskt gav förbättrade 

studieresultat i matematiken hade 499 deltagande elever i årskurs 2 till 3 samt 728 elever i 

årskurs 6. De studier som inte visade på någon direkt effekt av fysisk aktivitet under 

matematikundervisningen var två svenska studier som undersökte 129 respektive 175 

elever. Resultatet beskrivs av forskarna kunna ha en påverkan av interventionens längd 

och att interventionen inte haft tillräckligt intensiva fysiska aktiviteter (Lindros et al., 2019, 

s. 37; Balan & Green, 2019, s. 24). Antal deltagande elever i undersökningarna tros också 

kunna påverka resultaten i studierna, eftersom fler deltagande elever potentiellt skulle ge 

ett mer tillförlitligt resultat. Vi anser att studier med flera hundra deltagande elever ger ett 

mer tillförlitligt resultat än de med få deltagande. Därför anser vi att studierna med 499 

elever (Mullender-Wijnsma et al., 2019, s. 700) och 728 elever (Erwin et al., 2019 s. 596) 

har en högre tillförlitlighet i sitt resultat. Resterande undersökningar hade under hundra 

deltagande elever. Utifrån antalet elever som deltog i de olika undersökningarna, kan man 

se ett mönster i att de studier som hade flest deltagande elever, var de studier som såg de 

positiva effekterna av fysisk aktivitet i matematikundervisningen.  

En aspekt är att eleverna i flertalet av studierna var tvungna att få ett godkännande av 

förälder eller vårdnadshavare för att ställa upp i studien. Trots krav på att barn under 15 år 

behöver ett godkännande av vårdnadshavare går det att spekulera i hur resultaten påverkats 

jämfört med om alla elever ställt upp. Vi anser att det är något som minskar resultatens 

tillförlitlighet då föräldrar tillsammans med eleven kan välja att inte delta av olika skäl. Vi 

tror att det kan bero på svaga resultat i matematik, rädsla för att delta i fysiska aktiviteter 

eller andra personliga skäl. En annan typ av urval gjordes i två studier där eleverna själva 

inte fick välja om de ville delta eller ej. Dessa studier är utformade för att få ett mer 

rättvisande resultat (Mullender-Wijnsma et al. 2019, s. 700; Käll et al., 2014, s. 474). 
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Ett annat perspektiv på urval gjordes av Mullender-Wijnsma et al., (2019, s. 700) där man 

bland 499 deltagande elever hade 113 elever från studieovana hem. Detta är en viktig detalj 

då dessa föräldrar tillsammans med eleven kan ha en annan syn på utbildning jämfört med 

elever från studievana hem. I studien av Mullender-Wijnsma et al. (2019, s.700) var 

fördelningen av interventionsgrupp och kontrollgrupp slumpmässig mellan årskurs 2 och 

3. Valdes årskurs 2 blev eleverna i årskurs 3 på samma skola automatiskt kontrollgruppen 

och vice versa (ibid). Detta anses som både positivt och negativt. Det positiva är att det 

alltid fanns en interventionsgrupp och en kontrollgrupp på varje skola. Det negativa är att 

kontrollgruppen och interventionsgruppen inte alltid blev från samma årskurs då valet av 

kontrollgrupp och interventionsgrupp var slumpmässigt valda. Vår slutsats är att resultatet 

blir mer trovärdigt om det alltid är samma årskurs på varje skola som om är 

interventionsgrupp och kontrollgrupp.  

Lindroos et al. (2019, s. 36–37) beskriver att deras tremånaders studieresultat skiljer sig 

från forskning de jämfört med kring arbetsminnet. Skillnaderna anser de bero på att äldre 

elever behöver mer tid än yngre elever för att arbetsminnet ska förbättras (Lindroos et al., 

2019, s. 36). Här styrks vår slutsats kring att längre studier kommer fram till mer 

tillförlitligt resultat. Detta gäller även till de studier som enbart fokuserat på de 

matematiska kunskaperna eftersom arbetsminnet påverkar de matematiska färdigheterna 

positivt (De Smedt et al, 2009, s. 197). Med det menat så behöver studierna pågå under en 

längre tid för att arbetsminnet ska hinna förbättras för att på så viss även de matematiska 

resultaten ska kunna förbättras. Eftersom studien gjord av Hall et al. (2015, s. 57) som 

pågick under tre studieår visade att resultaten skiljde sig mellan de åren studien pågick, 

men att det i sammanställningen visade på en positiv helhet. I dessa tre studier som 

behandlar forskning kring arbetsminnet nämns det i deras diskussion att fysisk aktivitet är 

viktigt för elevers välbefinnande och skolframgångar. Gemensamt står de fast vid att mer 

integrerad fysisk aktivitet i undervisningen skulle kunna påverka elevers matematiska 

resultat i skolan positivt trots att studierna inte alltid kom fram till det resultatet. Ett sådant 

ställningstagande i strid med framkommet resultat anser vi antyder på en förinställd positiv 

syn på fysisk aktivitet, som i sin tur skulle kunna ha en påverkan på det egna resultatet. 

Resultaten i studierna samlades in med liknande analysverktyg, vilket gjorde analysen av 

materialet mer lättförståeligt för oss som läsare. En annan slutsats kring resultatet är att 

koncentrationen med stor sannolikhet påverkas av fysisk aktivitet. Då vi anser att ökade 

kunskaper har en koppling till en förbättrad koncentrationsförmåga. För att ha möjligheten 
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att ta in mer information krävs fokus på informationskällan enligt Jansson (2000, s. 48) 

och samtidigt stänger eleven ute andra faktorer som kan ta fokus från lärandet. I studien av 

Hall et al (2015, s. 57) beskrivs eleverna ha blivit bättre på att göra färdigt uppgifter och 

hålla inne information, vilket tyder på kopplingen som Jansson (2000, s. 48) gör. 

6.3 Slutsats och vidare forskning 

Avslutningsvis indikerar resultaten att fysisk aktivitet faktiskt förbättrar elevers 

matematiska prestationer på lång sikt. Däremot skiljer sig resultaten mellan de olika 

studierna. Alla studier pekar inte mot samma tydliga korrelation men i stora drag verkar 

studier som inkluderar fler elever och pågår under längre tid peka mot just denna slutsats. 

Två aspekter i studien är att aktiviteter som integreras i undervisningen inte skulle påverka 

ämnets innehåll genom att ta upp för stor del av undervisningen och vara genomförbara i 

skolor med sämre förutsättningar som saknaden av större ytor, personal, redskap och 

material. 

Det finns därför ett behov av vidare forskning för att närmare studera de skillnader vi sett 

mellan studierna. Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att arbeta fram en metod 

för hur lärare kan använda sig av fysiska aktiviteter i klassrummet utan påverkan på 

resurser, ekonomi och ämnesinnehåll.  
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Författare 

Titel 

Tidsskift 

Publikations år 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

Land 

Resultat 

Andreia Balan & Jenny 

Green 

Effekten av fysisk aktivitet 

i 

matematikundervisningen 

Forskning om undervisning 

och lärande 

2019 

Undersöka den 

långsiktiga effekten av 

pulshöjande aktiviteter 

integrerade i 

matematikundervisninge

n i skolor med olika 

elevunderlag med 

avseende på elevernas 

prestationer i matematik, 

koncentration och 

arbetsminne. 

I interventionsgrupperna ingick fem klasser från fyra skolor 

som undervisades av fem lärare. Totalt i studien ingick 175 

elever där 90 elever ingick i interventionsgrupperna. Eleverna 

som ingick gick i årskurs 7. Datainsamlingen genomfördes 

digitalt vid fyra olika tillfällen, före, under och efter studien 

med 4 till 5 veckors mellanrum. Tre instrument användes för att 

mäta elevernas koncentration, arbetsminne och prestationer i 

matematik. Inom matematiken låg fokuset på taluppfattning och 

Algebra. Interventionen pågick i 5 månader. Programmet 

ANCOVA användes vid samtliga tillfällen för att jämföra 

resultaten mellan interventionsgrupperna och 

kontrollgrupperna. Varje matematiklektion påbörjade med 7 

minuter pulshöjande aktivitet där aktiviteterna byttes ut fyra 

gånger under interventionstillfället. S. 10 Sverige 

Resultatet i studien visar på att 

det inte går att se någon tydlig 

förbättring av 

matematikkunskaper med 

extrainsatt fysisk aktivitet. Det 

nämns att det finns en 

förbättring men att både 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen visade på 

samma förbättring. Det var 

ingen grupp som stack ut i 

resultatet. 

Arbetsminnet och 

koncentrationen förbättrades 

däremot i interventionsgruppen 

gentemot kontrollgruppen. 



 

26 

 

Författare 
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Land 

Resultat 

Lindroos, E., Erikslund, F., 

Jonsson, B & Korhonen, J. 

Kan extra fysisk aktivitet 

ge bättre resultat i 

matematik? En 

interventionsstudie 

TIDSKRIFT OM 

LÄRANDE OCH 

INLÄRNINGSSVÅRIGHE

TER 

 

Undersöka effekten av 

extrainsatt fysisk 

aktivitet på elevers 

matematikprestationer 

samt arbetsminne. 

 

I studien deltog 129 finlandssvenska elever i årskurs 7 från tre olika 

högstadieskolor i Svenskfinland. Valet av dessa tre högstadieskolor 

grundades i att eleverna här redan hade haft extrainsatt fysisk 

aktivitet i skolvardagen.  Av dessa var 66 flickor och 63 pojkar. 

Interventionen pågick i tre månader där eleverna delades in i en 

interventionsgrupp samt kontrollgrupp. Eleverna i varje grupp 

delades i sin tur in i ytterligare tre grupper där man tittade på 

matematikprestationerna från första matematik testet. Alltså i låg-, 

medel- och högpresterande elever. Datainsamlingen skedde två 

gånger. En i september 2018 och en i december 2018. 

Matematiktestet skedde med papper och penna uppgifter och 

arbetsminnets test var datorbaserat. Uppgifterna följde riktlinjerna för 

Helsingforsdeklarationen (2013). 

Eleverna fick tillsammans välja med föräldrarna om de ville delta i 

undersökningen eller ej S. 29 

 

Den extrainsatta fysiska 

aktiviteten hade inte någon 

signifikant inverkan inom 

utvecklingen på 

matematikprestationerna samt 

arbetsminnet. 
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Hall, G., Poston, K. F., & 

Harris, S. 

Before the School Bell 

Rings 

How a Before-School 

Physical Activity Program 

Improves Executive 

Functions 

Afterschool Matters 

2015 

 

Undersöka den 

långsiktiga effekten av 

pulshöjande aktiviteter 

integrerade i 

matematikundervisninge

n i skolor med olika 

elevunderlag med 

avseende på elevernas 

prestationer i matematik, 

koncentration och 

arbetsminne. 

 

 

Studien till undersökningen pågick från september 2011 till juni 

2014 och man hade delat in eleverna i de som deltog i BOKS 

programmet samt dem som ej deltog i programmet. 

Undersökningen skedde i fem Natick grundskolor. 

I början samt i slutet av vart och ett av samtliga tre skolår 

samlade man in undersökningar av lärare och föräldrar som 

både deltog och inte deltog i datainsamlingen. Dessa 

undersökningar samlades in antingen elektroniskt eller i 

pappersform. 

BOKS är ett program där eleverna har 2-3 40 minuters pass i 

veckan innan skolan börjar. 

Fysisk aktivitet gör att eleverna 

mer förbereda och alerta inför 

inlärnings upplevelser. Elever 

som deltog i BOKS aktiviteterna 

fick lättare för att utföra 

instruktioner, slutföra uppgifter 

samt att gå från en uppgift till en 

annan. 
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Publikations år 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

Land 

Resultat 

Erwin, H., Fedewa, A. & 

Ahn, S. 

Student Academic 

Performance Outcomes of 

a Classroom Physical 

Activity Intervention: A 

Pilot Study 

IEJEE: International 

Electronic Journal of 

Elementary Education 

2012 

Syftet med studien var att 

ta reda på hur fysisk 

aktivitet påverkar elevers 

akademiska framgångar. 

Alla elever fick under 

varje dag fysiska 

aktivitetspauser. 

29 tredjeklassare deltog i en 20-veckors studie kring hur 

dagliga fysiska aktiviteter påverkar deras resultat i skolan. 

Alla elever fick under varje dag delta i 20 minuter långa fysiska 

aktivitetspauser. Datainsamlingen i sin tur fokuserade på 

elevernas läsförståelse samt matematiska kunskaper. 

Även i denna studie var vårdnadshavare tvungna att skriva på 

men i detta fall skrev alla på så samtliga elever i de båda 

klasserna kunde delta. 

 

USA (Southeast) 

Studien visade på positiva 

resultat i samband med fysisk 

aktivitet och matematik. 

20 minuter fysisk aktivitet varje 

dag påverkade inte eleverna 

negativt, utan bara positivt. 

 

S. 484 
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Syfte Design 
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Janelle M. Griffo, Pamela 

Kulinna, Leslie Hicks, 

Connie Pangrazi 

Becoming One in the 

Fitness Segment: Physical 

Education and 

Mathematics 

Physical Educator 

2018 

Studiens mål och syfte är 

att undersöka hur det går 

att lära sig matematik 

under idrotten. 

Författarna undersöker 

först vad eleverna själva 

har för åsikter kring 

sambandet mellan idrott 

och matematik. Ett andra 

mål var att inlägget av 

matematik i idrotten inte 

skulle påverka den totala 

tiden med fysisk aktivitet 

under lektionen. Sist ville 

forskarna veta om 

matematikkunskaperna 

ökade. 

200 elever deltog i studien i årskurs 2 och 3 från en kommunal 

skola där 487 elever gick. Under en fyra veckors studie 

involverades matematik i ämnet idrott och hälsa. Flera olika 

aktiviteter användes som också är beskrivna i studien. 

Urvalet gjordes och föräldrar behövde godkänna deltagandet i 

studien. Även universitetet och skoldistriktet var involverade i 

godkännandet av studien. 

Stegräknare, undersökningar och intervjuer. 

USA 

 

I början av studien ställde 

forskarna frågan om eleverna var 

positiva till sambandet mellan 

idrott och matematik. Frågan 

ställdes även efteråt. 44/55 före, 

55/55 efteråt var positiva. 

Studien ledde till ökade 

prestationer inom matematik och 

eleverna kände en högre 

motivation till både idrott och 

matematik. I intervjuerna 

beskriver elever sin positiva 

inställning till kombinationen 

och de beskriver själva att de lärt 

sig mer under studien än i 

tidigare undervisning. 
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Snyder, K., Dinkel, D., 

Schaffer, C., Hiveley, S. & 

Colpitts, A. 

Purposeful Movement: 

The Integration of 

Physical Activity into a 

Mathematics Unit 

Health and Kinesiology 

Faculty Publications 

 

International Journal of 

Research in Education and 

Science 

Journal Articles; Reports - 

Research 

2017 

Syftet med denna studie 

är att utvärdera 

effektiviteten hos en 

lärarutvecklad 

målmedveten strategi för 

rörelseundervisning 

vägledd av SDT ” self-

determination theory” 

om fysisk aktivitet, 

beteende och akademisk 

prestation. 

Studien gjordes på en amerikansk skola ”medium-sized school 

in the midwestern United States”. 

34 årskurs 3 elever bestående av två klasser, 2 lärare där lärarna 

hade var sin klass och en fysisk aktivitets lärare (idrottslärare). 

Eleverna delades upp i en interventionsgrupp och i en 

kontrollgrupp. 

De båda lärarna fick välja vem som vill ha sin årskurstrea i 

interventionsgruppen och vem som ville ha sin årskurs trea i 

kontrollgruppen. 

 

Studien pågick i 5 veckor. S. 78 

USA 

 

Elever från två klassrum jämförs 

och resultatet blev ingen större 

skillnad mellan grupperna. 

Resultatet innehåller tabeller och 

några elevkommentarer från 

studien. 
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Mullender-Wijnsma, M., 

Hartman, E., Wilhelmus de 

Greeff, J., Doolaard, S., Jan 

Bosker, R. & Visscher, C 

Follow-Up Study 

Investigating the Effects of 

a Physically Active 

Academic Intervention 

Early Childhood Education 

Journal 

Vetenskaplig artikel 

2019 

Syftet är att ta reda på 

hur elever påverkas av ett 

kortare pass med fysisk 

aktivitet samt hur det 

resultaten förändrats efter 

en sex månaders kontroll 

(uppföljning). Författarna 

trodde innan 

undersökningen att 

resultaten skulle 

förbättras. 

De planerade lektionerna var på 30 minuter. 15 minuter 

matematik och 15 minuter på språk. Under dessa lektioner fick 

exempelvis eleverna besvara en matematisk uträkning med 

squats eller andra liknande fysiska rörelser. S. 700 

 

499 barn från andra och tredjeklass utspridda på 12 grundskolor 

i Nederländerna. 

 

Nederländerna 

Visar att fysisk aktivitet på lång 

sikt förbättrar 

matematikkunskaperna. 

 

Även 7–9 månader efter att 

fysisk aktivitet har upphört kan 

man se förbättringar. S. 704 

 

Elever som deltog i F&V var 

bättre i 

mattematikhastighetspoäng, 

allmän matematik. S. 700 
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Syfte Design 
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Resultat 

Erwin, H., Fedewa, A., 

Wilson, J & Ahn, S. 

The Effect of Doubling the 

Amount of Recess on 

Elementary Student 

Disciplinary Referrals and 

Achievement Over Time 

Journal of Research in 

Childhood Education 

2019 

Att se hur de akademiska 

prestationerna 

förändrades om man 

fördubblade mängden av 

fysisk aktivitet i skolan. 

I undersökningen deltog 724 elever (396 elever fullföljde) i 

sjätte klass som pågick under två läsår 2016–2018 i södra 

kentuchy. Under det första året införde man en 15 minuter 

fysisk aktivitet paus. Under det andra året införde man en 

ytterligare 15 minuters paus. De fysiska aktivitetspauserna 

varierade under det första året genom att antingen vara på 

morgonen eller på eftermiddagen. Under det andra året var det 

en paus på morgonen och en på eftermiddagen alltid så att 

lunchen låg emellan dem. Varje paus var 15 minuter lång. 

Efter att ha fördubblat den 

fysiska aktiviteten i skolan varje 

dag under ett helt läsår såg man 

en förbättring på de matematiska 

prestationerna. 
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Syfte Design 
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Vetter, M., O’Connor, H., 

O’Dwyer, N & Orr, R. 

‘Maths on the move’: 

Effectiveness of physically 

active lessons for learning 

maths and increasing 

physical activity in 

primary school students 

Journal of Science and 

Medicine in Sport 

2019 

Att undersöka om fysisk 

aktiva lektioner 

förbättrade inlärningen 

av 

multiplikationstabellen. 

 

Undersökningen innefattade 172 elever i årskurs 3 från tio 

klasser på två olika grundskolor. Eleverna delades upp i flera 

grupper där grupperna i sin tur delades upp i två läger. Den ena 

gruppen fick lära i klassrummet samtidigt som den andra 

gruppen var en fysiskt aktiv grupp och fick lära på lekplatser. 

Undersökningen pågick i sex veckor och omfattade fysiskt 

aktiva lektioner som var 3x30 min/vecka för playground 

gruppen för att sedan lära inne i klass. S. 2 

Interventionen fokuserade på inlärning av 

multiplikationstabbelen. S. 2 

De matematiska multiplikationstabelltesterna bedömdes före 

och efter interventionen. Båda grupperna arbetade utefter 

samma arbetsblad. 

Australien 

Inlärningen av 

multiplikationstabellen var bättre 

för den gruppen som fick träna 

på lekplatsen. 
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Syfte Design 
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Land 

Resultat 

Käll, Nilsson & Lindén 

The Impact of a Physical 

Activity Intervention 

Program on Academic 

Achievement in a Swedsh 

Elementary School 

Settingi 

Journal of School Health 

2014 

Att undersöka hur fysisk 

aktivitet påverkar 

elevernas förmåga att 

klara av de matematiska 

kunskapskraven i 

matematik, svenska och 

engelska i årskurs 5. 

Man införde två pass per vecka med 30–45 minuter fysisk 

aktivitet för barn i förskolan upp till årskurs 6. Den ökningen 

var nästan en fördubbling av den totala mängden fysiska 

aktiviteten sen innan. Den extra införda fysiska aktiviteten på 

interventionskolan hölls av en lokal idrottsklubb. 

Interventionsskolan samt kontrollskolorna var utvalda. 408 

elever ingick i interventionsgruppen och var elever från 1 skola. 

och 1557 elever ingick i kontrollgruppen och bestod av elever 

från flera skolor. 

Alla elever var tvungna att delta i undersökningen. 

Undersökningen skedde i Mölndal i Sverige. 

Antal elever som klarade av de 

matematiska kunskapskraven i 

årskurs 5 hade ökat med 8 % 

(från 86%-94%) 2008 jämfört 

med innan projektet drog igång 

2000–2003. 

S. 476 

 


