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Abstrakt 
Skolverket menar på att skolbarn idag är allt mer fysiskt inaktiva (Skolverket, 2019). 
Denna systematiska litteraturstudie har i avsikt att ta reda på hur fysisk aktivitet i 
matematikundervisningen påverkar elevers lärande i matematik, arbetsminne och 
koncentration i grundskolan. Genom en systematisk litteraturstudie har vi sökt, 
kritiskt granskat och sammanställt forskning med fokus på fysisk aktivitet och lärande 
i matematik. Syftet med studien är att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar lärandet, 
arbetsminnet och koncentration i matematik. Nio vetenskapliga artiklar har granskats 
och sammanställts. Vilken teori som forskningen utgått från var synlig i fem av nio 
artiklar. De teorier som varit framträdande är den sociokulturella teorin, kognitiva 
teorin och SDT-teorin. I forskningsstudierna har elever delats in i olika grupper, 
kallade interventionsgrupper och kontrollgrupper, för att kunna jämföra resultat. 
Inventionsgrupperna hade en ökad fysisk aktivitet i undervisningen jämfört med 
kontrollgrupperna som hade ordinarie lektionsundervisning. Utifrån artiklarna går det 
att indikera ett visst samband mellan fysisk aktivitet, elevers lärande i matematik, 
koncentration och arbetsminne. Med tanke på antalet studier går det däremot inte att 
dra några generella slutsatser. 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Alla som arbetar inom skolverksamheten har ett ansvar för att alla elever ska må bra, 
lära och utvecklas. Idag visar forskning att elevernas fysiska hälsa är osund med tanke 
på att barn generellt rör sig mindre och har en allt mer stillasittande vardag. 
Forskningen visar dessutom på allt mer ohälsosamma kostvanor och större övervikt 
hos barn (Skolverket, 2019). Skolverket menar i Hälsa för lärande - lärande för hälsa 
(2019) att sambandet mellan fysisk rörelse och psykisk hälsa är viktiga faktorer för 
barns förutsättningar i lärandet. Det vill säga, om barn mår bra så är har dem lättare 
att lära sig. Enligt läroplanen (2018) ska skolan främja alla elevers utveckling och 
lärande samt bidra till en livslång lust att lära. Skolans uppdrag innebär att lärarna ska 
främja ett lärande där den enskilda individen ska stimuleras och utvecklas, samt 
inhämta kunskaper. Skolan ska till följd av detta fokusera på att erbjuda alla elever 
fysisk aktivitet under ramen för hela skoldagen, detta menar Skolverket (2018) ska 
öka elevers förmåga att ta in ny information. 

Ett intresse för fysisk aktivitet i klassrummet väcktes under vår första 
verksamhetsförlagda utbildning, där handledarna på skolan aktivt arbetade med fysisk 
aktivitet i undervisningen. En av handledarna använde fysisk aktivitet mer specifikt 
under sina matematiklektioner som tillfällen för eleverna att repetera och stärka sina 
kunskaper i matematik. En studie vid University Of South Carolina (Howie, Schatz, 
& Pate, 2015) har studerat huruvida fysisk aktivitet i klassrummet bidrar till elevers 
matematikinlärning. I studien deltog tjugonio elever i åldrarna nio till tolv år. Syftet 
med studien var att undersöka hur fem minuter, tio minuter samt tjugo minuter fysisk 
aktivitet i klassrummet påverkade elevers matematikinlärning samt fysik. För att få 
fram resultatet fick eleverna i det aktiva klassrummet göra ett matematiktest både före 
och efter varje fysisk aktivitet. Eleverna i det klassrummet med ordinarie 
undervisning fick genomföra samma test. Slutsatsen i studien var att tio till tjugo 
minuters avbrott med fysisk aktivitet i klassrummet visade på förbättrade 
matematikprestationer än i klassrummet med ordinarie undervisning (Howie m.fl., 
2015). 

Utifrån ovanstående kommer denna systematiska litteratursökning undersöka om och 
hur fysisk aktivitet kan påverka elevers inlärning i matematik, samt om det finns ett 
samband mellan elevers lärande, koncentration, arbetsminne och fysisk aktivitet. Vi 
har valt att fokusera på elever i de tidigare skolåren. I vår studie utgår vi ifrån 
läroplanen, som skriver att skolan ska erbjuda fysisk aktivitet under ramen för hela 
skoldagen (Skolverket, 2018).   
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2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka om och i så fall 
hur fysisk aktivitet i samband med matematikundervisningen i de tidigare skolåren 
kan gynna elevers koncentration, arbetsminne och matematikinlärning. Studien 
kommer fokusera på följande frågor: 

1. Kan fysiskt aktivitet enligt forskning användas inom ramen för 
matematikundervisning för att gynna elevers lärande i matematik?  

2. Finns det något samband mellan fysisk aktivitet, elevers inlärning, 
koncentration och arbetsminne enligt forskning? 
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3 Begrepp 
Nedan redovisas de begrepp som är aktuella och betydelsefulla i vår studie kortfattat. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet går att fysiologiskt definiera som all kroppsrörelse som ökar 
energiförbrukningen utöver den vanliga energiförbrukning när människor är i vila. 
Fysisk aktivitet kan ske i skolan, i hemmet eller under organiserad fysisk träning 
(Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2016). I denna studien kommer begreppet fysisk 
aktivitet motsvara en organiserad rörelseaktivitet i undervisningen som är utöver de 
vanliga rörelser elever gör i ett klassrum. 

Inlärning 

Enligt Nationalencyklopedin (2019) är inlärning en process hos människor som i 
samspel med andra människor påverkar beteende och kunskap. Erfarenheter och 
upplevelser är också saker som påverkar inlärning. I denna studie syftar inlärning till 
hur elever uppfattar och förstår det matematiska innehållet som presenteras i 
matematikundervisningen. 

Variabler 

Variabler är olika faktorer som kan påverka förhållandet mellan olika ting. I detta 
fallet är det variabler som påverkar förhållandet mellan den fysisk aktiviteten och 
elever, samt resultaten i forskningen. Det kan bland annat vara variabler som kön, 
ålder, engagemang och elevers tidigare prestationer (Howie m.fl., 2015). Antalet 
elever, tidsomfattning för studien, motorik är också variabler som kan påverka 
forskningen (Balan & Green, 2019). 

Arbetsminne 

Enligt Gathercole, Lamont och Alloway (2006) innebär termen “arbetsminne” 
förmågan att hålla och hantera information i sinnet under en kort tid. 

Koncentration 

Koncentration innebär inriktad och kvarhållande av uppmärksamhet på en bestämd 
typ av information eller på en viss aktivitet.  I skolan kan det till exempel vara att 
kunna koncentrera sig på lektionens innehåll (Nationalencyklopedin, 2019). 
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4 Metod 
Studiens syfte är att ta reda på om och i så fall hur fysisk aktivitet i 
matematikundervisningen kan påverka elevers lärande i matematik, samt om 
det finns ett samband mellan fysisk aktivitet, elevers inlärning, koncentration 
och arbetsminne. Genom en systematisk litteraturstudie kommer vi söka, 
kritiskt granska och sammanställa litteratur inom valt ämne. För att en 
systematisk litteraturstudie ska vara möjlig är det en given omständighet att 
det finns ett tillräckligt antal undersökningar som håller god kvalité som kan 
utgöra underlag för bedömning och slutsatser kring innehållet (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I följande kapitel beskrivs 
tillvägagångssättet i studien, vilket inkluderar avgränsningar, sökprocess och 
urval av vetenskaplig litteratur. Därefter lyfts de utvalda artiklarna och vilken 
analysmetod som har används. Slutligen presenteras den etik som genomsyrar 
studien. 

4.1 Avgränsningar 
Inkluderingskriterierna som används i denna studie är forskning som är skriven på 
engelska och svenska. I början av sökandet avgränsades inte forskningen inom något 
specifikt publiceringsår. Efterhand valdes sökning med publiceringsår från 2010 och 
framåt eftersom vi ville hitta forskning som var mer i tiden. För att öka validiteten 
och tillförlitligheten i forskningen avgränsades sökningen genom att endast välja peer 
reviewed. Peer reviewed är en form av kvalitetsgranskning, vilket säkrar att 
forskningen håller hög standard (Moberg, 2015). Ytterligare en avgränsning som 
gjordes var att utesluta forskning som var över grundskolan och fokusera på studier 
gjorda under skolans tidigare år för att öka möjligheterna att finna relevant forskning 
inom det valda området. 

4.2 Sökprocess och urval 
Sökprocess i ERIC 

Vid sökningen i databasen ERIC användes sökorden Physical activity AND math. 
Sökningen avgränsades genom att endast välja forskning som är peer reviewed. 
Sökningen gav 101 resultat. Med tanke på det breda resultatet avgränsades sökningen 
ännu en gång genom att endast fokusera på forskning utgivna 2010 och framåt, vilket 
gav 61 resultat. Därefter studerades titlarna på publikationerna, vilket ledde till att 
fyra stycken valdes ut som möjligen relevanta för studien. Därpå lästes abstrakten och 
det visade sig endast finnas en relevant artikel. 

Sökprocess i Libris 

I början av sökningen i Libris användes orden “fysisk aktivitet” AND matematik. 
Detta gav oss två träffar. För att få fram fler sökträffar valde vi att ändra sökorden till 
"fysisk aktiv*" AND matemati*. Vilket inte förändrade något. Vid sökningen 
påträffades två resultat varav ett av resultaten var relevant för studien. 
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Sökprocess i SwePUB 

Vid sökningen i Swepub användes sökorden aktiv* AND matematik, vilket gav 167 
träffar. Därefter begränsades sökningen genom att välja peer reviewed, detta gav 30 
träffar. Därefter lästes samtliga titlar och abstrakt. En relevant artikel valdes sedan ut. 

Sökprocess PsycINFO 

Vid sökningen i databasen PsycINFO användes “Advanced Search “, peer reviewed 
och sökorden Math AND Active. Vid sökningen valdes åldersgruppen sex till tolv år 
för att avgränsa sökandet, vilket gav 58 resultat. Därefter avgränsades 
publiceringsåren till 2000 och framåt, vilket gav 44 resultat. Sedan ändrades 
sökningen till 2010 och framåt, det gav 34 resultat. Samtligar titlar studerades, 
abstrakten lästes och därefter kvarstod fem relevanta artiklar som används i studien. 

Sökprocess Onesearch  

En av artiklarna som är utvalda till denna studien är hittad långt innan sökprocessen 
startade. Därav söktes namnet på artikeln i OneSearch för att kunna redovisa 
sökningen. Vid sökningen angavs namnet på artikeln “Acute Effects of Classroom 
Exercise Breaks on Executive Function and Math Performance: A Dose– Response 
Study”. Detta gav oss tio träffar på artiklar relaterade till titeln. En utav de olika 
träffarna stämde överens med den artikel som vi hittat sedan tidigare. För att bekräfta 
att det var samma lästes abstraktet, vilket bekräftade att det var samma artikel. Denna 
artikel lades sedan in i sökschemat eftersom den ansågs relevant för studien. 

4.3 Sökschema 
 

Författare Titel Land / År Årskurs Databas / 
Sökord 

Publikation 

A, Balan & J, 
Green. 

Effekten av fysisk 
aktivitet i 
matematik 
i undervisningen. 

Sverige  
 
2019 

Årskurs 
7 

LIBRIS 
 
"fysisk 
aktiv*" 
AND 
matemati* 
 
  

Artikel 

E. Lindroos F. 
Erikslund, B. 
Jonsson & J. 
Korhonen. 
  

Kan extra fysisk 
aktivitet ge bättre 
resultat i 
matematik? En 
interventionsstudie  
  

Sverige 
 
2019 

Årskurs 
7 

SwePUB 
 
aktiv* 
AND 
matematik* 

Artikel 
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M. J. Mullender-
Wijnsma, E. 
Hartman, J. W. 
de Greeff, S. 
Doolaard, R. J. 
Bosker & C. 
Vischer. 
  

Physically active 
math and language 
lessons improve 
academic 
achievement: A 
cluster 
randomized 
controlled trial 

Nederländern-
a 
 
 
 
 
2016 

Årskurs 
2-3 

PsycINFO 
 
math AND 
active 
  

Journal 

M. Vetter, H. 
O’Connor, N. 
O’Dwyer & R. 
Orr.  

Learning “Math 
on the Move”: 
Effectiveness of a 
Combined 
Numeracy and 
Physical Activity 
Program for 
Primary School 
Children 

Australien 
 
 
2018 

Årskurs 
4 

PsycINFO 
 
Math AND 
Active 
  

Article 

JB.Bartholomew, 
NM.Golaszewski, 
E.Jowers, E. 
Korinek, G. 
Roberts, A Fall, 
and S Vaughn 

Active learning 
improves on-task 
behaviors in 4th 
grade children 
 

USA 
 
 
 
2018 

Årskurs 
4 

PsycINFO 
 
Math AND 
Active 
  

Författarmanuskript 

Norris, E., 
Dunsmuir, S., 
Duke-Williams, 
O., Stamatakis, 
E., & Shelton, N. 
   

Physically active 
lessons improve 
lesson activity and 
on-task behavior: 
A cluster-
randomized 
controlled trial of 
the “Virtual 
Traveller” 
intervention 
 

Storbritannien 
 
 
 
2018 

Årskurs 
2-3 

PsycINFO 
 
Math AND 
Active 

Journal 

Snyder, K, 
Dinkel, D, 
Schaffer, C, 
Hiveley, S, & 
Colpitts, A. 
  

Purposeful 
movement: The 
integration of 
physical activity 
into a mathematics 
unit.  

USA 
 
2017 

Årskurs 
3 

ERIC 
 
Physical 
activity 
AND math 
 
 
  

Journal 
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Donnelly, J. E, 
Hillman, C. H, 
Greene, J. L, 
Hansen, D. M, 
Gibson, C. A, 
Sullivan, D. K & 
Washburn, R. A. 

Physical activity 
and academic 
achievement 
across the 
curriculum: 
Results from a 3-
year cluster-
randomized trial. 

USA 
 
 
 
 
2017 

Årskurs 
2-3 

PsycINFO 
 
Math AND 
Active 

Journal 

Howie, E.k,. 
Schatz, J & Pate, 
R,. 

Acute Effects of 
Classroom 
Exercise Breaks 
on Executive 
Function and Math 
Performance: A 
Dose–Response 
Study 

University of 
South 
Carolina 
 
2015 

Årskurs 
4-5 

OneSearch Article 

 

4.4 Innehållsanalys 
Studien utgår ifrån en innehållsanalys, vilket är en metod som hjälper forskare att 
analysera innehållet i texter (Denscombe, 2009). Forskare ska använda 
analysmetoden för att systematiskt klassificera data för att kunna identifiera olika 
mönster och teman i texter. Det finns flera olika typer av innehållsanalys som forskare 
kan utgå ifrån beroende på vilket mål forskaren har med sin analys. Vid analysen 
används boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap skriven av 
Eriksson Barajas m.fl. (2013) som utgångspunkt. I denna systematiska litteraturstudie 
ska forskningen kritiskt granskas och läsas flertalet gånger, för att finna mönster som 
kan besvara studiens frågeställningar.   

4.5 Etik 
Forskningsetik är en språklig reflektion av rätt och orätt (Olivestam & Thorsen, 
2011). Det handlar om förhållningssättet mellan etik och forskning (Vetenskapsrådet, 
2017). Vid insamling av vetenskaplig litteratur har vetenskapliga rådets riktlinjer 
följts. Genom att referera korrekt och tolka resultaten från tidigare forskning som 
genomförts tas vetenskapsrådets riktlinjer i beaktning (2017). 

De övergripande begrepp studien utgår ifrån när en analys av texten görs är 
trovärdighet, rimlighet och samvetsgrannhet. Målet med analysen är att ta reda på om 
forskningen är pålitlig, stämmer överens med det som ska undersökas, samt 
noggrannheten i forskningen (Eriksson Barajas, m.fl., 2013). Genom att vara 
objektiva vid sökprocessen och under studien ses forskningen som rättvis och ärlig, 
därav kommer en opartisk och neutral inställning till forskningsresultat hållas. 
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5 Resultat 
I följande kapitel redogörs först de synliga teorierna kortfattat. Därefter presenteras 
resultatet av de granskade studierna i relation till denna studiens forskningsfrågor. 

5.1 Teoretiska perspektiv i litteraturen 
Utifrån den granskning som gjorts utav den framtagna forskningen lyfts i detta stycke 
det kognitiva perspektivet, det sociokulturella perspektivet samt SDT (Self- 
determination theory) fram. Vilken teori som forskningen utgått från var synlig i fem 
av nio artiklar. I de resterande fyra artiklarna framgår det inte vilken teoretisk 
utgångspunkt de har. Nedan redogörs de teorier som hittats, samt hur det kopplas till 
den lästa litteraturen. 

5.1.1 Kognitivt perspektiv 
Den kognitiva psykologin utvecklades under 1950- och 1960-talen. Kognitivismen 
handlar om hur människor inhämtar, bearbetar och använder information. Inom 
kognitivismen riktar sig forskningen mot en del områden, däribland problemlösning, 
beslutsfattande, minne, lärande och textförståelse med flera (Säljö, 2014, Kapitel 6).  

Minnesforskning är något som två av de granskade artiklarna har i fokus. Balan och 
Green (2019) skriver att fysisk aktivitet i olika studier har visat sig ha en positiv 
påverkan på hjärnans kognitiva funktioner som koncentration och arbetsminne. De 
nämner att kön, ålder och tidigare studieprestation är variabler som kan påverka 
effekten av fysisk aktivitet på resultaten och de kognitiva funktionerna som 
arbetsminne och koncentration. Lindros, Erikslund, Jonsson och Korhonen (2019) 
nämner också att fysisk aktivitet har en större effekt på kognitiva färdigheter, som till 
exempel arbetsminnet. 

5.1.2 Sociokulturellt perspektiv 
Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i samspel med andra. Det handlar om 
hur människor utvecklar förmågor som att läsa, skriva, räkna med mera. Främst 
handlar det om hur människor tar till sig kunskap (Säljö, 2014, Kapitel 6).  Mullender-
Wijnsma, Hartman, Greeff, Doolaard, Boskeroch Visscher (2016) lyfter i sin studie 
vikten av matematiken och språket som en nyckelroll i barns framtid för det sociala 
och yrkesmässiga livet. Författarna skriver att fysisk aktivitet bör införlivas när man 
undervisar i språk och matematik, för att maximera dessa färdigheter. 

Vetter, O’ Connor, O’dwyer och Orr (2018) skriver om både det kognitiva 
perspektivet och det sociokulturella perspektivet i deras studie. Författarna skriver 
främst om hur intresset växt för hur fysisk aktivitet påverkar de kognitiva 
funktionerna och processen hos barn. De skriver att aktivt lärande gör det möjligt för 
elever att konstruera och bygga sin egen förståelse. Samt att lärare ska erbjuda en 
lärandemiljö som ger möjligheter till inlärning och bjuder in till interaktioner. 

5.1.3 SDT-teorin 
En av artiklarna utgår från SDT vilket är en teori om mänsklig motivation, 
personlighetsutveckling och välbefinnande (Ryan, 2009). Snyder, Dinkel, Schaffer, 
Hiveley och Colepitts (2017) utgår från SDT teorin, vilket författarna redogör för i 
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studien. Enligt SDT-teorin måste individen (eleven) vara autonomt motiverad, vilket 
betyder att individen måste vara självständigt motiverad, samt vara oberoende av 
andra för att upprätthålla ett långsiktigt lärande. 

5.2 Fysisk aktivitet i undervisningen 
Samtliga granskade studier har infört en viss form av fysisk aktivitet i 
matematikundervisningen och undersöker elevers lärande i samband med fysisk 
aktivitet. Elever har delats in i olika grupper, kallade inventionsgrupper och 
kontrollgrupper. Inventionsgrupperna hade ökad fysisk aktivitet i undervisningen 
jämfört med kontrollgrupperna som hade ordinarie lektionsundervisning.  

Något som lyfts i flertal studier är olika hinder som finns för att få in fysisk aktivitet 
i undervisningen, till exempel tid, resurser och prioritet från skolledare. I vissa studier 
har forskarna därav valt att presentera ett sätt där fysisk aktivitet integreras i 
undervisnings- och inlärningsprocessen (Snyder m.fl., 2017 & Howie m.fl., 2015). 
Howie m.fl. (2015) skriver också att många skolor har valt att minska den fysiska 
aktiviteten i undervisningen på grund utav budget och kraven på testresultat som blivit 
mer uppmärksammat.  

I Snyder m.fl. (2017) studie fick interventionsgruppen matematikundervisning med 
hjälp av material som whiteboard, markörer, tärningar och block. Undervisningen och 
materialet kombinerades med fysisk aktivitet som genomfördes under olika moment. 
Rörelserna som gjordes i samband med lektionen var burpees, hopp, jumping jacks 
och squats. Mullender-Wijnsma m.fl. (2016) införde fysisk aktivitet i undervisningen, 
genom att eleverna skulle hoppa i samband med att de tränade 
multiplikationstabellen. I Vetter m.fl. (2018) fick eleverna måttlig till kraftig fysisk 
aktivitet 20 minuter tre gånger i veckan. Den fysiska aktiviteten som kombinerades i 
undervisningen var bland annat motorikträning som att hoppa, skutta, balansera och 
galoppera, detta gjordes med hjälp av tre olika spel. Spelen var utformade med hjälp 
av olika material som dominos, nummerdiagram och bingokort. Spel visar sig vara 
något som fler forskare använt sig av vid genomförandet av sina studier. 
Bartholomew, Golaszewski, Jowers, Korniek, Roberts, Fall och Vaughn (2018) 
införde också aktiva lektioner med hjälp av spel innehållande matematik. De aktiva 
lektionerna innehöll stafett och datten. 

I Lindroos, Erikslund, Jonsson och Korhonen (2019) använde interventionsgruppen 
sig av fysisk aktivitet på två olika sätt, men inte i samband med undervisningen. 
Extrainsatt fysisk aktivitet arrangerades i två skolor och en tredje skola fungerade som 
kontrollgrupp. Skola ett hade högintensiv fysisk aktivitet, aktiviteten genomfördes tre 
gånger i veckan. Exempel på olika aktiviteter utöver de vanliga idrottslektionerna var 
stafetter, cirkelträning och bollspel i lag. I skola två var den fysiska aktiviteten insatt 
under en 20-minuters rast, två gånger i veckan. Aktiviteterna varierade i form av lekar 
eller promenader. Howie m.fl. (2015) genomförde sin studie i fem olika klasser, fyra 
av dem fick olika upplägg på lektionerna. I tre klassrum fick eleverna utföra fysiska 
aktivitetspauser i antingen fem minuter, tio minuter eller 20 minuter under lektionen. 
Forskningspersonal ledde aktiviteten med eleverna. Den fysiska aktiviteten i detta 
fallet genomfördes på minimalt utrymme och eleverna fick marschera på plats och 
göra rörelser med armarna, hoppa och springa på stället. Varje paus började med 30 
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sekunders uppvärmning och avslutades sedan med andningsövningar och stretch. 
Balan och Green (2019) gjorde en intervention där matematiklektionerna inleddes 
med sju minuters pulshöjande övningar. 

5.3 Samband mellan fysisk aktivitet och lärande i matematik 
Snyder m.fl. (2017) och Lindroos m.fl. (2019) skriver om tidigare forskning, där 
positiva samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer har hittats. Fysisk 
aktivitet i skolan har lett till förbättrad självkänsla, minskad stress, och har ofta visat 
positiva resultat i skolprestandan och i testresultat. I studien gjord av Donnelly, 
Hillman, Greene, Hansen, Gibson, Sullivan och Washburn (2017) visade resultatet att 
elevernas prestation i matematik förbättrades hos de elever som fått fysisk aktivitet i 
samband med undervisningen. Norris, Dunsmuir, Duke-Williams, Stamatakis och 
Shelton (2018) skriver i sin artikel att fysisk aktivitet har visat sig vara gynnsam för 
barns mentala hälsa, kognitiva funktion och akademiska prestation. Dessutom skriver 
Snyder m.fl. (2017) att fysisk aktivitet är kopplat till att förbättra nervcellerna i 
hjärnan, vilket leder till ökad kognition och informationsbehållning. Mullender-
Wijnsma m.fl. (2016) skriver också att lärande som skett i samband med fysisk 
aktivitet har visat sig vara en effektiv hjälp till lärande under barndomen. Dels har det 
konstaterats att fysisk aktivitet ökar aktiviteten i hjärnan och att detta påverkar 
uppmärksamheten och ett ökat engagemang hos elever.  

Howie m.fl. (2015) skriver i sitt resultat att pauser med fysisk aktivitet i tio till 20 
minuter i samband med undervisningen framkallar förbättringar i elevernas 
matematiska förmåga men inte i elevernas arbetsminne. Resultatet i elevernas 
matematiska förmåga baserades utifrån ett matematiktest i aritmetik som eleverna 
fick genomföra en minut innan och efter den fysiska aktiviteten. Deras resultat tyder 
på att olika elever kan reagera annorlunda på fysisk aktivitet i klassrummet. De 
skriver att flertalet faktorer kan påverka förhållandet mellan kognition och träning. 
Howie m.fl. (2015) har tagit detta i beaktning vid genomförandet i sin studie, de 
samlade in information om variabler och faktorer som kan påverka förhållandet 
mellan kognition och träning. Information som samlades in om deltagarna var 
socioekonomisk status, kön, ålder, diagnoser med mera, även föräldrar fick fylla i 
frågeformulär. 

5.4 Samband mellan arbetsminne och inlärning 
Flertalet studier har påvisat samband mellan arbetsminnet och den matematiska 
förmågan hos barn. Balan och Green (2019) skriver att ett väl fungerande arbetsminne 
är en viktig förutsättning för lärande, särskilt när det gäller kunskaper av mer 
komplicerade drag. Balan och Green (2019) hänvisar till tidigare källor som skriver 
att den fysiska aktiviteten gett positiva effekter på koncentrationsförmågan och 
arbetsminnet hos barn och ungdomar i skolåldern. De lyfter att både 
koncentrationsförmåga och arbetsminne är särskilt viktiga för att elever ska prestera 
bättre i skolan. Om fysisk aktivitet integreras i undervisningen kan det bidra till ett 
ökat arbetsminne, vilket skulle innebära en stor vinst för alla elever. I Balan och 
Greens (2019) studie undersöktes effekten av fysisk aktivitet på lång sikt gällande 
elevernas koncentration, arbetsminne och kunskaper i matematik. De skriver att 
elever med lågt arbetsminne, har svårare att arbeta med problemlösning, förstå 
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instruktioner samt göra sammanfattningar. Resultatet i deras studie visade att 
elevernas koncentration och arbetsminne förbättrades med fysisk aktivitet i 
undervisningen. Detta visar att ett förbättrat arbetsminne kan ha positiva effekter på 
elevernas lärande och kunskapsutveckling. 

Lindroos m.fl. (2019) refererar till tidigare forskning som tyder på att det finns 
positiva samband mellan fysisk aktivitet och arbetsminne. Barn som deltagit i extra 
fysisk aktivitet hade i en undersökning en bättre arbetsminneskapacitet än de barn 
som inte varit fysiskt aktiva. Tidigare forskning visar även att elevers förbättrade 
matematikprestationer kunde förklaras med förändringar i elevernas arbetsminne, 
vilket styrker sambandet mellan arbetsminnet och matematikkunskaper. Författarna 
skriver att barn som deltagit i extra fysisk aktivitet hade bättre arbetsminneskapacitet 
än de barn som varit mindre aktiva. 

Lindroos m.fl. (2019) undersökte också effekten av fysisk aktivitet på elevernas 
arbetsminne och matematikprestationer. Resultatet i Lindroos m.fl. (2019) studie 
visade inte någon positiv effekt på elevers matematikprestationer eller arbetsminnet. 
Det vill säga, interventionsgruppen och kontrollgruppen förbättrade i stort sett sitt 
arbetsminne i lika stor utsträckning. Lindroos m.fl. (2019) skriver också att en möjlig 
förklaring till resultatet i studien kan vara att majoriteten av tidigare studier har 
undersökt elever mellan sju och elva år. Detta är en yngre målgrupp än i studien gjord 
av Lindroos m.fl. (2019) där deltagarna gick i årskurs sju. Författarna hänvisar till en 
källa som säger att fysisk aktivitet har en större effekt på kognitiva färdigheter, som 
arbetsminne, hos yngre barn. Detta kan bero på att barns hjärnor fortfarande utvecklas 
och förändras i högre grad än vuxnas. 

5.5 Samband mellan koncentration och inlärning  
Vetter m.fl. (2018) skriver att fysisk aktivitet kan förbättra skolprestationerna, öka 
uppmärksamheten och förbättra koncentrationen samt att det ger ett ökat lärande. 
Författarna skriver att efter den fysiska aktiviteten upplevde lärarna att eleverna hade 
lättare att sitta still och koncentrera sig under en längre period. Speciellt de elever 
som tidigare har haft svårigheter med att behålla koncentrationen under lektionerna. 

Bartholomew m.fl. (2018) menar på att fysisk aktivitet har visat sig förbättra 
elevernas fokus på matematikinnehållet och lett till mindre interaktioner mellan 
elever. Författarnas resultat på studien visade på förbättrad koncentration hos elever 
under lektionerna, efter att ha använt sig av fysisk aktivitet i klassrummet. Det visade 
sig att en aktiv och akademisk lektion påverkar eleverna positivt. Liknande resultat 
gav studien gjord av Norris m.fl. (2018) där resultaten visade att elever som deltog i 
fysisk aktivitet under skoldagen visade ett bättre uppförande under lektionerna. 
Ytterligare en studie som fick positiva resultat gällande elevernas motivation, 
självsäkerhet och engagemang är studien gjord av Mullender-Wijnsma m.fl. (2016). 
De undersökte hur fysisk aktivitet kan användas under lektioner i matematik och 
stavning. Resultatet gällande matematiktestet visade mycket större förbättring i 
interventionsgruppen än kontrollgruppen. I texten skriver Snyder m.fl. (2017) att 
forskare upptäckt att elevers glädje till skolan förbättrar resultaten. 

Balan och Green (2019) skriver att metaanalyser visat att medel- till högintensiv 
fysisk aktivitet som sker under skoldagen, kan ha positiva effekter på elevernas 
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koncentration, framför allt på kort sikt (Balan & Green, 2019). Författarna hänvisar 
till tidigare forskning som förklarar att fysisk aktivitet ökar välbefinnandet och 
produktionen av molekyler som skickar signaler till hjärnan, även kallat 
neurotransmittorer. Detta leder till att aktiviteten i hjärnan ökar. På längre sikt leder 
den fysiska aktiviteten därmed till en förstärkning av hjärnans delar som stödjer både 
minnet och lärandet. Detta ökar den kognitiva prestationen hos eleverna.   

5.6 Variabler som kan påverka resultatet 
Balan och Green (2019) skriver att det tidigare har konstaterats att bakgrundsfaktorer 
som elevernas kön, ålder samt initial studieprestation kan påverka effekten av den 
fysiska aktiviteten. Författarna lyfter att ålder, biologisk utveckling, tidigare 
prestationer och kön spelar en viss roll i sammanhanget till fysisk aktivitet i samband 
med undervisningen. De nämner även att den biologiska utvecklingen är olika för 
flickor och pojkar när de är i den prepubertala åldern, vilket gör att de kan påverkas 
olika av den fysiska aktiviteten. I artikeln skriven av Howie m.fl. (2015) samlades 
information in om variabler som visat sig påverka förhållandet mellan träning och 
kognition. Några av de variablerna var status, kön, ålder, engagemang och ADHD. 
Mullender-Wijnsma m.fl. (2016) lyfter också att ålder har inverkan på hur eleverna 
påverkas av fysiska aktivitet i klassrummet. Deras studie var därför riktad till yngre 
skolbarn eftersom det visat sig att äldre barn inte påverkas lika mycket av 
klassrumsbaserade aktiviteter.  

Studierna i forskningslitteraturen är genomförda under olika tidsperioder, mellan ett 
tidsspann på några veckor till flera år. Den kortaste studien genomfördes under sex 
veckor (Vetter m.fl., 2018). I den granskade forskningen är den mest vanligt 
förekommande tidsperioden några månaders genomförande av en studie. En av de 
längre studierna pågick under tre år, studien gjordes av Donnelly m.fl. (2017). Varav 
den längsta studien pågick i fyra år (Bartholomew m.fl., 2018). 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis studiens syfte och frågeställningar i relation 
till de resultat som tagits fram. Därefter diskuteras käll- och metodkritik. 
Avslutningsvis diskuteras vidare forskning och fördjupning som kan göras inom det 
valda ämnet. 

6.1 Diskussion av resultat 
I inledningen av denna systematiska litteraturstudie redogörs forskning som visar att 
barn idag är allt mer stillasittande än förr (Skolverket, 2019). Det har visat sig att 
fysisk aktivitet blivit allt viktigare, och är idag ett aktuellt och uppmärksammat ämne 
som diskuteras både i forskning och praktik. Detta kan bero på att Skolverket (2019) 
lyfter sambandet mellan psykisk hälsa, fysisk aktivitet och elevers lärande. 

Avsikten med denna systematiska litteraturstudie har varit att undersöka samband 
mellan fysisk aktivitet i matematikundervisningen och elevers lärande, arbetsminne 
och koncentration. Resultatet visar i stora delar på positiva samband mellan fysisk 
aktivitet och inlärning. Forskare lyfter att arbetsminne och koncentration har en stark 
anknytning till inlärning (Balan & Green 2019). Balan och Green (2019) lyfter att 
elever med lågt arbetsminne har svårare för specifika områden inom matematik, till 
exempel problemlösning. Troligtvis för att problemlösning kräver längre uträkningar 
och större förmåga att tänka i flera steg. Resultatet i deras studie visade att elevernas 
arbetsminne förbättrades med fysisk aktivitet. Det finns också studier som inte visar 
något samband mellan fysisk aktivitet och elevers lärande, vilket gör att det inte går 
att dra generella slutsatser kring hur fysisk aktivitet påverkar elevers lärande i 
matematik. För att få ett slutgiltigt resultat om fysisk aktivitet är en metod som 
förbättrar elevers lärande i matematik krävs det studier med gemensamma metoder, 
fler antal deltagande och studier som pågår under en längre sammanhängande period.  

Forskningslitteraturen som analyserats i denna systematiska litteraturstudie har till 
viss del besvarat forskningsfrågorna. Det är nio olika forskningsartiklar som har haft 
olika utgångspunkter, men med tre gemensamma nämnare; fysisk aktivitet, inlärning 
och matematik. Studiernas resultat tolkas i relation till de olika årskurser, tidsperioder 
och antalet elever som deltagit i undersökningarna. Utifrån de valda artiklarna går det 
att påvisa ett samband mellan fysisk aktivitet och elevers lärande utifrån de resultat 
som forskning fått fram. Med tanke på antalet studier, samt de olika metoderna som 
används går det inte att dra några generella slutsatser om fysisk aktivitet skulle ge 
positiva effekter på matematikinlärningen hos elever. Däremot går det att finna 
mönster i forskningen som påvisar ett samband mellan fysisk aktivitet, elevers 
koncentration, arbetsminne och inlärning (Vetter m.fl., 2018, Balan & Green 2019, 
Bartholomew m.fl., 2018).  

Enligt Balan och Green (2019) påverkar den fysiska aktiviteten välbefinnandet och 
aktiviteten i hjärnan som i sin tur stödjer minnet och lärandet.  Snyder m.fl. (2017) 
resultat indikerade ingen märkbar skillnad på elevernas lärande i matematik mellan 
de olika grupperna. Däremot visade resultaten att interventionsgruppen var mer aktivt 
engagerade och uppvisade lägre frekvens av ett passivt beteende under 
matematiklektionerna. Detta kan bero på att fysisk aktivitet ökar elevers glädje till 
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akademiska ämnen, vilken även kan leda till förbättrade resultat. Sambandet mellan 
fysisk aktivitet och glädje är något som författarna redogör i sin studie. De skriver att 
glädje hos elever kan förbättra akademiska prestationer. Det finns alltså förhållanden 
som påvisar positiva samband mellan fysisk aktivitet och inlärning.  

Bartholomew m.fl. (2018) studie pågick under längst tid och studerade elevers 
koncentration, samt hur mycket tid elever la på sina uppgifter i förhållande till andra 
icke relaterade saker under lektionen. Resultaten fick forskarna fram genom direkta 
observationer som gjordes i början och i slutet på flertalet matematiklektioner, i cirka 
15 minuter. Resultatet i studien visade på en förbättring gällande elevernas 
koncentration. Interaktioner mellan eleverna minskade också efter att ha infört fysisk 
aktivitet i undervisningen. I denna studien deltog 2716 elever, vilket gör att resultatet 
blir mer tillförlitligt. Förbättring av elevernas koncentration kan bero på att denna 
studien använde sig av spel för att få in fysisk aktivitet i matematikundervisningen. 
Spelen kan ha gjort eleverna mer engagerade i undervisningen eftersom uppgifterna i 
spelen skiljer sig från uppgifterna i ordinarie matematikböcker. I studien togs ingen 
hänsyn till elever med inlärningssvårigheter eller andra diagnoser. Resultatet visar ett 
positivt samband mellan fysisk aktivitet och elevers koncentration i klassrummet, 
men ingen förbättring gällande elevers inlärning i matematik. Bakgrund och 
information om de olika deltagarna är något som Howell m.fl. (2015) lyfter som en 
betydande roll för resultaten. Detta kan alltså haft en inverkan i Bartholomew m.fl. 
(2018) resultat, som inte visade förbättring i elevernas lärande i matematik. 
Mullender-Wijnsma m.fl. (2016) skriver också om fördelen med att ha infört fysisk 
aktivitet i undervisningen och hur elevernas motivation, självsäkerhet och 
engagemang ökade av den fysiska aktiviteten. Genom att fånga elevernas intresse och 
införa lektioner med fysisk aktivitet kan också elevernas resultat förbättras genom ett 
ökat lärande. Liksom Mullender-Wijnsma m.fl. (2016) skriver Vetter m.fl. (2018) att 
fysisk aktivitet kan förbättra skolprestationerna, öka dess uppmärksamhet och 
förbättra elevernas koncentration, vilket har visat sig öka elevernas lärande.  

Flertalet studier betonar att även om den fysiska aktiviteten inte visat sig ha gjort 
signifikanta skillnader i elevers lärande i matematik, har den inte heller påverkat 
skolprestationerna negativt (Lindroos m.fl., 2019 & Snyder m.fl., 2017). Vilket alltså 
betyder att det går att införa fysisk aktivitet i undervisningen utan någon risk för 
förlorade resultat. Skolverket (2019) skriver om forskning som menar att på grund 
utav att det idag är en allt mer stillasittande vardag har elevers fysiska hälsa blivit 
osund. Fysisk aktivitet i undervisningen kan alltså gynna mer än bara elevers lärande, 
motivation och arbetsminne. Eftersom läroplanen (2018) också betonar vikten av 
fysisk aktivitet bör det utnyttjas mer under skoldagen. Även om inte forskningen är 
helt överens gällande fysisk aktivitet och elevers inlärning i matematik, bidrar fysisk 
aktivitet till ett bättre psykiskt och fysiskt välmående hos elever (Lindroos m.fl., 
2019). 

6.2 Käll- och metodkritik 
I resultatet lyfts variabler som kan påverka forskningsresultaten i de olika studierna. 
Antalet elever som deltar i studien är en avgörande faktor för att få fram ett tillförlitligt 
resultat. Tiden som studien genomförs är också en variabel som kan påverka 
studieresultaten.  Balan and Green (2019) undersökte huruvida arbetsminnet påverkas 
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av fysisk aktivitet i klassrummet. Deras resultat visade att arbetsminnet blev bättre 
hos de elever som deltog i den fysiska aktiviteten. Däremot undersökte Lindroos m.fl. 
(2019) också arbetsminnet, men deras resultat visade inte på någon förbättring hos 
elevernas arbetsminne.  Balan och Green (2019) genomförde sin studie under fem 
månader och 175 elever deltog i studien. Lindroos m.fl. (2019) genomförde sin studie 
under tre månader och 129 elever deltog i studien. Antalet elever och studiens 
tidsomfattning kan ha påverkat forskningsresultatet. Författarna skriver själva i sin 
diskussion att större antalet elever skulle öka möjligheten att hitta fler effekter av 
fysisk aktivitet. De nämner tidigare studier som haft 400 till 2000 deltagande elever i 
forskningssammanhang (Lindroos m.fl., 2019). 

Mullender-Wijnsma m.fl. (2016) lyfter att ålder har en inverkan på hur eleverna 
påverkas av fysiska aktivitet i klassrummet. Detta är något som Howie m.fl. (2015) 
också skriver om i sin studie, åldern hos eleverna är en faktor som kan påverka den 
kognitiva effekten av fysisk aktivitet i klassrummet. Mullender-Wijnsma m.fl. (2016) 
studie var därför inriktad på elever i de lägre årskurserna, eftersom det visat sig att 
äldre barn inte påverkas lika mycket av fysisk aktivitet i klassrummet. Lindroos m.fl. 
(2019) undersökte i sin studie hur fysisk aktivitet under tid påverkade 
matematikprestationerna och arbetsminnet. Deras resultat visade inte någon 
förändring hos de elever som deltog i fysisk aktivitet. Författarna valde i sin studie att 
utgå från elever som gick i årskurs sju, vilket kan klassas som äldre skolelever. Detta 
kan ha avgjort det slutliga forskningsresultatet i studien, eftersom tidigare forskning 
visar att elever i äldre årskurser inte påverkas lika mycket av fysisk aktivitet i 
klassrummet.   

6.3 Metoddiskussion 
Ämnet i studien valdes utefter iakttagelser och direkta observationer av fysisk 
aktivitet på våra verksamhetsintegrerade skolor (Vi-skolor). Efter diskussion med 
verksamma lärare på skolorna, väcktes ett intresse för fysisk aktivitet i 
undervisningen. Valet av metod att skriva en systematisk litteraturstudie har fungerat 
väl för att besvara de frågeställningar studien utgått ifrån. I den systematiska 
litteraturstudien har fokus varit att undersöka vad forskning säger om fysisk aktivitet 
i matematikundervisningen, och om detta påverkar elevernas inlärning i matematik. 

Under den initiala perioden valde vi att utöka antal databaser, för att bredda resultatet 
av relevanta artiklar inom valt ämne. Vi valde att fokusera på både internationella och 
svenska studier eftersom det fanns ett bredare utbud av de internationella studierna 
inom ämnet. Vilket resulterade i två svenska studier och sju studier gjorda i andra 
länder. Valet av de utvalda artiklarna går att ifrågasättas. Det är svårt att veta om 
skoldagarna i de andra länderna överensstämmer med skoldagarna i Sverige. Utifrån 
de lästa artiklar verkar lärarna däremot ha lika stort inflytande i sina klassrum oavsett 
land. Vilket troligtvis tyder på att lärarna har ungefär lika stort utrymme till att 
utforma sina egna lektioner oavsett vart studien är genomförd. Därav bör det inte 
påverka denna systematiska studiens frågeställningar och resultat. Denna 
systematiska litteraturstudie hade varit mer tillförlitlig om vi hade haft studier som 
hade använt sig av samma metoder samt haft ett större deltagarantal bland elever som 
varit med och genomfört studien. Det som upplevdes svårt i sökprocessen var att finna 
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forskning som fokuserar på fysisk aktivitet inom matematiken, det förekom främst 
tidigare studier som fokuserade på fysisk aktivitet i den generella undervisningen. 

I sökprocessen gjordes också avgränsningar, fokus låg på artiklar som var skrivna år 
2010 och framåt. Fokus låg på artiklar som var vetenskapliga och peer reviewed. 
Moberg (2015) skriver att peer reviewed säkrar att forskningen håller en hög standard. 
Sökprocessen resulterade i nio vetenskapliga artiklar inom valt ämne. 

6.4 Slutsats och vidare forskning 
Metoderna är utformade beroende på de olika variabler som forskarna tagit hänsyn 
till. Valet av mätinstrument är något som också borde tas i beaktning vid vidare 
forskning, då forskning skriver att mätinstrumenten har betydelse för 
studieprestationer hos elever (Balan & Green, 2019). Forskarna skriver i de flesta fall 
att den fysiska aktiviteten är oberoende av kontext, elever från olika skolor, social 
bakgrund och tidigare studieresultat visar i stora drag samma typ av utveckling. 

För att få större nytta av forskningen skulle pedagoger och skolledare behöva veta i 
vilka typer av sammanhang fysisk aktivitet bör introduceras, hur länge och i samband 
med vilken typ av undervisning. Samt hur den fysiska aktiviteten kan integreras i 
undervisningen, utan att kräva stora ekonomiska kostnader, material, tid eller 
resurser. Detta är något som flertalet studier lyfter som grunden till att vissa skolledare 
och pedagoger undvikit att införa fysisk aktivitet i skolan (Snyder m.fl., 2017 & 
Howie m.fl., 2015). Det kan krävas ytterligare utbildningar och resurser för att stötta 
lärare och administratörer för att få möjlighet att genomföra fysisk aktivitet i 
klassrummet under längre perioder. 

Avslutningsvis indikerar resultaten i de olika studierna att det finns ett samband 
mellan fysisk aktivitet, elevers inlärning, koncentration och arbetsminne. Däremot 
kan ingen generell slutsats tas, eftersom resultaten i de olika studierna skiljer sig åt. 
Utifrån resultatet av den systematiska litteraturstudien är tanken att göra fortsatt 
forskning inom ämnet genom en empirisk studie. Det hade då varit intressant att ta 
reda på en metod för hur lärare kan integrera fysisk aktivitet i 
matematikundervisningen utan att kräva ekonomiska kostnader, material, tid eller 
resurser. Det hade också varit intressant att undersöka hur elever själva uppfattar att 
den fysiska aktiviteten i klassrummet påverkar deras inlärning, koncentration och 
arbetsminne i matematik. 
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