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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att genom en litteraturgranskning undersöka 

om ökad fysisk aktivitet har något samband med inlärningen och skolprestationerna hos 

barn i åldrarna 6-12 år. 

Metod: Litteratursökningen i databaserna CINAHL och Academic Search Elite 

resulterade i 15 artiklar som publicerats de senaste fem åren. Artiklarna har 

kvalitetsgranskats och därefter sammanställts. 

Resultat: Fysisk aktivitet i samband med inlärning har i ett flertal studier visat sig leda 

till positiva resultat genom snabbare svarstid, noggrannhet och uppmärksamhet. Barnen 

som deltog i aeroba aktiviteter blev mer uthålliga och kunde behålla fokus längre vid de 

kognitiva testerna. Det skolämne som en signifikant skillnad kunde utläsas i var 

matematik följt av stavning och läsning. Olika interventionsprogram för att främja barns 

fysiska aktivitet har visat en positiv effekt i skolresultat och kognitiva tester. 

Slutsats: Föreliggande litteraturstudie visar att en ökad fysisk aktivitet har en positiv 

inverkan på barns inlärning och skolresultat genom förbättrad koncentrationsförmåga 

och noggrannhet.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste 50 åren har vårt sätt att leva förändrats i takt med stora 

samhällsförändringar. Vi tillbringar alltmer tid till biltransporter, skrivbordsarbete, Tv-

tittande och skärmbaserade apparater som surfplattor, mobiltelefoner och bärbara 

datorer (Statens Folkhälsoinstitut, 2012). Numera startar datoranvändandet hos barn och 

ungdomar redan i ung ålder och de blir stillasittande många av dygnets timmar, både 

hemma och i skolan (Arbetsmiljöverket, u.å.). Mer än 80 % av världens barn och 

ungdomar är otillräckligt fysiskt aktiva jämfört med de rådande rekommendationerna 

för att uppnå en god hälsa (World Health Organization [WHO], 2015).  

 Den stillasittande trenden ökar och inaktivitet är 1 av de 10 ledande riskfaktorerna för 

dödsfall i världen. Ökade hälsorisker denna stillasittande livsstil kan bidra med i vuxen 

ålder är försämrade effekter på rörelseorganen med skört skelett, svaga muskler, dålig 

balans, effekter på ämnesomsättningen, övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, högt 

blodtryck och övriga effekter som cancer, ökad stresskänslighet och bristande 

välbefinnande som sämre självkänsla samt även koncentrationssvårigheter 

(Arbetsmiljöverket, u.å; Ekblom Bak, 2013; Folkhälsomyndigheten, u.å; WHO, 2015)  

WHO (2015) rekommenderar barn och ungdomar i åldern 5-17 år att vara fysiskt aktiva 

minst 60 minuter per dag både med måttlig till hög intensitet. Fysisk aktivitet utöver de 

dagliga rekommenderade 60 minuter leder till ytterligare hälsovinster. Den 

huvudsakliga delen av den dagliga fysiska aktiviteten bör vara av aerob karaktär vilket 

betyder pulshöjande träning med måttlig intensitet. Aktiviteter som är muskel- och 

benstärkande som till exempel springa, hoppa eller leka lekar bör utföras minst 3 gånger 

per vecka. En fysiskt aktiv livsstil hos både barn och vuxna leder till en rad 

hälsofördelar som ett förbättrat immunförsvar, en ökad syreupptagningsförmåga, lägre 

arbets- och vilopuls, ett starkare skelett som leder till minskad risk för benskörhet, en 

ökad muskelstyrka och högre ämnesomsättning i och med bättre energibalans 

(Folkhälsomyndigheten, u.å; Sundberg & Jansson, 1998; WHO, 2015)  

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon lanserade i september 2012 initiativet Education 

First med syftet att alla barn ska få gå i skolan och erbjudas utbildning av hög kvalitet. 

Statistik från UNESCO (u.å.) visar att runt 90 procent av världens barn börjar numera i 

grundskolan och det är den högsta siffran hittills. UNESCOs (u.å.) förklaring till vikten 
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av utbildning lyder: ”Utbildning är ett effektivt sätt att motverka fattigdom och 

långsiktigt bidra till fred och säkerhet, demokrati och rättvisa”. Trots framgångar i att 

inkludera världens alla barn i skolan visar den internationella skolundersökningen PISA 

2012 att skolresultaten i vissa länder sjunker (Skolverket, 2013). 

Inlärning underlättas genom fysisk aktivitet då nya färdigheter samordnas 

neuromuskulärt och bearbetas kognitivt. När sedan dessa färdigheter och rörelsemönster 

är inlärda blir de automatiserade och kräver mindre sensorisk feedback vilket frigör 

kognitiva resurser. Ju fler automatiserade rörelsemönster desto större möjlighet att 

utföra kombinationsmotoriska färdigheter som att cykla, springa och köra bil. (Ericsson, 

2005). 

1.2 Tidigare forskning 

Fysisk aktivitet har visat sig ha en väsentlig betydelse vad gäller barns inlärning och 

skolprestationer (Ericsson, 2005; Donnelly & Lambourne, 2011). Tidigare forskning har 

visat att de barn som är mer fysiskt aktiva har lättare att koncentrera sig i och med extra 

motorisk träning (Ericsson, 2003). 

Bunkefloprojektet är ett uppmärksammat forskningsprojekt som startade 1999 av bland 

andra Ingegerd Ericsson, filosofie doktor i pedagogik och universitetslektor i 

idrottsvetenskap (Ericsson, 2005). Syftet var att undersöka om fysisk aktivitet ger någon 

förbättring på barns grovmotorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer i svenska 

och matematik. Under nio år följdes 251 barn från tre årskullar i Malmö. Barnen blev 

indelade i en interventionsgrupp som fick idrottsundervisning fem dagar i veckan och 

en jämförelsegrupp som fick den ordinarie idrottsundervisningen som var två lektioner i 

veckan. Målet var att eleverna skulle få en allsidig motorisk träning varje dag där 

rörelseglädje stod i fokus. Bland resultaten som framkom visades det samband mellan 

motorik och ökad fysisk aktivitet. Barnen i interventionsgruppen hade bättre motorik 

och balansförmåga/bilateral koordination än jämförelsegruppen. Störst betydelse av 

ökad fysisk aktivitet och motorisk träning hade de elever som hade någon form av 

motoriska brister. Den motoriska utvecklingen gynnades av ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning hos elever som hade diagnosen ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder), DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception) 

eller MPD (Multiple Personality Disorder) samt även hos elever med 

koncentrationssvårigheter (Ericsson, 2005). 
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Utöver de hälsofördelar fysisk aktivitet bidrar till har ett flertal studier visat att de barn 

som är fysiskt aktiva även fortsätter vara det i vuxen ålder (Janz, Dawson & Mahoney, 

2000; Malina, 1996; Taylor, Blair, Cummings, Wun & Malina, 1999; Telama, Yang, 

Laakso & Viikari, 1997).  

Interventioner för att öka den fysiska aktiviteten och förbättra hälsan hos individerna 

visade att skolresultaten i läsning, matematik och stavning ökade med 6 % jämfört med 

kontrollgruppen som minskade med 1 %. Interventionerna innehöll antingen idrott två 

dagar per vecka jämfört med en kontrollgrupp, 150 minuters fysisk aktivitet per vecka 

både hemma och i skolan eller 40 minuters aerob träning fem dagar per vecka jämfört 

med en kontrollgrupp. Skolprestationerna utvärderades efter resultaten från 

standardtesterna i läsning, matematik och stavning. Även klassrumsbaserad fysisk 

aktivitet visade en förbättring i både inlärning och skolresultat samt en ökad 

koncentrationsförmåga genom att ta korta raster från lektionsundervisningen för olika 

form av fysisk aktivitet enligt läroplanen eller de befintliga lektionerna (Donnelly & 

Lambourne, 2011). 

Utvecklingsarbetet MUGI (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning) bekräftar att 

fysisk aktivitet och extra motorisk träning har en positiv effekt på barns grovmotorik, 

finmotorik och perception. Stora skillnader mellan interventions- och 

jämförelsegruppen kunde utläsas redan efter ett år (Ericsson, 2003). 

En tydlig koppling mellan ökad fysisk aktivitet, inlärning och skolprestationer har 

publicerade studier som är fem år eller äldre påvisat (Ericsson, 2003, 2005; Donnelly & 

Lambourne, 2011; Janz, Dawson & Mahoney, 2000; Malina, 1996; Taylor, Blair, 

Cummings, Wun & Malina, 1999; Telama, Yang, Laakso & Viikari, 1997).  

1.3 Begreppsdefinitioner 

I följande avsnitt ges en beskrivning av de mest centrala begrepp denna litteraturstudie 

belyser. 

Fysisk aktivitet  

WHO:s (2015) definition av fysisk aktivitet lyder: ”… all kroppsrörelse som är en följd 

av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. 

Begreppet fysisk aktivitet innefattar således kroppsrörelse under såväl arbetstid som 

fritid och alla olika former av kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv”. 
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Träning (exercise) är en underkategori till fysisk aktivitet som är strukturerad, planerad 

och upprepande för att förbättra eller bibehålla den fysiska konditionen (WHO, 2015). 

Folkhälsomyndighetens (u.å.) definition av fysisk aktivitet är all rörelse som leder till en 

ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet omfattar lek, transport genom promenad eller 

cykel, spontan eller organiserad idrott och motion på raster och på fritiden samt 

utforskning av natur och omgivning  

Professor Lars-Magnus Engström (2010) benämner fysisk aktivitet som 

kroppsövningskultur då han ser den som ”en socialt formad verksamhet, en särskilt 

arrangerad fysisk aktivitet, som inte ingår i förvärvsarbete eller i dagliga göromål i 

övrigt”. (s.9). Han har genom ett antal logiker valt att beskriva kroppsövningskulturen: 

prestation som innefattar tävling och rangordning i konkurrens med andra, utmaningar 

i förhållande till den egna individens förutsättningar och uttryck med kroppen som 

redskap som exempelvis gymnastik, dans, akrobatik och så vidare. Ytterligare en stor 

dominerande logik är träning som består av fysisk träning med syfte att höja 

prestationsförmågan, rörelse-och koncentrationsträning som exempelvis yoga eller 

qigong och färdighetsträning med fokus på att förbättra sin motoriska och idrottsliga 

förmåga. En logik som skiljer sig från de andra är upplevelse som är just det som står i 

fokus. Där handlar det om lek och rekreation som ska vara lustfylld, engagerande och 

roa för stunden, naturmöten och utomhusvistelse som sker i skog, fjäll, på sjön, på is där 

man förflyttar sig av egen kraft, rörelse till musik medan kroppen följer musikens rytm 

och slutligen samvaro med djur som innefattar att vara fysiskt aktiv med djur som till 

exempel ridning. Engström (2010) menar att man ska betrakta fysisk aktivitet för att 

bibehålla en god hälsa och göra det till en vana ”som en slags kroppslig tandborstning”. 

(s.125) 

Globalt sett kan fysisk aktivitet organiseras och se ut på olika sätt. I vissa länder (bland 

annat USA) har man så kallade ”school-based programs” som består av fysiska 

aktiviteter i direkt anslutning till skolan efter skoldagens slut (Dobbins, Husson, 

DeCorby & LaRocca, 2013). Många länder har interventioner för att främja barns 

fysiska aktivitet genom att bland annat införa fler idrottstimmar och informera om de 

fördelar motion och hälsosam kost ger. Detta har visat sig ge positiv effekt på ökad 

fysisk aktivitet hos barn och ungdomar både på fritiden och under skoldagen (Metcalf, 

Henley & Wilkin, 2012). På många håll i världen kan miljöfaktorer försvåra utövandet 

av fysisk aktivitet som till exempel: föroreningar och dålig luftkvalitet, hög 
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trafikbelastning, brist på tillgång till parker, trottoarer och sportanläggningar och även 

rädsla för våld och brott vid vistelse utomhus (WHO, 2015). 

Lärande 

Begreppet ”lärande” ersattes av begreppet ”inlärning” under 1990-talet. Lärande har en 

bredare betydelse och syftar till själva lärandeaktiviteten och till den som lär medan 

inlärning indikerar att det är någonting som ska tas in (Jensen, 2011). I denna 

litteraturstudie kommer båda begreppen nämnas och har samma innebörd. 

Lärande är en företeelse som kan beskrivas på olika nivåer och kan inte definieras som 

något enhetligt (Säljö, 2015). Lärande är en livslång process som sker hela tiden i vår 

vardag och i samvaro med andra. Det som gör lärandet komplicerat är att det är inget 

man kan ta på och svårt att observera. Vi kan se hur en tvååring klarar av att hantera en 

mobiltelefon genom dennes agerande, men vet inte hur och när själva läroprocessen gått 

till (Säljö, 2015). 

Honey och Mumford (2006) beskriver lärande som att när man klarar av att utföra 

någonting man inte tidigare klarat av (färdighet) eller när man vet och fått kunskap om 

någonting man tidigare inte visste (insikter och förståelse). Lärande kan delas in på två 

olika sätt, formellt och informellt. Det formella lärandet är mer strukturerat och 

fokuserat på att inhämta kunskap medan det informella lärandet sker omedvetet och 

genom erfarenheter. Det finns många olika faktorer som bidrar vid lärande (se figur 1). 
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Skolprestationer 

PISA, Programme for International Student Assessment, är ett OECD-projekt och 

internationell skolundersökning som analyserar vilka kunskaper 15-åringar har inom 

matematik, naturvetenskap och läsförståelse. I PISA 2012 deltog 65 länder och cirka 

510 000 elever. 

Även grundskoleelever runt om i världen får skriva nationella prov vanligtvis i 3:an, 

6:an och 9:an (internationellt även kallade bland annat National Curriculum assessment, 

Standardized tests eller SATs Scholastic Assessment Test). Regeringen i respektive land 

beslutar vilka skolämnen och årskurser de nationella proven ska skrivas i. Dessa 

nationella prov är avsedda som ett stöd för läraren vid betygsättning och för att bidra till 

en så likvärdig bedömning av eleverna som möjligt. Vidare ger provresultaten 

information till läraren om elevens styrkor och vilka kunskaper som behöver utvecklas 

ytterligare i skolundervisningen. Nationella proven är dessutom en värdemätare för att 

se om kunskapskraven uppfylls på individnivå, skolnivå och nationell nivå (Skolverket, 

2014). Skolprestationer och skolresultat som benämns i denna litteraturstudie har 

samma innebörd. 

1.4 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram denna litteraturstudie bygger på är den amerikanska 

neurofysiologen Carla Hannafords (1997) teori om rörelse och inlärning. 

Människokroppen är som ett inlärningsinstrument som genom rörelse aktiverar 

nervsystemet och skapar nya nervceller som ju oftare de används, desto snabbare sker 

bearbetningen och impulsöverföringen. Inlärning sker följaktligen när vi tar in 

information och upplever någonting. 

Enligt Hannaford (1997) har kroppens uppfattning av sig själv i rummet, även kallat 

proprioception, och balanssinnet, det vestibulära systemet, en synnerligen viktig 

förbindelse med kunskap då dessa faktorer spelar en viktig roll för uppmärksamhet och 

inlärning. 

Vid upprepade muskelaktiviteter som till exempel koordinerade rörelser produceras 

nervceller och en ökning av nervförbindelser till hjärnan sker. Alla sensorisk-motoriska 

funktioner har ett samspel mellan höger och vänster hjärnhalva där de kontrolleras eller 
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verkställs och ju mer dessa hjärnhalvor används, desto fler förbindelser skapas 

(Hannaford, 1997). 

Barn som tillbringar alltmer tid vid TV- och datorskärmar riskerar att vänja sina hjärnor 

vid bristande engagemang för emotionellt, fysiskt och sensoriskt deltagande som i 

slutändan kan ha en inverkan på barns inlärning (Hannaford, 1997). 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken dokumenterad inverkan fysisk 

aktivitet har på lärande och skolresultat hos barn i åldrarna 6-12 år. 

Vilket samband har fysisk aktivitet med barns lärande? 

Vilket samband har fysisk aktivitet med barns skolresultat? 
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2. METOD 

2.1 Design 

Denna studie har en deskriptiv design vilket betyder att litteratur inom ett specifikt 

område sammanställts för att ge en översikt av hur kunskapsläget ser ut (Forsberg & 

Wengström, 2013). Valet att skriva en litteraturstudie grundar sig på att det genom en 

ständig publicering av artiklar, rapporter, uppsatser, böcker et cetera finns ett växande 

behov av att få all dess kunskap koncentrerad i ett dokument som till exempel en 

litteraturstudie (Backman, 2008). 

2.2 Databaser 

Litteratursökning har genomförts i de databaser som finns tillgängliga via lärosätet, 

Högskolan i Gävle. Sökningen utfördes i CINAHL som i första hand innefattar hälso- 

och vårdvetenskaper samt Academic Search Elite som innefattar de flesta akademiska 

discipliner (Backman, 2008). Manuell sökning efter relevant material har skett genom 

bokreferenser och referenslistor i tidskrifter, i Higgins Bibliotekskatalog och via 

internetsidor som till exempel Google Scholar för att finna olika projekt som till 

exempel Bunkefloprojektet (1999).  

2.3 Sökstrategi, sökord och inklusions- och exklusionskriterier 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken inverkan fysisk aktivitet har på barns 

inlärning och skolresultat genom att sammanställa och jämföra studier inom detta 

område. Med anledning av detta har dessa sökord valts vid litteratursökningen: 

”physical activity”, cognition, exercise, academic achievement, children. För att få mer 

specifika träffar och termer översatta till engelska gjordes en sökning i svenska MeSH 

vilket resulterade i sökorden exercise och cognition. 

I inledningen av litteratursökningen gjordes en sökning per nyckelord vilket resulterade 

i ett alldeles för stort träffresultat i de båda databaserna (se träffresultat inom parentes); 

”physical activity” (45 503 + 29 214 träffar), cognition (114 962 + 34 008 träffar), 

exercise (179 911 + 81 897 träffar) och academic achievement (36 744 + 3 888 träffar). 

En rad inklusions- och exklusionskriterier sattes upp för att begränsa antalet träffar och 

för att få de mest relevanta artiklarna som motsvarade syftet med den här studien. Till 

inklusionskriterierna hörde att artiklarna skulle vara godkända av en etisk kommitté, 

gratis i fulltext då tiden var begränsad för att beställa och vänta på avgiftsbelagda 

artiklar, publicerade januari 2010 till och med mars 2015 för att ta del av den senaste 



 

9 

 

och mest aktuella forskningen, vara skrivna på engelska, peer reviewed och 

ålderskategori på barnen 6-12 år för att de skulle vara i skolåldern. I databasen 

Academic Search Elite ingår inte ålderskategorier som en begränsning och därmed fick 

ett tillägg göras med sökordet children i kombination med booleska operatorn AND. 

Efter att ha gjort några sökningar och granskning av titlar som framkom i träfflistan 

fanns det återkommande studier som innehöll sökord som inte motsvarade syftet till 

denna studie. Detta ledde till att dessa sökord valdes som exklusionskriterier: fetma 

(obesity), funktionshinder (disability) och litteraturstudier (review) med motivet att 

studierna skulle fokusera på vilket samband fysisk aktivitet har med inlärning och 

skolresultat, inte på barns viktnedgång eller deras funktionshinder i samband med fysisk 

aktivitet. Vidare valdes litteraturstudier bort med anledning att de studier som skulle 

inkluderas i denna studies resultatdel skulle vara förstahandskällor (Polit & Beck, 

2012). 

För att begränsa sökningen ytterligare användes booleska operatorer NOT och AND. 

Operatorn AND i kombinationen med sökorden används för att ge ett ”smalare” 

träffresultat och NOT begränsar sökningen ytterligare genom att utesluta de referenser 

som innehåller de valda ord som ska exkluderas (Forsberg & Wengström, 2013). 

Efter sökningen av de enstaka nyckelorden och införandet av inklusionskriterier och 

booleska operatorer kombinerades sökorden för att få färre och mer exakta träffar. Detta 

resulterade i ett första skede:”physical activity” AND cognition (40 + 614 

träffar),”physical activity” AND academic achievement (24 + 135 träffar), exercise 

AND cognition (36 + 1171 träffar) och exercise AND academic achievement (19 + 164 

träffar). Antalet träffar var fortfarande stort och efter att ha läst igenom artiklarnas titlar 

lades sökorden som ingick som exklusionskriterierna med i sökningen i kombination 

med booleska operatorn NOT. Resultatet efter denna sökning finns i Tabell 1. 

Tabell 1: Databassökning 

Sökord: CINAHL  

Antal träffar: 

Academic 

Search 

Elite 

Antal träffar: 

Lästa 

abstrakt: 

Antal 

valda 

artiklar: 

Kvalitet: 

”physical activity” 

AND cognition NOT 

obesity NOT disability 

NOT review 

(AND children i 

Academic Search Elite) 

14 34 48 8 Hög 
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“physical activity” 

AND academic 

achievement NOT 

obesity NOT disability 

NOT review 

(AND children i 

Academic Search Elite) 

5 39 44 9 Hög 

exercise AND 

cognition NOT obesity 

NOT disability NOT 

review 

(AND children i 

Academic Search Elite) 

19 61 80 16 Hög 

exercise AND 

academic achievement 

NOT disability NOT 

review 

(AND children i 

Academic Search Elite) 

7 37 44 8 Hög 

Antal dubbletter:    26  

Antal artiklar efter 

dubbletter: 

   15  

 

2.4 Urvalskriterier 

Alla titlar lästes igenom efter varje sökning och innehöll de något av sökorden lästes 

även abstraktet igenom för att avgöra om studien var relevant och intressant nog för att 

läsas i sin helhet. Om studiens kvalitet bedömdes hög utifrån protokollet för 

kvalitetsgranskningen (se sidan 11) inkluderades studien till det slutliga urvalet. Studier 

som inte gav tillräckligt hög poäng i kvalitetsgranskningen blev exkluderade med 

motivering som anges i Tabell 2. 

Tabell 2: Exkluderade artiklar 

Orsak: Antal: 

Avgift för artikel:   

 

3  

Funktionshinder, utvecklingsstörning eller sjukdom:  

 

28 

Gick ej att öppna: 

 

1 

Kommentarer på originalartikel:  

 

2 

Nutrition och ätstörning: 

 

6 

Review-artikel: 

 

14 

Rökning, droger, alkohol: 

 

9 

Svarade ej på syftet: 

 

60 

Sömn: 

 

2 

Ålder under 6 år:  

 

13 
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Ålder över 12 år:  43  

 

2.5 Dataanalys 

För att säkerställa att de mest relevanta studierna blev utvalda beräknades ett 

kvalitetsvärde fram efter ett protokoll med frågor utformat av Jennifer Stam (2010). Stor 

vikt lades vid att studien kunde besvara vilket syftet var med undersökningen, vilket 

resultat som framkom och om resultatet var giltigt (Forsberg & Wengström, 2013). 

Kvalitetsgranskningen innehöll 18 frågor som blev poängsatta. En fråga kunde få 1 

poäng (högt värde), 0.5 poäng (medelvärde) och 0 poäng (lågt värde). Om en studie fick 

0 eller 0.5 poäng per fråga och ett totalt värde på 9 poäng räknades det som ett lågt 

värde, om en studie fick 0.5 poäng på hälften av frågorna och 1 poäng på de övriga som 

gav ett värde på totalt 13.5 poäng räknades det som ett medelvärde och för att en studie 

skulle få ett högt värde och därmed inkluderas i slutliga urvalet skulle den få minst 14 

poäng. Kvalitetsgranskningen resulterade i att 181 artiklar exkluderades och 15 

inkluderades. Det är dessa 15 artiklar som resultatet utgår från. 

Tabell 3: Modifierad kvalitetsgranskning för vetenskapliga artiklar (Stam, 2010; Forsberg & 

Wengström, 2013) 

Nr: Frågeställning: Poängvärde: 

1 Är forskningen, artikeln eller studien relaterad till ämnet? 1 p, 0.5 p, 0 p 

2 Har forskningen, artikeln eller studien publicerats under åren 

2010-2015? 

1 p, 0.5 p, 0 p 

3 Finns det ett specifikt syfte? 1 p, 0.5 p, 0 p 

4 Är frågeställningar/hypotes klart beskrivna? 1 p, 0.5 p, 0 p 

5 Är undersökningsgruppen representativ och tillräckligt stor? 1 p, 0.5 p, 0 p 

6 Finns det en kontrollgrupp? 1 p, 0.5 p, 0 p 

7 Finns det en metodbeskrivning? 1 p, 0.5 p, 0 p 

8 Är mängden bortfall beskrivet? 1 p, 0.5 p, 0 p 

9 Är urvalsmetoden beskriven? 1 p, 0.5 p, 0 p 

10 Är datainsamlingsmetoden förklarad? 1 p, 0.5 p, 0 p 

11 Finns det en diskussion kring validitet och reliabilitet? 1 p, 0.5 p, 0 p 

13 Anges resultat? 1 p, 0.5 p, 0 p 

14 Diskuteras resultaten? 1 p, 0.5 p, 0 p 

15 Ges det exempel på fortsatt forskning? 1 p, 0.5 p, 0 p 
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16 Är referenserna tydligt utskrivna? 1 p, 0.5 p, 0 p 

17 Kan resultaten generaliseras till övrig population? 1 p, 0.5 p, 0 p 

18 Är poängantalet tillräckligt för att inkludera artikeln? 1 p, 0.5 p, 0 p 

 

Vidare fortsatte analysen av de inkluderade artiklarna med att syfte, design, 

datainsamlingsmetod, deltagare och huvudresultat markerades med en 

överstrykningspenna. Därefter delades artiklarna upp i två kategorier: 1) Fysisk aktivitet 

och inlärning och 2) Fysisk aktivitet och skolprestationer för att få en bättre översikt vid 

bearbetningen av resultatdelen. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

För att följa en god forskningssed har författaren tagit hänsyn vid urvalet av studier i 

litteratursökningen att forskningen ska ha ett godkännande från en etisk kommitté. Detta 

för att ge ett skydd till den enskilda individen som deltar i undersökningen (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Med tanke på att studierna har utförts på barn ska både barn och 

vårdnadshavare gett samtycke till forskningen (Codex, 2015). Vidare har metoder och 

resultat öppet redovisats efter att ha granskat och redogjort utgångspunkterna för denna 

studie. Detta för att andra forskare ska kunna kontrollera och upprepa forskningen på 

nytt. Forskningen är sanningsenlig och rättvis vilket betyder att resultaten i studierna 

inte är förvrängda eller plagierade. Det finns inga kommersiella intressen eller andra 

bindningar kopplade till denna studie (Hassmén & Hassmén, 2008). 
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3. RESULTAT 

I denna litteraturstudie ingår 15 kvalitetsgranskade artiklar (se sidan 11) som 

publicerades mellan 2010-2015. Majoriteten av studierna är utförda i USA och övriga 

studier i Finland, Indien, Canada, Storbritannien, Sverige och Holland. I dessa studier 

genomfördes undersökningar om fysisk aktivitet har någon inverkan på barns inlärning 

och skolresultat. Det totala antalet barn som medverkat i dessa studier är 4698 i åldrarna 

6-12 år. 

I denna del kommer resultatet presenteras i två kategorier; Fysisk aktivitet i samband 

med inlärning och Fysisk aktivitet i samband med skolprestationer med tabeller som 

visar om fysisk aktivitet bidrog med en ökning eller minskning av inlärning och 

skolresultat och slutligen en sammanfattning av artiklarnas resultat. 

3.1 Fysisk aktivitet i samband med inlärning  

I flera av de granskade artiklarna fick de deltagande barnen göra en rad kognitiva tester: 

Kaufman Brief Intelligence Test (Kaufman & Kaufman, 1990) som är ett verktyg för att 

mäta både verbal och icke-verbal intelligens, Wide Range Achievement Test (Jastak & 

Jastak, 1978) som studerar stavning, läsning och aritmetiska beräkningar för att avgöra 

inlärningssvårigheter, The Comprehensive Trail Making Test (Reynolds, 2002; Smith et 

al., 2008) som är en visuell uppgift som mäter flexibilitet och motorisk snabbhet genom 

att dra en linje genom cirklar i alfabetisk och numerisk ordning samt The Stroop Color-

Word Test (Golden, 1978) som är ett färgordtest för att mäta uppmärksamhet och 

koncentration. För att utesluta barn med uppmärksamhetsstörningar fick de i några 

studier göra ett test, Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale IV (DuPaul 

et al., 1998). 

Den fysiska förmågan mättes i flera av de granskade artiklarna med hjälp av ett 

syreupptagningstest som utfördes på ett löpband som barnen fick springa på i samma 

hastighet i 2 minuter innan graden på lutningen ökade med 2.5 % ända fram tills 

utmattning. Hjärtfrekvensen mättes med en pulsmätare, Polar heart rate monitor, och 

ansträngningsgraden uppskattades med Children´s OMNI scale som är en skala mellan 

0-10 som förmedlas både verbalt och illustrativt. 
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Tabell 4: Fysisk aktivitet i samband med inlärning 

Studie: Kön: Ålder: Antal 

deltagare: 

Metod: Resultat: 

Fysisk 

aktivitets 

effekt på 

inlärning 

Castelli et al. (2011). 
FIT Kids: Time in target 

heart zone and cognitive 

performance. 

Flickor 

Pojkar 

~8.79 år 59 RCT-studie. 

Skolbaserat 

interventionsprogram, 

kognitiva tester: K-

BIT, WRAT, Trail 

Making Test & 

Stroop Color-Word 

Test och fysiska 

tester: löpband, Polar 

heart rate monitor & 

The children´s OMNI 

scale  

Ökning  

Chaddock et al. (2012a). 

A functional MRI 

investigation of the 

association between 

childhood aerobic fitness 

and neurocognitive 

control. 

Flickor 

Pojkar 

9-10 år 32 RCT-studie. 

fMRI scanning av 

hjärnan, kognitiva 

tester: K-BIT, ADHD 

Rating Scale IV, 

Tanner Staging 

System, 

Socioeconomic status 

& Edinburgh 

Handedness 

Questionnaire och 

fysiska tester: 

löpband, Polar heart 

rate monitor & The 

children´s OMNI 

scale 

Ökning 

Chaddock et al. (2012b). 

Childhood aerobic 

fitness predicts cognitive 

performance one year 

later. 

Flickor 

Pojkar 

9-10 år 32 Uppföljning av RCT-

studie ett år senare 

Ökning 

Chaya et al. (2012). 

Effect of Yoga on 

Cognitive Abilities In 

Schoolchildren from a 

Socioeconomically 

Disadvantaged 

Background: A 

Randomized Controlled 

Study. 

Flickor 

Pojkar 

7-9 år 200 RCT-studie 

Yogalektioner och 

kognitiva tester: 

Malin´s Intelligence 

Scale for Children 

Ökning 

Ellemberg et al. (2010). 
The effect of acute 

physical exercise in 

cognitive function during 

development. 

Pojkar 7 & 10 år 72 RCT-studie 

Kognitiva tester: 

Matlab (The 

MathWorks Inc.) och 

fysiska tester: 

cykelergometertest. 

Ökning 

Moore et al. (2013). 

Aerobic fitness and 

intra-individual 

variability of 

Flickor 

Pojkar 

8-10 år 93 RCT-studie 

Kognitiva tester: K-

BIT, ADHD Rating 

Scale IV, Tanner 

Ökning 
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neurocognition in 

preadolescent children. 

Staging System, 

socioeconomic status 

& Edinburgh 

Handedness 

Questionnaire och 

fysiska tester: 

löpband, Polar heart 

rate monitor & The 

children´s OMNI 

scale. 

Raine et al. (2013). The 

Influence of Childhood 

Aerobic Fitness on 

Learning and Memory. 

Flickor 

Pojkar 

9-10 år 48 Experimentell studie. 

Minnestest m.h.a. 

kartor och fysiska 

tester: löpband, Polar 

heart rate monitor & 

The children´s OMNI 

scale. 

Ökning 

Syväoja et al. (2014). 

The Associations of 

Objectively Measured 

Physical Activity and 

Sedentary Time with 

Cognitive Functions in 

School- Aged Children. 

Flickor 

Pojkar 

~12.2 år 224 Experimentell studie. 

Kognitiva tester: 

Neuropsychological 

Test Automated 

Battery, Pattern 

Recognition Memory, 

Spatial Span och 

Intra-Extra 

Dimensional Set Shift 

och självrapporterad 

fysik aktivitet. 

Ingen 

ökning 

 

En påtaglig förbättring i den kognitiva funktionerna i samband med fysisk aktivitet 

framkommer i en studie av Chaya, Nagendra, Selvam, Kurpad och Srinivasan (2012). I 

studien jämfördes vilken effekt yoga har på inlärning i jämförelse med fysisk aktivitet. 

De 200 barnen blev uppdelade i två grupper där de fick delta i antingen yoga eller annan 

fysisk aktivitet som löpning, lagspel eller aerobisk träning. I tre månader hölls dagligen 

ett 45 minuters träningstillfälle för de båda grupperna. De kognitiva funktionerna mättes 

innan interventionens start, direkt efter interventionens slut och tre månader senare. De 

tester som användes för att mäta de kognitiva förmågorna var Malin´s Intelligence Scale 

for Indian Children (MISIC) som innehåller både verbala och praktiska test. De verbala 

testen innefattar ordförståelse, matematik, analogier och ordförråd. Den kognitiva delen 

undersökte uppmärksamhet, koncentration, visuo-spatiala förmåga, verbal förmåga och 

abstrakt tänkande. Resultaten som framkom visar att det inte fanns några märkbara 

skillnader i de kognitiva testerna grupperna emellan innan interventionen startade eller i 

uppföljningen tre månader efter. En tydlig förbättring i ordförståelse, matematik, verbal 

förmåga och objektiv förmåga påvisade de båda grupperna både direkt efter 

interventionen och efter ytterligare tre månader. Förbättring i ordförståelse och 
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analogier visade endast den gruppen med fysisk aktivitet direkt efter interventionen 

medan gruppen som tränat yoga visade tydliga förbättringar i praktiska test.   

Resultatet efter en nio månader lång interventionsstudie av Castelli, Hillman, Hirsch 

och Drollette (2011) visar tydliga skillnader i syreupptagningsförmåga och inlärning 

jämfört med de tester som gjordes innan studien. Barnen i undersökningen deltog i The 

Fitness Improves Thinking (FIT Kids program) som är utformat för att öka barns 

kondition i samband med ökad inlärning. Varje dag blev barnen erbjudna att delta i ett 

120 minuters program med hälsoinriktat tema samt 40 minuters aerob träning. De 

kognitiva funktionerna mättes med Kaufman Brief Intelligence Test, Wide Range 

Achievement Test, Trail Making Test samt Stroop Color-Word Test. En tydlig ökning 

av syreupptagningsförmågan, i alla Stroop-test och i Trail Making A och B-testerna 

framkommer i resultatet. Ett tydligt samband kunde även utläsas mellan ökad kondition 

och Trail Making Test A. Vidare fanns inga andra samband mellan ökad kondition och 

inlärning. 

Positiva effekter för barns uthållighet och förmåga att vara fokuserade visar en studie 

som undersökt barns hjärnaktivitet med fMRI (funktionell magnetresonanstomografi). 

Barn som är i bättre kondition har lättare att lösa mer krävande kognitiva uppgifter än 

barn som är i sämre kondition. Detta genom att de mer fysiskt aktiva barnen var mer 

uthålliga och kunde behålla fokus en längre stund än de som var mindre aktiva 

(Chaddock et al., 2012a). 

Fysisk aktivitet har även visat sig ha en positiv inverkan på inlärning på längre sikt. En 

studie av Chaddock et al. (2012b) som följdes upp ett år senare där barnen fick genomgå 

alla tester återigen visar att alla barn genomförde testen med mer noggrannhet då de var 

mer familjära denna gång. I en jämförelse mellan de första testerna och 

uppföljningstesterna hade barnen i sämre kondition en långsammare svarstid medan de 

barnen i bättre kondition som visade sig bli snabbare i svarstid och var mer noggranna. 

Ett samband är att de barn med bättre kondition har större volymer av bilateral putamen 

som är involverad i implicit inlärning och globus pallidus som är viktig för viljestyrda 

rörelser. 

Ellemberg och St-Louis.Deschênes (2010) undersökte i sin studie om fysisk träning har 

någon inverkan på barns inlärning och om den förändras i takt med deras utveckling. 

Pojkar i både 7 års- och 10-årsåldern deltog i undersökningen. Den ena halvan i varje 
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åldersgrupp fick under 30 minuter genomföra en aerob aktivitet med sub-maximal 

intensitet medan den andra halvan fick titta på TV-program under samma tid. Därefter 

fick de svara på uppgifter för att mäta deras reaktionstid och svarstid. Resultaten visar 

att de barn som deltog i träningsgrupperna, både 7 år och 10 år, var betydligt snabbare i 

reaktionstesterna än kontrollgruppen som hade tittat på TV. Samma resultat framkom i 

testerna där svarstiden mättes. Vid en jämförelse med kontrollgruppen visar det sig att 

barnen i träningsgruppen förbättrade tiden på reaktionstestet med 34 ms och på testet för 

svarstid ledde det till en förbättring med 75 ms. 

I en studie av Raine et al. (2013)  fick de deltagande barnen en uppgift att memorera 

namn och platser på fyra fiktiva kartor för att se vilket samband det finns mellan 

kondition, inlärning och minne. För att se vilken effekt fysisk aktivitet har på inlärning 

av nytt material användes olika minnesstrategier och tillvägagångssätt. I studien 

indelades barnen efter de fysiska testerna till kategorin ”bättre kondition” om de hade 

70 % av VO2 max efter ålder och kön eller ”sämre kondition” om de hade under 30 % 

av VO2 max efter ålder och kön. Varje barn fick lära sig en karta enskilt (Study Only) 

innan de fick besvara och peka ut svaren på en skärm och en karta som de fick 

observera några sekunder innan i samband med att de besvarade testet (Test Study). 

Därefter studerades barnens resultat utifrån de två strategierna. Resultatet visar att det 

inte fanns några signifikanta skillnader vid initialt lärande mellan de barn som var i 

bättre fysisk kondition än de som var i sämre kondition. Dock visar barnen i bättre 

kondition ett högre resultat i långtidsminne vid tester några dagar efter instuderingen av 

kartorna enligt strategin Study Only. Ingen skillnad vad gäller minnesåterkallning kunde 

utläsas i svarsresultaten enligt strategin Test Study mellan de i bättre och sämre 

kondition. Barn som var mer fysiskt aktiva presterade med en större noggrannhet vid 

testerna än de barn som var i sämre kondition. Samma resultat har även andra studier 

kommit fram till (Chaddock et al., 2012; Moore et al., 2013). 

 

En avvikelse vad gäller sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning visar studien av 

Syväoja, Tammelin, Ahonen, Kankaanpää och Kantomaa (2014). De 224 barn som 

deltog i studien fick bära en accelerometer som mäter den fysiska aktiviteten samt fylla i 

en enkät där de fick uppskatta sin fysiska aktivitet och tid vid dator et cetera, det vill 

säga skärmtid. De kognitiva funktionerna mättes med The Neuropsychological Test 

Automated Battery som är en ett mjukvaruprogram som via instruktioner besvaras 

genom att trycka på en touchscreen, det visuella minnet mättes med Pattern Recognition 
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Memory för att undersöka minnet av visuella mönster och de exekutiva funktionerna 

genomfördes med Spatial Span och Intra-Extra Dimensional Set Shift för att mäta det 

visuospatiala arbetsminnet. Vidare räknades reaktionstiden ut för att mäta barnens 

svarstid på en visuell uppgift. Resultatet som framgick i studien var att varken det 

visuella minnet, arbetsminnet eller de exekutiva funktionerna påverkades av fysisk 

aktivitet. Dock framgår det genom resultaten att måttlig till kraftig fysisk aktivitet som 

ökar den kardiovaskulära funktionen kan förbättra uppmärksamhetsförmågan. Den 

självrapporterade tiden för tv-spel och datorspel visar en negativ inverkan på de 

kognitiva funktionerna som till exempel arbetsminnet i jämförelse med de som var mer 

fysiskt aktiva. 

3.2 Fysisk aktivitet i samband med skolprestationer 

I detta avsnitt visar en tabell en sammanfattning och resultatet om en ökad fysisk 

aktivitet leder till en ökning eller minskning av skolresultaten samt belyser de viktiga 

delarna i var artikel för sig.  

Tabell 5 Fysisk aktivitet i samband med skolprestationer 

Studie: Kön: Ålder: Antal 

deltagare: 

Metod: Resultat: 

Fysisk 

aktivitets 

effekt på 

skolresultat 
Desai et al. (2015). 

Aerobic Fitness, 

Micronutrient Status, 

and Academic 

Achievement in Indian 

School-Aged Children. 

Flickor 

Pojkar 

7-10.5 år 273 Tvärsnittsstudie. 

Resultat i matematik, 

Kannada och 

engelska samt fysiskt 

test: Beep-test. 

Ökning 

Duncan et al. (2014). 

The effect of differing 

intensities of acute 

cycling on 

preadolescent 

academic achievement. 

Flickor 

Pojkar 

8-11 år 18 Experimentell studie. 

Kognitiva test: 

WRAT 4 samt 

fysiskt test: 

cykelergometertest. 

Ökning 

Gao et al. (2013). Video 

Game-Based Exercise, 

Latino Children´s 

Physical Health, and 

Academic Achievement. 

Flickor 

Pojkar 

10-12 år 208 RCT-studie. 

Träning via 

videospel, resultat i 

matematik och 

läsning samt fysiskt 

test: springa 1 

amerikansk mile. 

Ökning 

Ickovics et al. (2014). 

Health and Academic 

Achievement: 

Cumulative Effects of 

Health Assets on 

Standardized Test 

Flickor 

Pojkar 

~10.8 år 940 RCT-studie. 

Hälsoenkät, resultat i 

matematik, läsning 

och skrivning samt 

fysiskt test: 

President´s 

Ökning 
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Scores Among Urban 

Youth in the United 

States. 

Challenge Physical 

Fitness Program. 

Käll et al. (2014). The 

Impact of a Physical 

Activity Intervention 

Program on Academic 

Achievement in a 

Swedish Elementary 

School Setting. 

Flickor 

Pojkar 

11-12 år 1965 Tvärsnittsstudie. 

Interventionsprogram 

School in Motion, 

resultat i matematik, 

svenska och 

engelska. 

Ökning 

van der Niet et al. 

(2014). Modeling 

relationships between 

physical fitness, 

executive functioning, 

and academic 

achievement in primary 

school children. 

Flickor 

Pojkar 

7-12 år  263 Tvärsnittsstudie. 

Resultat i matematik, 

läsning och stavning, 

kognitiva tester: 

Tower of London 

test och Trail Making 

Test samt fysiska 

tester: European 

physical fitness test 

battery. 

Ökning 

Wittberg et al. (2013). 

Aerobic Fitness 

Thresholds Associated 

with Fifth Grade 

Academic Achievement. 

Flickor 

Pojkar 

9-13 år 471 Tvärsnittsstudie. 

Resultat i läsning, 

matematik, 

naturkunskap och 

samhällskunskap 

samt fysiska tester: 

springa 1 amerikansk 

mile eller Beep-test. 

Ökning 

 

Desai, Kurpad, Chomitz och Thomas (2015) undersökte sambandet mellan kondition 

och skolresultat bland 273 barn i åldern 7-10.5 år i Indien. Skolresultaten beräknades 

utifrån betygen i matematik och det inhemska språket Kannada. Barnens kondition 

mättes med ett Beep-test som innebär att springa fram och tillbaka mellan två punkter 

som är placerade 20 meter ifrån varandra med en ökning av hastigheten för varje minut 

fram tills utmattning. Medelantalet vändor på Beep-testet var 56 stycken. I samma takt 

som hastigheten ökade i testet visade det sig att antalet deltagare som låg över 

genomsnittet i matematik och Kannada också ökade. Vid en sambandsanalys framkom 

positiva korrelationer mellan den aeroba kapaciteten och resultaten i matematik och 

Kannada. Detta genom att den aeroba kapaciteten ökade uthålligheten. Flickor visade 

större framgång i språket Kannada än pojkarna. 

 

Tydliga bevis för att både stavning och läsning gav ett bättre resultat för de som var 

fysiskt aktiva än de som var inaktiva framkommer i studien av Duncan och Johnson 

(2014). De deltagande barnen fick vid fyra tillfällen genomgå både fysiska tester och 

teoretiska tester. Vid de inledande fysiska testerna värderades pulsreserven (Heart Rate 

Reserve) som är differensen mellan maxpuls och vilopuls. Därefter bestod de 
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experimentella testerna av sittande vila samt 20 minuter på en cykelergometer måttlig 

(50 %) och kraftig (75 %) intensitet. Efter varje avslutat träningstillfälle när pulsen 

sjunkit så att den låg 10 % ifrån den ursprungliga pulsnivån fick barnen göra ett test för 

att mäta de akademiska prestationerna, The Wide Ranging Achievement Task (WRAT 

4). Detta test består av ordläsning, stavning, matematik samt meningsförståelse. Genom 

en multivariat variansanalys framkommer det att måttlig träning ledde till högre resultat 

i läsning och stavning än de som var i vila. Medan de i vila fick ett högre resultat i 

matematik. Ingen förändring kunde ses i meningsförståelse i kombination med måttlig 

träning. Vid kraftig träning är resultaten i matematik, stavning och meningsförståelse 

likadana som vid måttlig träning. Det som avviker är att resultatet vid läsning ökade mer 

vid kraftig träning. 

 

Ökad fysisk aktivitet leder till en förbättring i matematik och bättre 

syreupptagningsförmåga visar en studie med 208 deltagande barn som genomförde ett 

30 minuters träningsprogram tre gånger i veckan. Träningsprogrammet utgjordes av ett 

Tv-spel, Dance Dance Revolution, som kombinerar både dans och steg på en 

tryckkänslig platta. Barnens grundkondition mättes ett år innan interventionen och 

uppföljningen gjordes med löptest. Kontrollgruppen med barn deltog inte i något 

träningsprogram utan hade en mer stillasittande livsstil eller lekte på skolgården. Vid 

varje mättillfälle fick barnen springa 1 amerikansk Mile och resultaten i matematik och 

läsning erhölls från standardtest i skolan. Resultaten visar att barnen som deltog i 

träningsprogrammet DDR förbättrade sin syreupptagningsförmåga och förbättrade tiden 

på sin löpning på 1 Mile jämfört med kontrollgruppen. En förbättring i matematik 

kunde även utläsas. Dock fanns ingen skillnad i läsning vad gäller träningsgruppen och 

kontrollgruppen i uppföljningen ett år senare (Gao, Hannan, Xiang, Stodden & Valdez, 

2013). 

 

Tolv skolor i USA inkluderades i en studie av Ickovics et al. (2014) som undersökte 

hälsoeffekter i kombination med skolprestationer. Data samlades in från skoldistriktets 

databas. Skolprestationerna mättes efter resultaten på standardtesterna för läsning, 

skrivning och matematik. Den fysiska aktiviteten utfördes efter ett program, President´s 

Challenge Physical Fitness Program, som mätte muskelstyrka, flexibilitet och aerobisk 

uthållighet. Vidare hade ett hälsoindex konstruerats som innefattade 14 hälsotillgångar 

indelade i 4 områden för att mäta den fysiska hälsan, hälsobeteenden, familjemiljön och 
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det psykiska välbefinnandet. Utifrån detta kategoriserades barnen in i (1) under 

grundläggande kunskaper, (2) grundläggande kunskaper, (3) skicklig, (4) betygsmål, (5) 

avancerade kunskaper. Om barnet nådde betygsmålet eller högre på alla tre test 

räknades det som ökade skolresultat. Resultaten visar att ungefär 30 % var vältränade, 

17.9% var överviktiga och 26.6% var obesa. Mer än hälften av eleverna nådde 

betygsmålet eller högre. De barn som hade högre resultat vad gäller sina hälsotillgångar 

var 2.2 gånger mer benägna att nå betygsmålet eller högre i sina skolresultat.  

I en svensk studie av Käll, Nilsson och Lindén (2014) deltog 408 femteklassare i en 

undersökning om ökad mängd fysisk aktivitet leder till förbättrade skolresultat. Utöver 

veckans två schemalagda idrottslektioner kompletterades dessa med två obligatoriska 

tillfällen av fysisk aktivitet med syfte att vara roliga, engagerande och hälsofrämjande. 

Tre skolor ingick i en kontrollgrupp och blev inte erbjudna dessa två extra tillfällen. 

Skolresultaten beräknades utifrån de nationella lärandemålen i svenska, matematik och 

engelska. Dessa jämfördes sedan med resultaten fyra år tidigare och fem år efter 

interventionen. Resultaten visar att de barn som deltog i de extra två tillfällen av fysisk 

aktivitet fördubblade sina odds att uppnå de nationella lärandemålen samt förbättrade 

sina resultat i svenska, matematik och engelska. I kontrollgruppen sågs ingen 

förbättring. 

van der Niet, Hartman, Smith och Visscher (2014) fann i sin studie samband mellan 

fysisk aktivitet, skolresultat och exekutiva funktioner. Barnens kondition mättes med 

fyra tester som bestod av hopp, sit-ups, intervaller och löpning. De exekutiva 

funktionerna mättes med ett problemlösningstest The Tower of London test samt The 

Trailmaking Test för att mäta flexibiliteten och motoriska snabbheten. Skolresultaten 

mättes utifrån standardtesterna i matematik, läsning och stavning. I resultatet framgår att 

skolresultaten i matematik, läsning och stavning ökade i samband med ökad fysisk 

aktivitet. Vidare framgår det att de exekutiva funktionerna som ansvarar för den 

kognitiva kontrollen av tankar och handlingar fungerar som en medlare mellan den 

fysiska konditionen och skolresultaten.  

Signifikanta ökningar i barnens skolresultat i samband med ökad uthållighet visade 

barnen i en studie av Wittberg, Cottrell, Davis och Northrup (2013) som samlade in data 

över två år från två grupper femteklassare. Resultat hämtades ifrån West Virginia 

standardized academic test scores som innefattar matematik, läsning/språk, 

naturvetenskap och samhällskunskap. Barnens kondition bedömdes genom 
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testprogrammet Fitnessgram som är indelat i sex olika delar för att mäta aerobisk 

kapacitet, överkroppsstyrka, buk- och bålstyrka, kroppssammansättning samt rörlighet. I 

denna studie mättes den aeroba kapaciteten genom att låta deltagarna springa en 

amerikansk Mile och genomföra ett Beep-test. När resultatet sektionerades i Miles 

respektive vändor i beep-testet observerades toppar i skolresultaten för pojkar som 

sprang en Mile på 9 minuter eller mindre och för flickor observerades toppar i 

skolresultaten i Beep-testet vid 12 och 30 vändor. För pojkarna sågs ingen förändring i 

skolresultaten efter att ha genomfört Beep-testet och flickorna visade ingen förändring i 

skolresultat efter sitt Miles-test. 

3.3 Sammanfattning 

Fysisk aktivitet i samband med inlärning har i ett flertal studier visat sig leda till 

positiva resultat. Barnen som deltog i aeroba aktiviteter blev mer uthålliga och kunde 

behålla fokus längre vid de kognitiva testerna. I en studie som följdes upp ett år senare 

visade sig barnen som var i bättre kondition vara mer noggranna och hade en snabbare 

svarstid än de barn som var i sämre kondition. Ytterligare en studie bekräftar en större 

noggrannhet hos de bättre tränade barnen samt ett förbättrat långtidsminne. Både 

snabbare svarstid och reaktionstid framkommer i flertalet studier som en effekt av ökad 

fysisk aktivitet. I en studie framkom dock en avvikande bild där man inte kunde se 

några signifikanta ökningar i inlärning i samband med fysisk aktivitet. Varken det 

visuella minnet, arbetsminnet eller exekutiva funktionerna visade någon förändring i 

den studien. 

Genom ökad mängd fysisk aktivitet har det i ett flertal studier framkommit att 

skolresultaten även i sin tur ökade. Framför allt var det skolämnena matematik, läsning 

och stavning som gav ett bättre resultat. I en studie med 12 skolor bedömdes 

hälsotillgångar tillsammans med resultaten i standardtesterna i läsning, skrivning och 

matematik och det visade sig att hälften av eleverna nådde betygsmålet eller högre. 

Förbättrade resultat kunde även utläsas i svenska, engelska och matematik genom att 

införa två extra tillfällen av fysisk aktivitet i kombination med veckans redan två 

schemalagda idrottslektioner. 

De barnen som redan är fysiskt starka presterar bättre på kognitiva tester och uppnår ett 

bättre skolresultat. Gör man en intervention och ökar den fysiska aktivitetsnivån så ökar 

även den uppmätta kognitiva förmågan och skolprestationerna. 
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4. DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken inverkan fysisk aktivitet har 

på inlärningen och skolprestationerna hos barn i åldrarna 6-12 år. Litteratursökningen 

resulterade i 15 utvalda studier som granskats och sammanställts. Studiernas resultat 

kategoriserades i fysisk aktivitet och inlärning samt fysisk aktivitet och skolprestationer. 

4.1 Huvudresultat 

Ett starkt samband mellan ökad fysisk aktivitet och inlärning framkom i flertalet av 

studierna. Den ökade fysiska aktiviteten medförde till en ökad flexibilitet och motorisk 

snabbhet hos de deltagande barnen. De barnen som var mer aktiva hade både snabbare 

svarstid och reaktionstid på de kognitiva testerna jämfört med kontrollgrupperna. 

Uppmärksamhet och koncentrationsförmåga ökades även markant vilket förklaras med 

att de aktiva barnen var mer noggranna och kunde behålla fokus en längre stund än de 

som var mindre aktiva. De barn som var mer fysiskt aktiva visade även förbättrade 

skolprestationer och en signifikant skillnad i resultat kunde utläsas i matematik följt av 

stavning och läsning. 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultaten i skolämnena matematik, språk, stavning och läsning förbättras genom fysisk 

aktivitet bekräftar ett flertal studier (Desai et al., 2015; Duncan & Johnson, 2014; Gao et 

al., 2013; Käll et al., 2014; van der Niet et al., 2014). Detta resultat framkom även i 

Bunkefloprojektet (Ericsson, 2005) som omfattade 220 barn. Den grupp som fick 

idrottsundervisning fem dagar i veckan jämfört med den andra gruppen som deltog i den 

ordinarie idrottsundervisningen med två lektioner per vecka förbättrade sin läs- och 

skrivförmåga. Dessutom förbättrades resultaten på de nationella proven i svenska och 

matematik (Ericsson, 2005). Precis som i Carla Hannafords (1997) teori om rörelse och 

inlärning framkommer det i resultaten från Bunkefloprojektet att ökad fysisk aktivitet 

utöver skolans schemalagda idrottslektioner förbättrar balansförmågan och kroppens 

uppfattning av sig själv i rummet (Ericsson, 2005; Hannaford, 1997). 

En fördubbling av oddsen att nå de nationella lärandemålen visade resultatet efter 

införande av två extra tillfällen av fysisk aktivitet utöver veckans redan två schemalagda 

idrottslektioner. Den ökade fysiska aktiviteten gav även förbättrade resultat i matematik, 

svenska och engelska (Käll et al., 2014). Det finns inget belägg för att utökad tid för 
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idrottsundervisning skulle ske på bekostnad av andra skolämnens undervisningstid och 

därmed påverka skolprestationerna enligt flera forskare (Dwyer, Coonan, Leitch, Hetzel 

& Baghurst, 1983; Shepard, 1997; Sallis & McKenzie, 1999).  

Skolprestationerna mättes på olika sätt studierna emellan. I några studier användes 

resultaten från de nationella proven och i några studier användes tidigare nämnda tester. 

Detta kan göra det svårt att i slutändan avgöra om fysisk aktivitet har någon inverkan på 

inlärning och skolresultaten. Vad gäller mätningarna kan man ställa sig frågan vad det 

är ett mått på. Har man stor kunskap om man får ett högt resultat på nationella provet i 

matematik? Eller har man stor kunskap om man får höga poäng i ett kognitivt test?  

I en av studierna (Syväoja et al., 2014) fördes egna protokoll över den fysiska 

aktiviteten vilket kan ha genererat felskattade resultat, både för högt och lågt värde. 

Barnen fick bära en rörelsemätare (accelerometer) på kroppen för att mäta sin fysiska 

aktivitet under dagarna. En sannolik felkälla vid den sortens mätning kan vara en 

felaktig placering på kroppen eller rent av glömska att bära den varje dag. Vidare kan 

fysisk aktivitet definieras på olika sätt och därmed värderas på olika sätt vid 

rapportering. Egenuppskattad tid för fysisk aktivitet och vid dator eller Tv-spel kan vara 

svårt för en 12-åring att värdera. 

Några av studierna (Chaya et al., 2012; Desai et al, 2015) är utförda i utvecklingsländer 

där deltagarna var fattiga och i minoritet och resultaten från dem är inte helt överförbara 

till övrig population i och med att de inte har samma socioekonomiska förutsättningar. I 

dessa länder är det inte en självklarhet att alla barn har möjlighet att gå i skolan då 

skolavgiften slukar en stor del av familjens inkomst. Det är flickorna som är mest 

utsatta i och med att det är pojkarna som anses ha störst behov av utbildning för att 

kunna försörja familjen. En utbildning kan vara en väg ut ur fattigdom och ett sätt att 

skaffa sig kunskap för en god hälsa (Unicef, 2013). Dessutom kan utvecklingsländerna 

ha en begränsad tillgång till sportanläggningar och miljöer för att utöva fysisk aktivitet 

(WHO, 2015). Ekonomiska resurser är även en begränsande faktor för att kunna delta i 

organiserade fysiska aktiviteter. 

Toppar i skolresultaten kunde utläsas vid en ökning av antalet vändor i Beep-testen i två 

av de granskade artiklarna. I takt med att antalet vändor ökade förbättrades resultaten i 

matematik och läsning/språk. En av orsakerna till detta är att den aeroba kapaciteten 

ökade (Desai et al., 2015; Wittberg et al., 2010). Ett samband mellan ökad 
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syreupptagningsförmåga och en förbättring i matematik framkom även i studien av Gao 

et al. (2013). 

Några tydliga samband mellan fysisk aktivitet och inlärning i en jämförelse mellan de 

inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie kan inte utläsas och detta kan bero på att 

olika sorters kognitiva tester användes. I några av studierna användes Kaufman Brief 

Intelligence Test, Wide Range Achievement Test, The Comprenhensive Trail Making 

Test, The Stroop Color-Word Test och Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Rating 

Scale IV (Castelli et al., 2011; Chaddock et al., 2012; Moore et al., 2013). I övriga 

studier användes andra tester för att mäta den kognitiva förmågan. Resultat som 

framkom är en förbättring i ordförståelse, verbal förmåga och objektiv förmåga (Chaya 

et al., 2012). Ett samband mellan ökad fysisk aktivitet och inlärning visades genom en 

ökning av flexibilitet och motorisk snabbhet samt uppmärksamhet och koncentration 

(Castelli et al., 2011). 

Ett intressant resultat som framkom var att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på 

inlärning på längre sikt. Vid en uppföljning ett år efter interventionen hade de barnen 

som var i bättre kondition en snabbare svarstid och var mer noggranna än de barnen 

som var i sämre kondition (Chaddock et al., 2012b). För att knyta an till Figur 1 av 

Honey och Mumford (2006) att det är olika faktorer som påverkar vårt lärande kan en 

av orsakerna till att de barnen som var i bättre kondition vara att de fick ett bättre 

svarsresultat på sina tester i och med att frågorna var mer familjära och att de fått en 

erfarenhet av det tidigare lärandet. Ytterligare en orsak till att de barnen som var i bättre 

kondition fick ett högre resultat på sina tester kan vara att de genom sina kroppsrörelser 

aktiverar sitt nervsystem och skapar nya nervceller som ju oftare de används desto mer 

blir rörelserna automatiserade och därmed ökar utrymmet för att ta in mer information 

(Hannaford, 1997). 

4.3 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har en deskriptiv design för att besvara syfte och frågeställningar. 

Valet att göra en litteraturstudie grundar sig i att skapa en överblick över de senaste fem 

årens forskning och komplettera med ny kunskap ur en annan synvinkel (Backman, 

2008).  

Litteratursökningen koncentrerades på grund av begränsad tid för examensarbetet till 

två databaser, CINAHL och Academic Search Elite. Dock utfördes en sökning i 
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databasen PubMed för att få en överblick av träffresultatet och flera av de inkluderade 

studierna till denna studie framkom även där. Valet av databaser skedde efter den 

förteckning över databaser lärosätet Högskolan i Gävle har att erbjuda och databasen 

Sportdiscus som är inriktad mot idrottsrelaterade ämnen ingår ej i den. I och med detta 

kan relevant litteratur och forskning förbisetts. 

Sökorden är relevanta för studiens syfte och för att specificera sökningen ytterligare 

gjordes en sökning i svenska MeSH för att översätta de svenska sökorden till engelska. 

Både inklusions- och exklusionskriterier sattes upp för att komprimera sökningarna 

vilket kan ha både sina för- och nackdelar då dessa kan ha begränsat träffresultatet för 

mycket. Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara avgiftsfria då medel 

för att bekosta dessa saknades samt för att tiden att invänta dem var knapp och därmed 

kan viktiga artiklar gått förlorade. Databaserna har olika förval av begränsningar (limits) 

som även det kan leda till att artiklar missas. I CINAHL kan man till exempel välja att 

kryssa i åldersgrupp skolbarn 6-12 år medan det i Academic Search Elite inte finns den 

möjligheten.  

En av styrkorna med denna litteraturstudie är att de inkluderade studierna är aktuella 

och har publicerats de senaste fem åren. Innan det slutliga urvalet genomfördes en 

kvalitetsgranskning efter ett protokoll för att säkerställa god kvalitet. Vidare har en 

noggrann granskning av alla studiers resultat skett och tabeller har skapats för att 

åstadkomma en överblick.  

En svaghet i några av de granskade artiklarna var att deltagarantalet inte var så högt 

(Duncan & Johnson, 2014; Raine et al., 2013; Castelli et al., 2011) vilket gör att 

resultaten inte är överförbara på övrig population. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Alla barn är olika och lockas av att vara fysiskt aktiva på olika sätt. Vissa barn 

intresseras av lagspel, av lekar eller kanske av det utomhusmiljön har att erbjuda. En 

studie som undersöker om barn blir mera fysiskt aktiva och presterar bättre i skolan 

genom en aktiv utomhusmiljö som erbjuder lekpark med både rolig och fysiskt 

utmanande utrustning, olika aktivitetsstationer, hinderbanor, olika redskap som 

hopprep, bollar och så vidare. Vidare skulle forskning genomföras om vilken intensitet, 

duration och frekvens av fysisk aktivitet som behövs för att se ett samband med 

förbättrade skolresultat. Detta i sin tur kanske skulle kunna ligga till bättre underlag för 
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beslut om utökade antalet idrottstimmar i skolan. Flera av de inkluderade studierna i 

denna litteraturstudie har ett lågt antal deltagare vilket kan minska resultatens 

tillförlitlighet och i framtida forskning bör ett större antal deltagare omfattas, gärna i 

kombination med longitudinella studier för att få en högre validitet. Ytterligare en studie 

med mer fokus på att undersöka vad fysisk aktivitet har för påverkan kön emellan, 

socioekonomiska status och BMI vore intressant. 

4.5 Slutsats 

Upplägget för denna litteraturstudie var att granska publicerade artiklar som undersökt 

vilket samband fysisk aktivitet har på inlärningen och skolprestationerna hos barn i 

åldrarna 6-12 år. Ett av de mest betydelsefulla resultaten är att ökad fysisk aktivitet i 

form av fler tillfällen i veckan utöver de redan schemalagda idrottslektionerna leder till 

förbättrade skolresultat. Ökad fysisk aktivitet har även positiva effekter på inlärning vad 

gäller koncentration och uppmärksamhet. Denna litteraturstudie ger ytterligare bevis för 

att ökad fysisk aktivitet främjar både barnens kropp och knopp. 
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   Bilaga 1 Tabellöversikt 

Författare (år), 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod Deltagare Resultat 

Castelli, D. M., 

Hillman, H. C., 

Hirsch, J., Hirsch, 

A., & Drollette, E. 

(2011). FIT Kids: 

Time in target 

heart zone and 

cognitive 

performance. 

Preventive 

Medicine. USA. 

Undersöka om 

arbetspulsen inom  

55 %-80 % av den 

individuella 

maxpulsen bidrog till 

ökad inlärning som 

ett resultat av ökad 

fysisk aktivitet 

RCT-studie (En 

klinisk prövning.) 

The FIT Kids 

program är skapat 

med syfte att öka 

barns fysiska 

aktivitet. 152 

lektioner erbjöds 

efter skolan, 120 min 

per gång.  Kognitiva 

tester genomfördes: 

WRAT, K-BIT, 

Trails och Stroop 

Color-Word Test 

59 barn med en 

genomsnittsålder 

på 8.79 år.  

Aktiviteter efter skolan har 

visat sig ge en bättre hälsa. 

Tydliga förbättringar 

kunde ses i VO2max och 

resultaten i alla kognitiva 

test förbättrades jämfört 

med innan. Det visar inga 

tydliga tecken om det var 

arbetspulsen inom 55 % -

80 % av maxpulsen som 

bidrog till detta. 

Chaddock, L., 

Erickson, K. I., 

Prakash, R. S., 

Voss, M. W., 

VanPatter, M., 

Pontifex, M. B., 

Hillman, C. H., & 

Kramer, A. F. 

(2012). A 

functional MRI 

investigation of 

the association 

between childhood 

aerobic fitness and 

neurocognitive 

control. Biological 

Psychology. USA. 

Undersöka vilket 

samband den fysiska 

konditionen har med 

hjärnvolymen hos 

barn genom att göra 

en fMRI-scanning av 

hjärnan på två 

grupper, en i bättre 

kondition och en i 

sämre kondition. 

RCT-studie 

VO2 max-test och 

fMRI-scanning av 

hjärnan. 

Kognitiva tester 

genomfördes: K-BIT, 

ADHD Rating Scale 

IV, Tanner Staging 

System, 

socioeconomic status 

(SES) och Edinburgh 

Handeness 

Questionnaire.  

32 barn i 9-10 

års ålder. 14 av 

dem i bättre 

kondition (9 

pojkar, 5 flickor) 

och 18 av dem i 

sämre kondition 

(7 pojkar, 11 

flickor). Om 

barnens puls låg 

på 70 % eller 

högre av 

VO2max 

indelades de i 

gruppen som var 

i bättre 

kondition och de 

som låg på 30 % 

eller lägre av 

VO2max var i 

gruppen med 

sämre kondition. 

När ökad kognitiv förmåga 

krävdes visade barnen som 

var i bättre kondition en 

större aktivering i 

prefrontala och parietala 

cortex än de som var i 

sämre kondition.  

Chaddock, L., 

Hillman, C. H., 

Pontifex, M. B., 

Johnson, C. R., 

Raine, L. B., & 

Kramer, A. F. 

(2012). Childhood 

aerobic fitness 

predicts cognitive 

performance one 

year later. Journal 

of Sports Sciences. 

USA. 

Undersöka om de 

barn som var i bättre 

kondition presterade 

bättre på de 

kognitiva testerna i 

en uppföljning ett år 

senare. 

Uppföljning av RCT-

studie av Chaddock 

et al. (2011) ett år 

senare. 

32 barn i 9-10 

års ålder. 14 av 

dem i bättre 

kondition (9 

pojkar, 5 flickor) 

och 18 av dem i 

sämre kondition 

(7 pojkar, 11 

flickor). Om 

barnens puls låg 

på 70 % eller 

högre av 

VO2max 

indelades de i 

gruppen som var 

i bättre 

kondition och de 

som låg på 30 % 

eller lägre av 

VO2max var i 

De barnen i bättre 

kondition visade en större 

noggrannhet och snabbare 

svarstid jämfört med de 

barnen i sämre kondition. 

Dessutom visade de en 

överlägsen förmåga att 

fördela de kognitiva 

styrprocesserna och 

förmågan att ändra strategi 

för att besvara uppgiften 

på effektivast sätt i 

uppföljningen. 
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gruppen med 

sämre kondition 

Chaya, M. S., 

Nagendra, H., 

Selvam, S., 

Kurpad, A. & 

Srinivasan, K., 

(2012). Effect of 

Yoga on Cognitive 

Abilities In 

Schoolchildren 

from a 

Socioeconomically 

Disadvantaged 

Background: A 

Randomized 

Controlled Study. 

The Journal of 

Alternative and 

Complementary 

Medicine, vol 18, 

Number 12, 2012, 

pp. 1161-1167. 

Undersöka vilken 

effekt 3 månaders 

utövande av yoga har 

på barns inlärning 

jämfört med fysisk 

aktivitet. 

RCT-studie. 

Yogalektioner 

dagligen i 45 minuter 

i 3 månader och 

kognitiva tester: 

Malin´s Intelligence 

Scale for Children. 

Uppföljning 3 

månader efter 

interventionen.  

200 barn i 7-9 

års ålder. 

En tydlig förbättring i 

ordförståelse, matematik, 

verbal förmåga och 

objektiv förmåga påvisade 

de båda grupperna både 

direkt efter interventionen 

och efter ytterligare tre 

månader. Förbättring i 

ordförståelse och analogier 

visade endast den gruppen 

med fysisk aktivitet direkt 

efter interventionen medan 

gruppen som tränat yoga 

visade tydliga 

förbättringar i praktiska 

test.   

 

Desai, I. K., 

Kurpad, A. V., 

Chomitz, V. R., & 

Thomas, T. 

(2015). Aerobic 

Fitness, 

Micronutrient 

Status, and 

Academic 

Achievement in 

Indian School-

Aged Children. 

PLoS ONE. 

USA/Indien. 

Undersöka 

sambandet mellan 

fysisk aktivitet och 

skolprestationer. 

Tvärsnittsstudie. 

Resultat i matematik, 

Kannada och 

engelska samt fysiskt 

test: Beep-test. 

273 barn i 7-

10.5 års ålder. 

I samma takt som 

hastigheten i Beep-testet 

ökade visade det sig att 

antalet deltagare som låg 

över genomsnittet i 

matematik och Kannada 

också ökade. Vid en 

sambandsanalys framkom 

positiva korrelationer 

mellan den aeroba 

kapaciteten och resultaten 

i matematik och Kannada. 

Detta genom att den 

aeroba kapaciteten ökade 

uthålligheten. Flickor 

visade större framgång i 

språket Kannada än 

pojkarna. 

 

Duncan, M., & 

Johnson, A. 

(2014). The effect 

of differing 

intensities of acute 

cycling on 

preadolescent 

academic 

achievement. 

European Journal 

of Sport Science. 

UK. 

Undersöka vilken 

påverkan olika 

träningsintensitet har 

på barns 

skolprestationer. 

Experimentell studie. 

Kognitiva test: 

WRAT 4 samt 

fysiskt test: 

cykelergometertest. 

20 minuters cykling 

med olika nivå av 

intensitet, 50 % och 

75 % av maxpuls. 

18 barn i 8-11 

års ålder. 

Måttlig träning ledde till 

högre resultat i läsning och 

stavning än de som var i 

vila. Medan de i vila fick 

ett högre resultat i 

matematik. Ingen 

förändring kunde ses i 

meningsförståelse i 

kombination med måttlig 

träning. Vid kraftig träning 

är resultaten i matematik, 

stavning och 

meningsförståelse likadana 

som vid måttlig träning. 

Det som avviker är att 

resultatet vid läsning 

ökade mer vid kraftig 

träning. 
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Ellemberg, D., & 

St-

Louis.Deschênes, 

M., (2009). The 

effect of acute 

physical exercise 

in cognitive 

function during 

development. 

Psychology of 

Sport and 

Exercise. Canada. 

Undersöka om fysisk 

aktivitet förbättrar 

inlärning hos barn 

och om den 

förändras i takt med 

deras utveckling. 

RCT-studie 

Kognitiva tester: 

Matlab (The 

MathWorks Inc.) och 

fysiska tester: 

cykelergometertest. 

Halva gruppen 

cyklade i 40 minuter 

medan de tittade på 

ett barnprogram på 

TV och den andra 

halvan satt stilla och 

tittade på TV. 

72 pojkar i 7 och 

10 års ålder.  

Resultaten visar att de 

barn som deltog i 

träningsgrupperna, både 7 

år och 10 år, var betydligt 

snabbare i 

reaktionstesterna än 

kontrollgruppen som hade 

tittat på TV. Samma 

resultat framkom i testerna 

där svarstiden mättes. Vid 

en jämförelse med 

kontrollgruppen visar det 

sig att barnen i 

träningsgruppen 

förbättrade tiden på 

reaktionstestet med 34 ms 

och på testet för svarstid 

ledde det till en förbättring 

med 75 ms. 

 

Gao, Z., Hannan, 

P., Xiang, P., 

Stodden, D. F., & 

Valdez, V. E., 

(2013). Video 

Game-Based 

Exercise, Latino 

Children´s 

Physical Health, 

and Academic 

Achievement. 

American Journal 

of Preventive 

Medicine. USA. 

Undersöka om 

videospelsbaserad 

träning har någon 

effekt på barns 

kondition och 

skolprestationer. 

RCT-studie. 

Träning via 

videospel Dance 

Dance Revolution 3 

gånger/vecka i 30 

minuter, resultat i 

matematik och 

läsning samt fysiskt 

test: springa 1 

amerikansk mile.  

208 barn i 10-12 

års ålder. 

Resultaten i matematik 

förbättrades. Ingen 

skillnad i resultatet kunde 

utläsas vad gäller läsning 

mellan de båda grupperna. 

Ickovics, J. R., 

Carroll-Scott, A., 

Peters, S.M., 

Schwartz, M., 

Gilstad-Hayden, 

K., & McCaslin, 

C. (2014). Health 

and Academic 

Achievement: 

Cumulative Effects 

of Health Assets 

on Standardized 

Test Scores 

Among Urban 

Youth in the 

United States. 

Journal of School 

Health. USA. 

Undersöka 

sambandet mellan 

hälsa och 

skolprestationer. 

RCT-studie. 

Hälsoenkät, resultat i 

matematik, läsning 

och skrivning samt 

fysiskt test: 

President´s 

Challenge Physical 

Fitness Program. 

12 skolor med 

940 barn med en 

genomsnittsålder 

på ~10.8 år. 

En enkät besvarades som 

innefattade 14 

hälsotillgångar indelade i 4 

områden för att mäta den 

fysiska hälsan, 

hälsobeteenden, 

familjemiljön och det 

psykiska välbefinnandet. 

Utifrån detta 

kategoriserades barnen in i 

Om barnet nådde 

betygsmålet eller högre på 

alla tre test räknades det 

som ökade skolresultat. 

Mer än hälften av eleverna 

nådde betygsmålet eller 

högre. De barn som hade 

högre resultat vad gäller 

sina hälsotillgångar var 2.2 

gånger mer benägna att nå 

betygsmålet eller högre i 

sina skolresultat. 

Käll, L. B., 

Nilsson, M. & 

Lindén, T. (2014). 

Undersöka vilken 

effekt ett 

interventionsprogram 

Tvärsnittsstudie. 

Interventionsprogram 

School in Motion, 2 

1965 barn i 11-

12 års ålder. 

Resultaten visar att de 

barn som deltog i de extra 

två tillfällen av fysisk 
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The Impact of a 

Physical Activity 

Intervention 

Program on 

Academic 

Achievement in a 

Swedish 

Elementary School 

Setting. Journal of 

School Health. 

Sverige. 

för fysisk aktivitet 

har på barns 

skolprestationer. 

extra 

träningsaktiviteter i 

veckan 30-45 

minuter per tillfälle 

utöver de ordinarie 2 

idrottslektionerna, 

resultat i matematik, 

svenska och 

engelska. 

aktivitet fördubblade sina 

odds att uppnå de 

nationella lärandemålen 

samt förbättrade sina 

resultat i svenska, 

matematik och engelska. I 

kontrollgruppen sågs 

ingen förbättring. 

 

Moore, R. D., Wu, 

C., Pontifex, M. 

B., O´Leary, K. 

C., Scudder, M. 

R., Raine, L. B., 

Johnson, C. R., & 

Hillman, C. H. 

(2013). Aerobic 

fitness and intra-

individual 

variability of 

neurocognition in 

preadolescent 

children. Brain 

and Cognition. 

USA. 

Undersöka om fysisk 

aktivitet har något 

samband med 

hjärnans funktion 

och kognitiva 

funktioner. 

RCT-studie 

Kognitiva tester: K-

BIT, ADHD Rating 

Scale IV, Tanner 

Staging System, 

socioeconomic status 

& Edinburgh 

Handedness 

Questionnaire och 

fysiska tester: 

löpband, Polar heart 

rate monitor & The 

children´s OMNI 

scale. 

93 barn i 8-10 

års ålder. 

I resultaten framkom det 

att de barn som hade bättre 

kondition visade en 

snabbare svarstid, 

noggrannhet och 

reaktionstid på de 

kognitiva testen än de i 

sämre kondition.  

Raine, L. B., Lee, 

H. K., Saliba, B. 

J., Chaddock-

Heyman, L., 

Hillman, C. H., & 

Kramer, A. F. 

(2013). The 

Influence of 

Childhood Aerobic 

Fitness on 

Learning and 

Memory. PLoS 

ONE. USA. 

Undersöka om det 

finns något samband 

mellan fysisk 

aktivitet, lärande och 

minne hos barn. 

Experimentell studie. 

Minnestest m.h.a. 

kartor och fysiska 

tester: löpband, Polar 

heart rate monitor & 

The children´s 

OMNI scale. Varje 

barn fick lära sig en 

karta enskilt (Study 

Only) innan de fick 

besvara och peka ut 

svaren på en skärm 

och en karta som de 

fick observera några 

sekunder innan i 

samband med att de 

besvarade testet (Test 

Study). Därefter 

studerades barnens 

resultat utifrån de två 

strategierna. 

48 barn i 9-10 

års ålder. 

Resultatet visar att det inte 

finns några signifikanta 

skillnader vid initialt 

lärande mellan de barn 

som är i bättre fysisk 

kondition än de i sämre 

kondition. Dock visar 

barnen i bättre kondition 

ett högre resultat i 

långtidsminne vid tester 

några dagar efter 

instuderingen av kartorna 

enligt strategin Study 

Only. Ingen skillnad vad 

gäller minnesåterkallning 

kunde utläsas i 

svarsresultaten enligt 

strategin Test Study 

mellan de i bättre och 

sämre kondition. Barn som 

var mer fysiskt aktiva 

presterade med en större 

noggrannhet vid testerna 

än de barn som var i sämre 

kondition. 

Syväoja, H. J., 

Tammelin, T. H., 

Ahonen, T., 

Kankaanpää, A., 

& Kantomaa, M. 

T. (2014). The 

Associations of 

Objectively 

Measured 

Undersöka vilket 

samband fysisk 

aktivitet har på 

skolbarns inlärning. 

Experimentell studie. 

Kognitiva tester: 

Neuropsychological 

Test Automated 

Battery, Pattern 

Recognition 

Memory, Spatial 

Span och Intra-Extra 

Dimensional Set 

224 med en 

genomsnittsålder 

på ~12.2 år 

Varken det visuella 

minnet, arbetsminnet eller 

de exekutiva funktionerna 

påverkades av fysisk 

aktivitet. Dock framgår det 

genom resultaten att 

måttlig till kraftig fysisk 

aktivitet som ökar den 

kardiovaskulära 
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Physical Activity 

and Sedentary 

Time with 

Cognitive 

Functions in 

School- Aged 

Children. PLoS 

ONE. Finland. 

Shift och 

självrapporterad 

fysik aktivitet. 

funktionen kan förbättra 

uppmärksamhetsförmågan. 

Den självrapporterade 

tiden för tv-spel och 

datorspel visar en negativ 

inverkan på de kognitiva 

funktionerna som till 

exempel arbetsminnet i 

jämförelse med de som var 

mer fysiskt aktiva. 

 

van der Niet, A. 

G., Hartman, E., 

Smith, J., & 

Visscher, C. 

(2014). Modeling 

relationships 

between physical 

fitness, executive 
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Undersöka 

förhållandet mellan 

fysisk aktivitet, 

exekutiva funktioner 

och skolprestationer 

för barn i skolåldern. 

Tvärsnittsstudie. 

Resultat i matematik, 

läsning och stavning, 

kognitiva tester: 

Tower of London 

test och Trail Making 

Test samt fysiska 

tester: European 

physical fitness test 

battery. 

263 barn i 7-12 

års ålder. 

Resultaten i matematik, 

läsning och stavning 

visade sig vara högre för 

de som var i bättre 

kondition än de som var i 

sämre kondition. Vidare 

framgår det att de 

exekutiva funktionerna 

som ansvarar för den 

kognitiva kontrollen av 

tankar och handlingar 

fungerar som en medlare 

mellan den fysiska 

konditionen och 

skolresultaten. 
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Undersöka vilket 

samband fysisk 

aktivitet har med 

skolbarns 

skolprestationer. 

Tvärsnittsstudie. 

Resultat i läsning, 

matematik, 

naturkunskap och 

samhällskunskap 

samt fysiska tester: 

springa 1 amerikansk 

mile eller Beep-test. 

Två kohorter 

med 471 barn i 

9-13 års ålder. 

En förbättring i 

skolresultaten gick att 

utläsa för pojkar som 

sprang en Mile på 9 

minuter eller mindre och 

för flickor observerades 

toppar i skolresultaten i 

Beep-testet vid 12 och 30 

vändor. För pojkarna sågs 

ingen förändring i 

skolresultaten efter att ha 

genomfört Beep-testet och 

flickorna visade ingen 

förändring i skolresultat 

efter sitt Miles-test. 

 

 


