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Abstrakt 

Uppsatsens syfte var att analysera och tolka tidigare forskning om elevers fysiska aktivitet 

kan bidra till förbättrat skolresultat. Med hjälp av systematisk litteratursökning tolkades 

tidigare forskningsresultat för att hitta eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och 

förbättrat skolresultat. 39 av 700 artiklar plockades ut som granskades och djupare 

analyserades, där 8 artiklar slutligen ansågs vara mest relevant för den här litteraturstudien. 

Analyserade forskningsartiklar anses visa resultat på att fysisk aktivitet påverkar elevers 

skolresultat. Resultatet visade att fysisk aktivitet är en faktor som troligen påverkar elevers 

skolresultat med neutralt eller positivt utfall. Få indikationer visade på negativa 

associationer mellan fysisk aktivitet och skolresultat. Analyserat och tolkat forskningsresultat 

visar att fysisk aktivitet kan vara ett viktigt verktyg till att förbättra elevers skolresultat 

genom förbättrat provresultat och betyg, där mest positiva förbättringar sker inom 

matematik och engelska. 

 

Sökord: aktivitet, betyg, idrott, inlärning, skola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Purpose of this systematic literature review was to examine whether physical activity can 

improve school performance of students. Systematic literature metod was used to examine 

previous research in the area, to find any association between physical activity and improved 

school performance. 39 of 700 articles were first included to be further examined, where 8 

articles finally considered to be most relevant to this study. Analysed results of included 

articles showed that physical activity affect students school performance. The results showed 

that physical activity is a factor that likely affect students school results with neutral or 

positive outcomes. Few indications showed negative associations between physical activity 

and school performance. Analysed research shows that physical activity can be an important 

tool to improve students test scores and grades, with significant positive results especially in 

mathematics and english. 
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Inledning 
Enligt undersökningen som görs inom The Programme for International Student Assessment 

(PISA) har de svenska skolresultaten på senare år visat kraftiga försämringar i läsförståelse, 

matematik och naturvetenskap som är alla de tre kunskapsområden PISA undersöker 

(Davidsson et al 2013; Skolverket 2013; Skolverket 2015). Det har lett till att de svenska 

genomsnittsresultaten ligger under genomsnittet i jämförelse med alla de länder som deltar i 

undersökningen, samtidigt som Sverige är det land som försämrats mest (Davidsson et al 

2013; Skolverket 2013). Enligt Skolverket är det därför mycket viktigt att analysera möjliga 

orsaker som skapar det sjunkande resultatet och sedan vidta åtgärder för att vända 

utvecklingen.  

Samtidigt som skolresultaten enligt PISA försämras så minskar även skolidrotten i 

mängd och har gett upphov till mindre fysiska aktiva elever (Apitzsch 2007; Engström 2007; 

Karlefors 2012; Löf 2006; Raustorp 2011; Wahlgren 2010). Förutom de goda hälsoeffekterna 

som fysisk aktivitet ger på ungdomar enligt Apitzsch (2007), Hillman et al (2008), Raustorp 

(2011), Redelius (2004), Riksidrottsförbundet (2009), Statens folkhälsoinstitut (2006), 

Wahlgren (2010), så visar sig även fysisk aktivitet resultera i förbättrad koncentration, 

utvecklad kognitiv förmåga och bättre psykisk hälsa (CDC 2010; Hillman et al 2008; 

Riksidrottsförbundet 2009; Sibley & Etnier 2003). Minskad skolidrott skulle innebära sämre 

förutsättningar till att elever utvecklar deras inlärningsförmåga och förbättrar de kognitiva 

färdigheterna (Löf 2006; Riksidrottsförbundet 2009; Sibley & Etnier 2003). Det här är även 

något som Hillman et al (2008) påpekar eftersom en fysisk aktivitet av ungdomar förändrar 

deras beteendemässiga system på en molekylär nivå. Förändringarna gör enligt Hillman et al 

att bättre kognitiv förmåga utvecklas som i sin tur ger bättre förutsättningar till att lära sig 

saker.  

De utvecklingsmöjligheter och positiva effekter som ökad fysisk aktivitet i skolidrotten 

ger upphov till blir därför viktiga för att utveckla elevers inlärningsförmåga. En förbättrad 

inlärningsförmåga borde i sin tur kunna skapa bättre förutsättningar till högre skolbetyg och 

bättre PISA-resultat. Den negativa trend på svenska elever som visar allt sämre skolresultat 

enligt PISA-undersökningen är viktig att bryta, framförallt då resultaten styr politiska beslut 

och framtida satsningar (Jakobsson 2013; Skolverket 2013). 

En förbättrad förståelse för vilka åtgärder som kan vidtas för att vända den negativa 

kunskapstrenden blir därför viktig. Flertalet tidigare undersökningar visar att fysisk aktivitet 

vid till exempel skolidrotten resulterar i förbättrad inlärningsförmåga, däremot finns det 

begränsad data om den fysiska aktiviteten faktiskt förbättrar elevers skolresultat och betyg. 

Litteraturstudien avser därför att öka förståelsen för eventuellt samband mellan fysisk 

aktivitet och elevers skolresultat. Mer kunskap om ökad fysisk aktivitet direkt förändrar 

skolresultat förbättrar chanserna till att skapa idéer för framtida åtgärder som till exempel 

förbättrar elevers PISA-resultat. 
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Bakgrund 
 

Vad är PISA? 

Projektet ’’Programme for international student assessment’’ startades av organisationen OECD 

(The Organisation for Economic Co-operation and Development), för att undersöka i vilken grad 

länders utbildningssystem bidrar till respektive skolelevers kunskaper (Fredriksson et al 

2009; OECD 2015; Skolverket 2014). OECD:s uppdrag är bland annat att främja politik som 

globalt förbättrar ekonomisk och socialt välmående runt om i världen. Under flera år har 

OECD samlat information om hur deras medlemsländer strukturerat sina utbildningssystem, 

hur många som har utbildats och till vilken kostnad (OECD 2015; Skolverket 2015). Efter 

diskussioner började OECD från år 2000 att mäta elevers kunskaper och kompetenser genom 

PISA-projektet. Undersökningen genomförs vart tredje år med ett kunskapsområde i fokus, 

även om alla kunskapsområden undersöks varje gång för att möjliggöra jämförelser över tid. 

PISA bygger på att elever genomför prov som undersöks för att bilda uppfattningar om 

elevernas förmågor inom tre huvudsakliga kunskapsområden: matematik, naturvetenskap 

och läsförståelse. Elever och rektorer fyller även i en enkät där information inhämtas om 

deras miljö både hemma och vid skolan, samtidigt som rektorerna ger information om 

skolans utbildningssystem (Fredriksson et al 2009; OECD 2015). Insamlingen av PISA-

resultaten ger information som skapar möjligheter att jämföra olika skolsystem och se elevers 

långsiktiga utvecklingspotential (Davidsson et al 2013; OECD 2015; Skolverket 2015; 

Fredriksson et al 2009). PISA är inte ett verktyg för att utvärdera prestationer på en regional 

eller individuell nivå utan riktar sig till att jämföra flickor mot pojkar, resultat mellan stora 

och små skolor, eller mellan skolor som är kommunala respektive fristående (OECD 2015). 

Antalet studenter som deltog i PISA-undersökningen år 2012 var enligt OECD (2015) 

510 000 stycken och representerade 28 miljoner 15-åringar i de 65 medlemsländerna. I 

Sverige deltog ungefär 4 500 elever från 210 skolor som togs ut centralt av den internationella 

PISA-organisationen (Skolverket 2015). För att göra relevanta statistiska beräkningar anser 

Skolverket att det behövs ungefär 200 skolor med 30 elever på varje skola, där eleverna 

slumpmässigt tas ut.  

 

Sämre skolresultat av svenska elever 

Ett försämrat skolresultat visar att kunskapsnivån blir sämre och en sådan trend redovisar 

PISA-resultaten bland de svenska eleverna (Skolverket 2013; Skolverket 2014; Skolverket 

2015). Jämfört med övriga deltagande länder i PISA-undersökningen så visar det sig att de 

svenska eleverna försämrar sig mest (Davidsson et al 2013; Skolverket 2015). Trenden som 

har analyserats närmare av Davidsson et al visar att skolresultaten framförallt i 

naturvetenskap har försämrats signifikant mellan åren 2000 och 2009, men Skolverket (2015) 

påpekar även att övriga kunskapsområden som läsförståelse och matematik visar på kraftiga 

resultatnedgångar. Försämrade skolresultat bland svenska elever har även setts i andra 

internationella studier, en av dem är utformad av organisationen International Association 
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for the Evaluation of Educational Achievment (IEA), som kontinuerligt testar elevers 

kunskap inom bland annat naturvetenskap (Davidsson et al 2013). Davidsson et al påpekar 

att undersökningen av IEA visar att de svenska eleverna står för den störst procentuella 

nedgången av samtliga deltagande länder. Fler undersökningar visar en negativ trend på 

svenska elevers skolresultat jämfört med andra länder vilket Skolverket (2015) påpekar. 

Skolverket menar utifrån de olika undersökningarna att svarsmönstret även här kan 

sammanfattas med att svenska elever visar på sjunkande kunskapsnivåer under 00-talet. 

Antalet elever som besvarar uppgifterna korrekt blir allt färre (Skolverket 2015). Ett citat från 

Skolverket (2012) sammanfattar utvecklingen av PISA-undersökningen som berättar om de 

försämrade resultaten:  

 

Svenska 15-åringars genomsnittliga resultat har försämrats inom samtliga tre områden jämfört 

med den senaste PISA-undersökningen år 2009. Dessutom har resultaten försämrats i 

matematik jämfört med 2003, i läsförståelse jämfört med år 2000 och i naturvetenskap jämfört 

med år 2006, det tidigaste år som respektive kunskapsområde var huvudområde i PISA. 

(Skolverket 2012, s. 6). 

 

Skolverket (2013) betonar vikten om att öka förståelsen för den här kunskapsutvecklingen 

bland annat eftersom nationsrankingar och resultat från storskaliga studier som PISA, har 

blivit en allt mer påverkande faktor på politiker vid styrandet av utbildningssystem. Det här 

anser även Jakobsson (2013) eftersom resultat från storskaliga studier används för att 

legitimera egna förslag och förändringar på politisk nivå vilket kan påverka det framtida 

samhället. Till exempel menar Jakobsson att de senaste årens tillkomst av bland annat 

skolreformer, läroplaner och betygssystem byggts på den information som PISA-

undersökningen sammanfattar. Det har visat sig att resultatbeskrivningarna från storskaliga 

studier har använts som argument för att genomföra olika reformer på statlig nivå 

(Jakobsson 2013).  

 

Skolidrotten med sin fysiska aktivitet 

Fysisk aktivitet ska ses som en hälsofrämjande aktivitet som förbättrar både den fysiska och 

psykiska kapaciteten utan att ge skada på kroppen (Statens folkhälsoinstitut 2006). Här 

menar Riksidrottsförbundet (2009) och Statens folkhälsoinstitut att den fysiska aktiviteten för 

ungdomar bör uppgå till minst 60 minuter per dag med måttlig intensitet, där längre fysisk 

aktivitet ger större hälsoeffekt. De ungdomar som är fysisk aktiva har mindre grad av 

psykiska problem och uppvisar samtidigt förbättrad koncentration, förbättrat minne och 

bättre beteende i klassrummet, samt även förbättrad inlärningsförmåga jämfört med mindre 

aktiva ungdomar (Hillman et al 2008; Riksidrottsförbundet 2009; Sibley & Etnier 2003; 

Statens folkhälsoinstitut 2006). Det här skulle enligt Center for Disease Control (CDC 2010), 

Riksidrottsförbundet samt Sibley och Etnier indirekt kunna förbättra skolresultaten då 

eleverna koncentrerar sig bättre på övriga lektioner. Fysisk aktivitet har enligt Sibley och 

Etnier visat sig skapa positiv effekt på elevers kognitiva förmåga som kan mynna ut i bättre 
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skolresultat, men att det behövs fler utförligare interventionsstudier för att kunna dra sådana 

slutsatser. Wallhead et al (2014) har sett att fysisk aktivitet vid skolor förbättrar elevers 

inlärning vid övriga skolämnen på grund av förhöjd motivation och arbetsinsats. Wallhead 

et al påpekar att förbättrad motivation och attityd som uppstår efter fysisk aktivitet vid 

skolidrotten smittar av sig till andra skolämnen som i slutändan kan leda till förbättrat 

skolresultat. 

Enligt Riksidrottsförbundet (2009) finns det en tidigare forskningsstudie med svaga 

indikationer på att fysisk aktivitet under skolår 2 skapar bättre resultat på nationella proven i 

svenska och matematik. Däremot krävs kontrollerade studier för att kunna dra generella 

slutsatser om att fysisk aktivitet direkt förbättrar resultat på nationella prov 

(Riksidrottsförbundet 2009). Liknande har setts på värnpliktiga där ett högre resultat på IQ-

tester hade samband med bättre resultat på konditionstester, jämförelsevis mot de 

värnpliktiga som istället för konditionstesterna presterade bättre på styrketester. En 

förklaring kan enligt Riksidrottsförbundet vara att konditionsträning leder till förbättrad 

syreupptagningsförmåga av hjärnan, som visar sig i form av bättre IQ-resultat av de som 

hade bättre kondition. Fysisk aktivitet påverkar även den kognitiva förmågan och hjärnans 

funktion på flera olika nivåer vilket i sig kan vara en förutsättning till bättre 

inlärningsförmåga som slutligen resulterar i förbättrade skolresultat (Hillman et al 2008; 

Riksidrottsförbundet 2009). Långsiktig fysisk aktivitet blir viktigt för att motverka försämrad 

kognitiv förmåga och försämrad rörelsefärdighet samtidigt som den ger bättre 

förutsättningar till att utveckla inlärningsförmågan (Hillman et al 2008). 

 

Minskad tid för skolidrott 

Skolidrotten tycks minska och resulterar i att skolungdomar blir mindre fysisk aktiva under 

skoltiden (Karlefors 2012; Raustorp 2011; Sibley & Etnier 2003). Löf (2006) och Engström 

(2007) menar till exempel att elevers chanser till fysisk aktivitet vid idrottsundervisningar 

har minskat och att det är för få idrottstimmar under skolveckan. En möjlig orsak till att 

skolidrotten minskar i mängd kan vara en kultur inom skolan som anser att skolidrotten ska 

komma i andra hand efter övriga ämnen (Karlefors 2012; Sibley & Etnier 2003; Wall et al 

2001). Wall et al menar generella uppfattningar tycks vara att elever måste spendera mer tid 

på akademiska ämnen istället för att idrotta under skoltiden, något som även Sibley och 

Etnier påpekar. Ökad mängd provresultat inom skolan tycks ha bidragit till att utbildningar 

ser större vikt i att elever deltar på fler teoretiska lektioner i klassrummet för att förbereda 

sig inför kommande tester och prov (Sibley & Etnier 2003). En annan anledning till att 

skolidrotten kommer i andra hand är enligt Sibley och Etnier att den oftast kostar mer att 

driva relaterat till andra skolämnen. Karlefors menar i sin tur att skolidrotten inom 

skolmiljön ofta anses vara en syssla som eleverna kan göra på fritiden och ska inte vara en 

aktivitet som tar tid från andra lektioner. Den här generella uppfattningen om skolidrotten 

kan enligt Karlefors uppstå på grund av att det finns en identitets- och innehållskris som 

skapar tveksamheter till skolämnet. I kombination med att idrottslärare ofta är något 
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isolerade från övriga lärare på skolan så kan det skapa en uppfattning om att ämnet inte är 

lika viktigt jämfört med övriga skolämnen (Karlefors 2012).  

 

Konsekvenser av minskad skolidrott 

Minskad skolidrott skapar än större problem eftersom den generella fysiska aktiviteten hos 

ungdomar tycks minska med stigande ålder (Wall et al 2001). Enligt Wall et al minskade 

deltagandet vid fysisk aktivitet med 12-17 procent mellan en ålder från 9 till 17 år och menar 

att det framförallt är kritiskt eftersom ungdomar går miste om flera positiva effekter. 

Trenden på minskad skolidrott som Wall et al påvisar gör det än viktigare att ungdomar får 

sin fysiska aktivitet genom skolidrotten som skapar de positiva inlärningseffekterna, 

eftersom de på fritiden inte deltar i samma mängd fysisk aktivitet som tidigare (Apitzsch 

2007; Redelius 2004; Wall et al 2001). Den generella attityd som råder kring skolidrotten 

enligt Karlefors (2012), Sibley och Etnier (2003) samt Wall et al resulterar i att det blir extra 

utmanande för skolor att värdera skolidrotten högre vilket Wallhead et al påpekar.  

En ökad inlärnings- och koncentrationsförmåga på skolungdomar med hjälp av 

skolidrotten, ökar möjligheterna till att eleverna i slutändan presterar och uppnår bättre 

skolresultat (Wallhead et al 2014; Sibley & Etnier 2003). En undersökning av CDC (2010) 

påvisar till exempel kopplingar mellan fysisk aktivitet och bättre inlärningskapacitet, men 

visar som Wallhead et al samt Sibley och Etnier ingen direkt koppling till förbättrat 

skolresultat. CDC analyserar 48 stycken studier som behandlar relationen mellan fysisk 

aktivitet och elevers kognitiva förändringar samt deras attityder och beteenden. Om den 

fysiska aktiviteten i skolidrotten ökar på bekostnad av andra akademiska ämnen så visar 

tidigare undersökningar att det inte drabbar skolresultaten negativt (CDC 2010). De största 

och tydligaste effekterna som fysisk aktivitet har på elever är enligt CDC en förbättring av 

det akademiska uppförandet, den kognitiva förmågan, koncentrationen, minnet, attityden 

samt språkfärdigheten.  

 

Tidigare forskning om fysisk aktivitet och förbättrad inlärning 

Svenska resultat i PISA blir allt sämre samtidigt som PISA-undersökningen får allt större 

inflytande bland styrande positioner i samhället (Jakobsson 2013). Den negativa trend som 

PISA-resultatet visar blir viktig att försöka vända, eftersom resultatet kan ha avgörande roll 

vid politiska beslut angående satsning och uppbyggnad av framtida utbildningssystem 

(Jakobsson 2013; Davidsson et al 2013; Skolverket 2015). Tidigare forskning belyser vikten av 

att använda fysisk aktivitet för att uppnå bättre utveckling på ungdomars inlärningsförmåga 

och deras kognitiva utveckling (Riksidrottsförbundet 2009; Sibley & Etnier 2003). Elever med 

ökad inlärningsförmåga och bättre kognitiva egenskaper kan ge bättre förutsättningar till att 

uppnå högre skol- och PISA-resultat vilket tidigare litteratur antyder (CDC 2010; 

Riksidrottsförbundet 2009; Sibley och Etnier 2003; Wallhead et al 2014). 
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Litterturstudiens inriktning 

Även om förbättrade inlärningsförmågor och kognitiva egenskaper anses förbättra 

chanserna till att elever presterar bättre i skolan, så finns det inte tillräckligt tydliga belägg 

för den här associationen. Litteraturstudien analyserar därför tidigare forskningsresultat för 

att kunna tolka och förstå om fysisk aktivitet direkt kan påverka elevers skolresultat. 

Skolresultat i den här litteraturstudien innefattar elevers totala prestation i skolan där till 

exempel både betyg och provresultat ingår.  
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Syfte och frågeställningar 
Litteraturstudiens syfte är att sammanställa och tolka tidigare forskningsresultat för att se 

om fysisk aktivitet påverkar elevers skolresultat. Med hjälp av systematisk litteraturstudie 

som metod kan inkluderad forskning tolkas samt kategoriseras för att finna olika teman som 

eventuellt visar sig påverka elevers skolresultat. Studien ger ökad kunskap om fysisk 

aktivitet kan vara ett verktyg för att förbättra elevers skolresultat.  

 

- Vad kan elevers fysiska aktivitet påverka som förändrar deras skolresultat?  
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Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Arbetssättet antar en hermeneutisk utgångspunkt eftersom arbetssättet syftar på att försöka 

tolka objektiv fakta utifrån verkliga fenomen som kan sammanföras till teorier (Bryman 2008; 

Eriksson Barajas et al 2013; Sohlberg & Sohlberg 2013). Hermeneutik anses falla väl ihop med 

den här litteraturstudiens kvalitativa ansats och de tillsammans ger möjligheter att utforska 

och beskriva de fenomenen som framkommer av inkluderade forskningsartiklar. Uppsatsen 

avser tolka tidigare forskning för att öka förståelsen om fysisk aktivitet påverkar elevers 

skolresultat där insamlad data tolkas för att finna involverade processer inom området. För 

att tolka och försöka förstå de händelser som framträder inom litteraturstudiens kvalitativa 

data så används innehållsanalys som metod. Det innebär att inkluderad data analyseras samt 

kategorisers för att enklare kunna identifiera relevanta mönster och teman som senare kan 

svara på den här litteraturstudiens syfte samt frågeställning (Eriksson Barajas et al 2013).  

 En fara med kvalitativ ansats är enligt Eriksson Barajas et al (2013) att forskaren inte är 

helt skild från de fenomen som studeras, eftersom forskarens personliga uppfattningar kan 

påverka resultatet och tolkningen i undersökningen. Det gör att vetskapen om objektivitet 

blir extra viktigt eftersom den kvalitativa ansatsen ger större risk till att personliga åsikter 

påverkar resultat och analys. Liknande menar även Fejes och Thornberg (2012) då kvalitativ 

metod ställer krav på att forskaren hela tiden har ett reflekterande förhållningssätt för att 

försöka förstå hur egna värderingar och perspektiv påverkar arbetets utformning. 

Hermeneutisk tolkning och förståelse innebär även ett objektivt förhållningssätt eftersom 

forskaren i fråga försöker sätta sig in i den miljö som undersöks (Bryman 2008; Eriksson 

Barajas et al 2013; Sohlberg & Sohlberg 2013).  

 Systematiska litteraturstudier kräver ett arbete genom flera olika steg där slutliga målet 

är att kunna dra slutsatser av analyserat innehåll (Eriksson Barajas et al 2013). Tolkningen av 

de riktmärken Eriksson Barajas et al redovisar som bygger en systematisk litteraturstudie är 

att det först krävs en problemformulering, för att sedan formulera frågor som går att 

besvara. Därefter bestäms tillvägagångssättet för litteraturstudien och de sökord samt den 

sökstrategi som gör det möjligt att identifiera relevanta vetenskapliga artiklar eller rapporter 

(Eriksson Barajas et al 2013). Nästa steg i arbetet med en systematisk litteraturstudie innebär 

enligt Eriksson Barajas et al att kritiskt värdera och kvalitetsbedöma det som slutligen ingår i 

studien. Därefter kan en sammanställning och dragna slutsatser ske från datan som de 

inkluderade artiklarna redovisar. Stegen formar en systematisk litteraturstudie vilket också 

redovisas nedan i den här litteraturstudiens olika stadier, från bakgrund och 

problemformulering till metod, resultat och diskussion. 

 Arbetssättet med att utsortera forskningsartiklar inom en systematisk litteraturstudie 

minskar samtidigt risken med att författaren påverkar urvalet av forskningsartiklar, eftersom 

arbetssättet eftersträvar en objektiv och struktured datainhämtning (Eriksson Barajas et al 

2013). Det skapar också en grund för vald hermeneutisk inriktning då tolkningar kan göras 

utifrån objektiva antaganden som byggs från insamlad data. 
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Metod 
Systematisk litteraturstudie användes som metod eftersom en sådan typ av studie innebär ett 

systematiskt sökande, kritisk granskande och sammanställande av forskning inom ett valt 

ämnesområde (Backman 2010; Eriksson Barajas et al 2013). Eriksson Barajas et al påpekar att 

tidigare forskning som används i litteraturstudier måste vara relevant eftersom de 

gemensamt skapar litteraturstudiens innehåll och resultat. En röd tråd vid urvalet och 

utsortering av artiklar med tydlig förklaring på tillvägagångsättet blir viktigt eftersom det 

ger förutsättningar till att utveckla en systematisk litteraturstudie med kvalitativt innehåll 

(Bryman 2008; Dahler 2009; Eriksson Barajas et al 2013; Lindgren 2014). Liknande menar 

Backman (2010) eftersom faran med litteraturstudier är att innehållet kan bli för brett som 

gör att författaren tappar översikten av kunskapsläget. Nedan sammanställs designen och 

tillvägagångsättet för den systematiska litteraturstudien i flera steg utifrån de metoder 

Eriksson Barajas et al och Backman rekommenderar. Litteraturstudiens plan är att utifrån 

problemformuleringen och frågeställningen finna och tolka data som eventuellt kan ge mer 

information inom området. Med hjälp av utvalda sökord och användning av databaser på 

internet som sökstrategi, så skapas en möjlighet att identifiera relevant vetenskaplig 

litteratur som senare kan kritiskt värderas. Utifrån tolkningen av teorierna från Eriksson 

Barajas et al finns sedan möjligheter att vidare analysera och diskutera resultatet med 

efterföljande slutsatser. 

En systematisk litteraturstudie skapar förutsättningar att undersöka och tolka om det 

finns vetenskapligt stöd till att rekommendera vissa åtgärder eller undervisningsmetoder 

(Eriksson Barajas et al 2013). Valet av att genomföra en systematisk litteraturstudie innebär 

enligt Eriksson Barajas et al mindre känslighet mot andra bias jämfört med en allmän 

litteraturstudie. Anledningen till en mindre känslighet beror främst på att systematiska 

litteraturstudier strävar efter att identifiera tidigare forskning som är relevant för studiens 

tema, oavsett vad de tidigare resultaten visar (Eriksson Barajas et al 2013). Det minskar även 

riskerna med vald kvalitativ ansats som innebär ökad risk för att tappa objektivitet under 

arbetets gång, framförallt då tolkningar kan se olika ut beroende på vem som tolkar datan 

(Eriksson Barajas et al 2013; Fejes & Thornberg 2012). Därför blev det viktigt att behålla 

inhämtad litteratur som belyste ämnet både ur positiva och negativa synvinklar vilket även 

valda vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt Vetenskapsrådet belyser (Eriksson Barajas 

et al 2013; Vetenskapsrådet 2012).  

Systematiska litteraturstudier minskar risken till att föruppfattade meningar ofrivilligt 

påverkar studien. Utformningen av en systematisk litteraturstudie och vetskapen om de 

potentiella fällor som finns angående objektiv bedömning, reducerar risken till skevt resultat 

och skapar bättre förutsättningar till objektivitet (Lindgren 2014). Utförandet av den 

systematiska litteraturstudien förenklar enligt Eriksson Barajas et al sammanställningen av 

tidigare forskning inom området, samtidigt som kvalitativ ansats tillsammans med 

hermeneutisk tolkning ger utrymme till att försöka förstå det samlade forskningsresultatet 

(Bryman 2008; Sohlberg & Sohlberg 2013). 
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Datainsamling 

De sökmetoder som användes för insamling av litteratur som eventuellt kan besvara 

studiens frågeställning har varit sökningar i olika databaser. Sökningen gjordes online på 

engelska i biblioteksdatabaserna PRIMO via Mittuniversitetet, samt i PubMeds databas. De 

engelska sökord som använts i studien var: academic, achievement, activity, education, 

performance, physical, school, sports. Sökorden kombinerades sedan för att förbättra utfallet 

av artiklar. Sökprocessen och sökordskombinationen sammanfattas nedan i tabell 1 under 

rubriken urval. 

Sökningen avgränsades för att få relevant och aktuell data (Backman 2010; Eriksson 

Barajas et al 2013). För att minska urvalet begränsades sökningen till att endast litteratur från 

år 2000 och framåt blev synlig. Sorteringen av sökresultatet gjordes sedan efter artiklarnas 

relevans till sökorden, där artiklar som innehöll mest sökord hamnade högst upp i listan. 

Avgränsningarna förenklade möjligheten att hitta så aktuell forskning som möjligt vilket är 

ett viktigt moment i genomförandet av en systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas et al 

2013). Utförandet av datainsamlingen är ett viktigt steg i litteraturstudien eftersom det 

möjliggör till att hitta relevant information bland stora mängder data, samtidigt som 

insamlingen vid fel utförande riskerar missa viktig data (Backman 2010). Vald sökprocess 

anses enligt Eriksson Barajas et al förebygga de risker som Backman menar datainsamlingen 

innefattar eftersom sortering bygger på att finna den mest relevanta datan som ska tolkas. 

Med hjälp av använda sökord och vald sökmetod så genomfördes 7 olika sökningar som gav 

ett utfall på 13 872 olika artiklar. 

 

Urval 

De artiklar som slutligen analyserats i den här studien plockades ut med hjälp av tre steg 

utifrån sökträffarna från litteratursökningen. Sökresultaten och utplockningen av litteraturen 

sammanfattas nedan i tabell 1. Den första sorteringen gjordes genom att läsa titeln på 

sökträffarna för att få en uppskattning om respektive artikel handlade om relationen mellan 

fysisk aktivitet och skolresultat. Totalt lästes 100 stycken titlar i respektive sökning med de 

sökord som redovisas i tabell 1. Anledningen till att inte fler titlar än 100 stycken lästes per 

sökning var att sökträffarna sorterades efter titelns relevans relaterat till använda sökord, 

vilket gjorde att titlar längre ner i sökresultatet tolkades vara orelevanta. De artiklar som 

plockades ut för vidare steg fanns i den första halvan av sökträffarna, men för att inte gå 

miste om eventuellt relevanta artiklar som hamnat längre ner i sorteringen, så studerades de 

första 100 sökträffarna vid varje sökning för att vara på den säkra sidan. Totalt 700 titlar 

granskades och tolkades för att öka förståelsen om respektive artikels innehåll. Av de 700 

titlarna tolkades 39 stycken vara tillräckligt intressanta för vidare tolkning eftersom de 

ansågs relatera till den här litteraturstudiens syfte och frågeställning. 

Nästa steg i sorteringen innebar att abstraktet studerades och tolkades på de samtliga 

39 utplockade artiklarna. Av de 39 utplockade artiklarna ansågs 23 stycken vara fortsatt 

intressanta för fortsatt analys och tolkning. Abstrakten inom inkluderade artiklar tolkades på 

sådant sätt att artiklarna ansågs innehålla relevanta undersökningar och frågeställningar 
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som relateras till den här litteraturstudien. Några av artiklarna krävde ändå att något mer 

behövde studeras än bara abstraktet, eftersom vissa abstrakt tolkades och ansågs ge oklar 

bild på vad artikeln handlade om. I de fallen räckte det med att kontrollera syftet samt 

resultatet för att få en översiktlig bild och vidare kunna sortera artikeln. Inkludering eller 

exkludering av de 39 utplockade artiklarna styrdes utifrån tolkat innehåll där största del blev 

vilka typer av deltagande personer som undersöktes inom respektive artikel. Till exempel 

visade det sig att några undersökningar studerade yngre barn runt 5 års ålder eller endast 

äldre personer som var över 60 år, vilket gjorde att de artiklarna exkluderades. Deras 

innehåll tolkades inte vara relevant för den här litteraturstudien som avser att undersöka 

möjlig effekt på elevers skolresultat, till exempel 15 åriga elever som även kan delta i PISA-

undersökningen. Flertalet av de inkluderade artiklarna undersöker respektives 

studiedeltagare under flera år samtidigt som de flesta av studierna avslutas när deltagarna är 

omkring 15 år gamla. Åldersspannet på deltagarna i de utvalda artiklarna ligger mellan 12 

till 18 år. 

Under tredje och sista steget i utsorteringen granskades och tolkades de återstående 23 

artiklarna mer utförligt. Det resulterade i att 8 stycken artiklar slutligen plockades ut för 

vidare analys och kvalitetsgranskning. Av de 23 utvalda artiklarna tolkades 15 stycken 

innehålla orelevanta metoder och syften som inte ansågs kunna användas till den när 

litteraturstudien. Till exempel så behandlade vissa artiklar endast elevers åsikter om 

skolidrott och fysisk aktivitet i skolan, men gick aldrig djupare in på fysiska aktivitetens 

eventuella relation med elevernas skolresultat. De 15 exkluderade artiklarna tolkades vara 

orelevanta och ansågs inte ge tillräckligt med data som den här litteraturstudien kunde 

använda sig av. 

Alla 23 artiklar studerades och tolkades för att bilda uppfattningar om deras innehåll 

samt de involverade processer som ansågs råda, vilket Eriksson Barajas et al (2013) samt 

Fejes och Thornberg (2012) sammanfattar som en kvalitativ metod. Urvalsprocessen innebar 

en tolkning av funnen data vilket relateras med den kvalitativa ansatsen i studien. De 

återstående 8 artiklarna som var mest relevant för den här studiens syfte och frågeställning 

inkluderades utifrån ansedd nödvändig objektivitet som krävs för att kunna skapa ett 

kvalitativt uppsatssinnehåll (Backman 2010; Eriksson et al 2013; Fejes & Thornberg 2012). 

Under datainsamlingen skedde även ett ständigt utvärderande av de tolkningar och 

ageranden som gjordes för att minimera riskerna med att glida ifrån det empiriska 

innehållet. Fejes och Thornberg menar att en viktig del inom kvalitativa studier är att under 

arbetets gång vara medveten om den påverkan som författaren själv kan ha på slutligt 

innehåll vilket även Backman och Lindgren (2014) påpekar. Med hjälp av sökprocessen 

kunde sedan valda artiklar sammanställas, tydliggöras och tolkas genom innehållsanalys 

med den valda hermeneutiska utgångspunkten som också eftersträvar en objektivitet av 

forskaren (Bryman 2008; Sohlberg & Sohlberg 2013). 
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Tabell 1. Sammanställning av litteratursökning och utsortering av artiklar 

 

Kvalitetsgranskning 

För att säkerhetsställa kvaliteten på de 8 utvalda artiklarna genomfördes en 

kvalitetsgranskning på respektive artikel då det är viktigt för det slutliga värdet av en 

systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas et al 2013). De kvalitetskrav som ställs på 

inkluderade artiklar borde enligt Eriksson Barajas et al specificeras samtidigt som varje 

artikel värderas utifrån olika frågeställningar. Kvalitetsbedömningen redovisas nedan i 

Tabell 2 som innefattar 7 frågeställningar som utgår ifrån tolkningen av de teorier inom 

kvalitetsgranskning som redovisas av Eriksson Barajas et al. Frågeställningarna omfattar de 

inkluderade artilarnas syfte och frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och 

tolkning. De tolkningar som gjorts på innehållet i de inkluderade artiklarna utifrån teorier i 

litteraturen innebär en potentiell fara för bias, eftersom tolkning och förståelse kan se olika ut 

beroende på vem som tolkar datan. Samtidigt så har tolkningen av de områden som 

granskats i de inkluderade artiklarna utgått ifrån använd litteratur med eftersträvad 

objektivitet vilket anses ha gett en rättvis bild av bedömningen.  

 Eriksson Barajas et al menar också att studiens publiceringsår kan vara viktigt att 

granska för att få aktuell forskning, eftersom forskningsresultat är en färskvara och snabbt 

kan bli historia. Denna del bedömdes inte lika mycket i nedanstående kvalitetsgranskning 

eftersom litteratursökningens avgränsningar avsåg just att skilja äldre forskning från nyare, 

Databas Sökord Avgränsning Utfall Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granska

de texter 

Utvalda 

texter 

 

PubMed 

Physical Activity 

Academic 

Achievement 

 

2000-2016 

 

2 483 

 

100 

 

5 

 

3 

 

1 

 

PubMed 

Sports 

Academic 

Performance 

 

2000-2016 

 

299 

 

100 

 

3 

 

3 

 

1 

 

PubMed 

School Sports 

Academic 

Performance 

 

2000-2016 

 

180 

 

100 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

PubMed 

School 

Performance 

Physical 

Education 

 

2000-2016 

 

2 599 

 

100 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Primo 

Physical Activity 

Academic 

Achievement 

 

2000-2016 

 

1 223 

 

100 

 

7 

 

6 

 

1 

 

Primo 

Physical Activity 

Academic 

Performance 

 

2000-2016 

 

1 779 

 

100 

 

15 

 

5 

 

2 

 

Primo 

School 

Performance 

Physical 

Education 

 

2000-2016 

 

5 309 

 

100 

 

5 

 

3 

 

2 

 

 

Totalt 

  

 

 

13 872 

 

700 

 

39 

 

23 

 

8 
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genom att begränsa sökresultaten mellan publiceringsåren 2000-2016. Samtidigt är det viktigt 

i en litteraturstudie att under vidare analys och tolkning ta hänsyn till vilka artiklar som 

eventuellt ger bättre relevans eller tillförlitlighet utifrån aktuell frågeställning (Eriksson 

Barajas et al 2013). Beroende på artikelns innehåll så skulle till exempel nyare artiklar enligt 

Eriksson Barajas et al kunna bli något prioriterade i vidare analys jämfört med äldre artiklar, 

även om alla anses vara relevanta för studien. Kvalitetsgranskningen skedde utifrån följande 

frågeställningar: 

 

1. Är studiens syfte och frågeställningar tydligt formulerade?  

2. Anses studiens design vara relevant för syftet och frågeställningarna? 

3. Beskrivs urvalet? 

4. Anses mätinstrumenten vara tillförlitliga? 

5. Är analysmetoden beskriven? 

6. Besvaras studiens syfte? 

7. Är eventuella slutsatser och tolkningar rimliga utifrån studiens resultat? 

  

Det finns ingen entydlig process vid en kvalitetsgranskning men bedömningen av respektive 

studie kan graderas genom en uppskattad låg, medel eller hög kvalitet, där studier endast 

med uppskattat medel eller hög kvalitet inkluderas i systematiska litteraturstudier (Eriksson 

Barajas et al 2013). De 7 frågeställningarna besvarades med ja eller nej, där varje ja vid 

respektive frågeställning gav en poäng vilket sedan sammanställdes till en total uppnådd 

poäng för respektive studie. Graderingen bestämdes genom att uppskattad kvalitet på 

respektive studie resulterade i en uppnådd poäng, där låg kvalité innebar mellan 0-3 poäng, 

medelkvalitet mellan 4-5 poäng, samt en uppskattad hög kvalitet innebar uppnådd poäng 

mellan 6-7. 
 

 Tabell 2. Kvalitetsbedömning av respektive artikel utifrån frågeställningarna 

 Not. Kvalitet: låg 0-3 poäng, medel 4-5 poäng, hög 6-7 poäng   

 

Samtliga utplockade artiklar tolkades och bedömdes uppfylla alla frågeställningar som visar 

på en accepterad kvalitet för fortsatt analys. Eftersom alla inkluderade artiklar har fått 

innehållet tolkat utifrån den här litteraturstudiens frågeställning och syfte, så ger även 

kvalitetsgranskningen en tydligare bild av att inkluderade artiklar ger förutsättningar till 

Författare 1 2 3 4 5 6 7 Total poäng 

Ericsson & Karlsson (2012) 1 1 1 1 1 1 1 7 

Jaakkola et al 2015 1 1 1 1 1 1 1 7 

Käll et al (2013) 1 1 1 1 1 1 1 7 

Liao et al (2013) 1 1 1 1 1 1 1 7 

Rasberry et al (2011) 1 1 1 1 1 1 1 7 

Resaland et al (2015) 1 1 1 1 1 1 1 7 

Trudeau & Shepard (2008) 1 1 1 1 1 1 1 7 

Van Dijk et al (2014) 1 1 1 1 1 1 1 7 
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uppnådd slutlig kvalitet. Valda artiklarna kan även graderas och värdesättas mellan 

varandra beroende på respektives innehåll, även om tolkningen utifrån teorierna som 

Eriksson & Barajas (2013) redovisar anses visa på 8 artiklar med tillräckligt hög kvalitet. Det 

som kan göra att artiklarna anses olika starka kan bero på till exempel studiernas 

mätmetoder eller att den senaste forskningen värdesätts högre. Den höga kvalitet som 

påvisas av respektive artikel skapar en god grund för vidare analyser och tolkningar, men 

vetskapen om att även kunna gradera dem mellan varandra förbättrar möjligheterna till att 

skapa en litteraturstudie med ännu högre kvalitet vilket Eriksson Barajas påpekar. 

 

Dataanalys 

En innehållsanalys genomfördes på de utplockade artiklarna för att avgöra vilka delar som 

var av betydelse för den här litteraturstudien. Utförandet av en innehållsanalys innebär ett 

systematiskt arbetssätt för att kunna sortera samt tolka utvald data och finna bakomliggande 

teman i det analyserade materialet (Bryman 2008; Eriksson Barajas et al 2013).  

Innehållsanalys med vald kvalitativ ansats innebär enligt Bryman (2008) att informationen 

inom inkluderat text ger möjlighet att skapa kategorier och teman som växer fram. Kvalitativ 

innehållsanalys är enligt Bryman en strategi för sökandet efter teman inom insamlad data, 

samtidigt som målet är att de ska besvara den aktuella studioen syfte och frågeställning 

(Eriksson Barajas et al 2013).   

Innehållsanalysen genomfördes på varje artikel som senare gav möjlighet att 

sammanställa samt systematiskt och stegvis klassificera innehållet i dem, vilket i sig är ett 

viktigt steg för att vidare kunna arbeta med relevant resultat utifrån den kvalitativa datan 

(Eriksson Barajas et al 2013; Fejes & Thornberg 2012). Anledningen till att det mest 

intressanta innehållet i artiklarna sammanfattades i kategorier var för att lättare finna 

likheter och skillnader mellan artiklarna (Eriksson Barajas et al 2013; Fejes & Thornberg 

2012). Metoden innebär enligt Backman (2010) och Eriksson Barajas et al ett förtydligande av 

relevanta delar i den inkluderade forskning vilket skapar en grund för att vidare tolka 

innehållet. Samtidigt blir en viktig notering i processen att den tidigare forskningen och 

datan som tolkas, finns förankrad i studien, främst eftersom kvalitativa arbetssätt ökar 

riskerna med att nya teoretiska modeller konstrueras och riskerar glida ifrån empiriska 

grundmaterialet (Fejes & Thornberg 2012). Hermeneutisk utgångspunkt kräver också ett 

objektivt arbetssätt för att kunna tolka de händelser och uppgifter som kan ses inom 

inkluderad litteratur (Bryman 2008; Sohlberg & Sohlberg 2013). 

En annan viktig del av artikelanalysen är att ta del av författarnas egna tolkningar av 

deras resultat för att bilda uppfattning om de teorier och förslag som tidigare arbetats fram. 

Kvalitativ ansats med hermeneutisk utgångspunkt kan enligt Eriksson Barajas et al (2013) ge 

möjligheter att försöka förstå de processer som råder och som ger upphov till de 

forskningsresultat som analyseras. Innehållsanalysen med vald ansats ger enligt Bryman 

(2008) och Eriksson Barajas et al ett kartläggande av de resultat som valda forskningsartiklar 
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presenterar vilket förtydligar att vald metod är relevant utifrån den här litteraturstudiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt.  

Nedan sammanfattas respektive artikel då en kortfattad redovisning på vald litteratur 

höjer kvaliteten på en systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas et al 2013). Eriksson 

Barajas et al anser att en sammanfattning av inkluderad litteratur i tabellform ska 

kompletteras samt förtydligas med en utförligare beskrivning och sammanfattning. 

Artiklarna har tolkats utifrån de metoder som Bryman (2008) och Eriksson Barajas et al anser 

vara viktiga vid genomförandet av en litteraturstudie samtidigt som ett ansett objektivt 

förhållningssätt har används för att mildra eventuell bias i tolkningen av texterna (Sohlberg 

& Sohlberg 2013). 

 

Sammanfattning av utvald litteratur 

Forskningsartiklarna som ingår i studien sammanfattas i Bilaga A där författare, design, 

syfte, urval och resultat presenteras. Författarnas egna tolkningar av deras resultat 

sammanfattas nedan i den kompletterande texten till respektive artikel.  

 

Bättre rörelsefärdigheter ger högre betyg 

Forskningsartikel av Ericsson och Karlsson (2012) beskriver en långtidsstudie där författarna 

under 9 år undersöker elever vid en skola i Sverige. Syftet med studien av Ericsson och 

Karlsson är att få information om effekterna av ökad fysisk aktivitet och rörelsefärdighet i 

skolan, relaterat till elevernas skolresultat. Studien påbörjades när de 7 år gamla eleverna 

började grundskolan och fortgick under hela skolgången tills de slutade grundskolan. 

Antalet elever som deltog i studien var 129 stycken, samtidigt som kontrollgruppen bestod 

av 91 elever. De 129 eleverna i studien fick under varje skoldag 45 minuter fysisk utbildning, 

där de vid behov också deltog i en extra idrottslektion med fysisk aktivitet som fokuserade 

på rörlighetsträning. Kontrollgruppen på 91 elever hade två idrottslektioner i veckan. 

Skolresultaten för samtliga elever bedömdes och analyserades inom ämnena svenska, 

engelska, matematik och idrott. Resultaten visar enligt Ericsson och Karlsson att 47 % av 

eleverna inom årskurs 9 hade brister i rörelsefärdighet, samtidigt som endast 7 % i gruppen 

med ökad fysisk aktivitet visade brister i rörelsefärdighet. De elever som kvalificerade sig till 

vidare utbildningar representerade 96 % av experimentgruppen samtidigt som antalet i 

kontrollgruppen var 89 %. Summan av betygen var högre av pojkarna i experimentgruppen 

än kontrollgruppen (P <0.05), betygen var även högre i gruppen som genomfört mer fysisk 

aktivitet och förbättrat sin rörelsefärdighet (P <0.01) samtidigt som antalet kvalificerade 

elever till gymnasium var högre i gruppen som genomfört mer fysisk aktivitet (97 % vs 81 %, 

P <0.001). Ericsson och Karlsson menar att daglig fysisk aktivitet och rörlighetsträning under 

grundskolan kan förbättra elevers rörlighetsfärdigheter, skolresultat och öka antalet procent 

som kvalificeras för vidare gymnasiestudier. Enligt Ericsson och Karlsson blir det viktigt att i 

framtiden vid skolstart identifiera elever med sämre rörlighetsfärdigheter för att ta till ökad 

fysisk aktivitet som förbättrar deras färdigheter. Författarna menar att resultatet stödjer 
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användningen av ett tydligare program i skolan för att öka fysiska aktiviteten på elever och 

skapa bättre möjligheter till förbättrat skolresultat. 

 

Bättre rörelsefärdigheter ger bättre provresultat 

I en undersökning av Jaakkola et al (2015) analyserades kopplingar mellan elevers 

fysiologiska rörelsefärdigheter och provresultat, samt mellan deras egen bedömning på 

deras nivå av fysisk aktivitet och provresultat. Här studerades 325 finska studenter i finska 

högstadier, där de vid studiens början gick i årskurs 7 och var 13 år gamla, samtidigt som de 

vid slutet av studien gick i årskurs 9 och var 15 år gamla. Betygen i det finska språket, 

matematik och historia noterades under de 3 åren i högstadierna. Undersökningen av 

Jaakkola et al visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet med förbättrade 

rörelsefärdigheter och förbättrat provresultat, där provresultatet visade något bättre resultat 

mellan årskurs 7 till 8, jämfört med årskurs 8 till 9. Jaakkola et al menar att resultatet föreslår 

att fysisk aktivitet som ger förbättrade rörelsefärdigheter, ger upphov till bättre skolresultat 

och ett högre uppnått provresultat av högstadieelever. Framförallt verkar en förbättring av 

fysiska rörelsefärdigheter under årskurs 8 ge bättre provresultat när eleverna senare går i 

årskurs 9 (Jaakkola et al 2015). Författarna menar att studiens resultat bland annat visar ett 

stabilt positivt förhållande mellan fysisk aktivitet, rörelsefärdighet och skolresultat (Jaakkola 

et al 2015). Förbättrade rörelsefärdigheter skulle enligt Jaakkola et al kunna hjälpa elever vid 

högstadium att prestera bättre i skolan och uppnå bättre provresultat. En del i studien som 

kan vara missvisande är enligt Jaakkola et al självrapporteringen av eleverna som används 

för att analysera studenternas engagemang inom den fysiska aktiviteten. Tidigare studier har 

visat att självrapportering har begränsningar i reabilitet och validitet, speciellt då det 

omfattar barn eller ungdomar (Jaakkola et al 2015). Författarna anser ändå att metoderna är 

passande för att kunna analysera resultaten som Jaakkola et al anser visar på statistiskt 

signifikanta associationer mellan förbättrad rörelseförmåga och provresultat. 

 

Fördubblad chans till att elever klarar nationella proven 

Käll et al (2013) behandlade frågeställningen om ett utbildningsprogram inom fysisk 

aktivitet kan påverka elevers provresultat. Forskningsstudien undersökte svenska elevers 

skolresultat under 9 år, där 408 stycken elever ingick i studien från den undersökta skolan 

vid orten Mölndal, samtidigt som 1 557 stycken elever från övriga landet deltog som 

referensgrupp. Den statistik som analyserades innefattade 4 år innan det extra 

utbildningsprogrammet inom fysisk aktivitet togs i bruk, samt 5 år efter starten av 

programmet. De provresultat som undersöktes och jämfördes mellan deltagande skolan 

samt referensgruppen var elevernas prestationer i de nationella proven inom svenska, 

matematik och engelska. Resultaten visar att högre procent av eleverna i experimentskolan 

klarade målen på nationella proven inom de tre ämnena som undersöktes, jämförelsevis med 

referensgruppen efter det extra utbildningsprogramet inom fysisk aktivitet påbörjades. 

Chansen för att eleverna klarade av de mål som satts inom de nationella proven dubblerades 

inom experimentskolan, samtidigt som eleverna vid referenskolornas visade oförändrade 
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eller något minskade chanser till att klara provmålen. Käll et al menar att studien visar på att 

fysisk aktivitet i skolan ger bättre kunskap och provresultat av elever, samtidigt som 

minskad skolidrottstid och fysisk aktivitet på bekostnad av andra skolämnen troligen ger 

negativ effekt på provresultat. Författarna påpekar en annan möjlig faktor till förbättrat 

provresultatet genom att fysisk aktivitet också förbättrar elevernas mentala hälsa, 

självförtroende och koncentration i klassrummet. Men de här relationerna i studien av Käll et 

al undersöks inte tillräcklig mycket för att kunna dra tydliga slutsatser. Sammanfattningsvis 

menar Käll et al att den globala nedgången av fysisk aktivitet inom skolan bör tas på allvar, 

eftersom trenden ger negativa effekter på elevernas inlärning och akademiska resultat. Käll 

et al menar att resultatet visar vikten av att arbeta in fysisk aktivitet i skolsystemet samtidigt 

som framtida undersökningar får redogöra hur det kan gå till.  

 

Förbättring av fysisk status ger bättre resultat på universitets ingångsprov 

I litteraturstudien av Liao et al (2013) undersöker författarna relationen mellan förändringar 

av fysisk färdighet och skolresultat genom en treårig period. Med hjälp av databaser 

undersöker Liao et al 149 240 universitetsstudenter i Taiwan där tester av deras fysiska status 

och resultat på universitetens ingångsprov analyseras. Två databaser analyseras där den 

första är en databas av Ministry of Education (MOE), som samlar universitetsstudenters 

fysiska profil och hjälper till med att bedöma förändringar av studenternas fysiska status. 

Enligt Liao et al samlar MOE in data om elevers fysiologiska status data genom att varje 

skola utför fysiologiska tester och sedan rapporterar in i MOE-databasen. Den andra 

databasen som använts av Liao et al innehåller studenters resultat på universitets 

ingångsprov och kallas General Scholastic Ability Test (GSAT). GSAT administreras av 

institutet Collage Entrance Examinator Center (CEEC) i Taiwan. Liao et al begränsade 

involverade studenter i databassökningen till ett åldersspann från 17 till 18 år, eftersom de 

ville exkludera eventuella studenter som är äldre och eventuellt tidigare skrivit provet, samt 

för att exkludera yngre talangfulla studenter som tidigare hoppat över klasser som de inte 

behövt fullfölja. Framförallt undersökte Liao et al om det fanns skillnader mellan kvinnliga 

och manliga studenter eftersom könsskillnaden ger naturligt olika fysiologiska och 

psykologiska förutsättningar (Liao et al 2013). Liao et al menar att analysen visar några 

betydande relationer där förbättring av studenternas generella fysiologiska status associeras 

med förbättrade resultat på universitetens ingångsprov. Förbättring av anaerobisk kapacitet 

och flexibilitet på grund av fysisk aktivitet som skedde mellan första till tredje skolåret, 

associeras med ett bättre resultat på universitetens ingångsprov av kvinnliga studenter. 

Anaerobisk kapacitet är ett mått på hur välutvecklad fysisk individen har vid intensivt 

arbete, till exempel intervaller eller styrketräning. Liao et al anser att institut borde utveckla 

samt förbättra elevers fysiologiska status under skolgången för att de ska uppnå bättre 

skolresultat. Till exempel borde skolor och institut erbjuda olika fysiska aktiviterer för att 

tillfredsställa elevers fysiologiska behov för att frambinga positiva effekter, framförallt extra 

viktigt för kvinnliga studenter som till början tenderar att ha lägre fysiologisk status (Liao et 
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al 2013). Något starkare associationer finns enligt Liao et al på kvinnliga studenter när det 

gäller fysisk status relaterat till deras skolresultat. 

 

Positiva associationer mellan fysisk aktivitet och skolresultat 

I en systematisk litteraturanalys av Rasberry et al (2011) behandlas tidigare forskning på 

associationerna mellan fysisk aktivitet och skolresultat. Senaste 23 årens forskning av 

relevans identifierades genom 9 olika databaser där 50 unika studier inkluderades och 

analyserades av Rasberry et al. I de 50 olika studierna fanns totalt 251 stycken associationer 

mellan fysisk aktivitet och skolresultat samt även innehållande kopplingar till förbättrat 

skolbeteenden och kognitiva färdigheter. Resultatet visar att 50,5 % av alla associationer som 

undersöktes i studierna visade på positiva förhållanden mellan fysisk aktivitet och 

skolresultat, 48 % ansågs inte var av signifikant betydelse, samtidigt som 1,5 % visade på 

negativa associationer. Rasberry et al menar att analyserade artiklar visar något tydligare 

positiva mönster mellan fysisk aktivitet och skolresultat gällande elever mellan 11 till 19 år. 

Författarna anser även att experimentella undersökningar som ingick bland inhämtade 

artiklar är mer omfattande och väger något tyngre resultatmässigt än övriga artiklar. 

Associationerna mellan fysisk aktivitet och skolresultat i dessa studier visar även på 

liknande resultat som Rasberry et al sammanfattar i studien. Rasberry et al undersökte varje 

inkluderad studie för att få djupare förståelse av innehållet samt för att upptäcka specifika 

förhållanden mellan fysisk aktivitet skolan och skolresultat. Sammanfattningsvis menar 

författarna att fysisk aktivitet i skolan antingen relateras till positiva skolresultat eller att 

effekten av den fysiska aktiviteten i skolan inte är signifikant nog för generella slutsatser. 

Utifrån analyserade studier anser Rasberry et al att en ökning av fysisk aktivitet under 

skoldagen ger stor chans till att elever förbättrar akademiska prestationer, samtidigt som 

ökad fysisk aktivitet i skolan inte skulle distrahera elever för att förbättra sina akademiska 

prestationer. De fördelar som finns med att elever deltar vid fysisk aktivitet och skolidrott 

gör att lärare borde överväga öka mängden skolidrott för att förbättra elevers prestationer i 

skolan (Rasberry et al 2011). Vidare anser författarna att lärare och institut kan utveckla 

program för att öka elevers fysiska aktivitet inom skolan, utan att oroa sig för att 

aktiviteterna påverkar skolresultatet negativt. Fördelarna är övervägande enligt Rasberry et 

al som menar att ökad fysisk aktivitet vid skolan ger elever bättre förutsättningar till att 

prestera och få bättre skolresultat.  

 

Fysisk aktivitet ger förbättrade chanser till att uppnå utbildningsmålen 

I en randomiserad studie som är författad av Resaland et al (2015) analyseras en tidigare 

studie som kallas ’’Active Smarter Kids’’ (ASK) för att få ökad förståelse på dess design, samt 

för att förklara studiens effekt på skolungdomar och de metoder som författarna använde för 

att bedöma ASK-studien. ASK är en studie som bygger på slumpmässigt kontrollerade 

undersökningar där huvudmålet är att undersöka vilken effekt daglig fysisk aktivitet ger på 

ungdomars skolresultat. De ungdomar som deltog i ASK-studien var 1 145 femteklassare 

från 57 skolor i distriktet Sogn och Fjordane, Norge, varav eleverna från 29 av deltagande 
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skolor fick representera en kontrollgrupp. Ungdomarna i undersökningsgruppen fick utöver 

den vanliga mängden skolidrott på 135 min/vecka, delta på extra skolidrott som totalt 

innebar 300 min/vecka. ASK-studien pågick under 7 månader och under perioden bedömde 

Resaland et al elevernas skolresultat i läsförståelse, räkningsfärdighet och engelska med 

hjälp av de norska nationella proven, samtidigt som de i tillägg analyserade elevernas 

pedagogiska processer med kvalitativa metoder. Resaland et al anser att ASK-studien visar 

starka bevis på att det finns en relation mellan skolidrott och skolresultat som förbättrar 

möjligheterna till att uppnå utbildningsmålen. Resaland et al betonar att resultatet borde 

påverka hur skolor designar och utvecklar lärandet för att förbättra elevers utveckling på 

deras skolresultat. Resaland et al menar även att de positiva hälsoeffekter som ökad fysisk 

aktivitet har på elever gör att skolor med sina idrottslektioner blir viktiga nyckelplatser för 

att stärka framtida folkhälsa. Resaland et al menar att idrottslektioner och elevers möjlighet 

till ökad fysisk aktivitet måste accepteras bland större institut och administratörer eftersom 

det ger större möjligheter till bättre elevutveckling. Enligt Resaland et al borde resultatet i 

studien förbättra acceptansen för idrottslektioner och ökad fysisk aktivitet i skolan eftersom 

de ger positiva effekter på elevers skolresultat.  

 

Skolidrottstid tagen från andra ämnen ger ingen negativ effekt på skolresultat 

Trudeau och Shepard (2008) undersöker om det finns någon relation mellan elevers 

skolresultat och deras deltagande inom idrottsteori samt fysisk aktivitet inom skolan. Utifrån 

tillgänglig litteratur fram till år 2007 undersöker Trudeau och Shepard tidigare forskning 

med hjälp av en systematisk översiktsstudie. Med hjälp av de fyra databaserna, MEDLINE, 

PSYCHINFO, SCHOLAR GOOGLE och ERIC, undersöktes tidigare forskning. Författarna 

analyserade även referenslistan av de 17 utvalda artiklarna för att eventuellt hitta fler 

relevanta undersökningar. Enligt analysen av Trudeau och Shepard visar forskning på att en 

extra timme skolidrott per dag utöver den normala mängden, inte ger några negativa 

effekter på skolresultaten, även om den extra skolidrottstiden tas från andra skolämnen. 

Samtidigt visar forskningen på att utökade skolidrottsaktiviteter ger förbättring på elevers 

medelbetyg och har ett relativt samband till ökad prestation i skolan. Relation mellan fysisk 

aktivitet under skoltid och elevers förbättrade skolresultat ses i resultatet av Trudeau och 

Shepard där tidigare forskning visar på bland annat förbättrade betyg inom engelska samt 

matematik, samtidigt som en av de inkluderade studierna påvisar endast förbättring av 

betygen i engelska. Ett tydligare samband inom Trudeau och Shepards inkluderade litteratur 

visas mellan fysisk aktivitet i skolan och dess positiva effekter på elevers kognitiva 

färdigheter och välbefinnande. Resultatet påvisar att det kan finnas kopplingar mellan 

förbättrade kognitiva färdigheter och välbefinnande samt skolresultat, men det baseras inte 

på statistiskt resultat, utan tolkas av respektive författare i Trudeau och Shepards 

undersökning. Sammanfattningsvis tolkas Trudeau och Shepards resultat som att fysisk 

aktivitet troligen påverkar elevers skolresultat än mer positivt om den fysiska aktiviteten är 

kopplat till skolverksamheten. En av anledningarna anses vara att miljön och resurserna är 

utbildningsmässigt bättre genom skolans verksamhet (Trudeau och Shepard 2008). 
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Inkluderad litteratur av Trudeau och Shepard visar att begränsning av skolidrott och fysisk 

aktivitet i skolan till förmån av andra akademiska ämnen, inte ger förbättrade skolresultat av 

elever. Trudeau och Shepard menar utifrån resultatet i undersökningen att skolor borde 

erbjuda extra fysiska aktiviteter för att fler studenter ska hitta något de verkligen vill utföra 

och skapa bättre möjligheter till att fler elever ökar sin fysiska aktivitet. Det ger då 

förbättradebättre förutsättningar till att elever uppnår bättre skolresultat (Trudeau & 

Shepard 2008). 

 

Samband mellan fysisk aktivitet i skolan och skolresultat 

Van Dijk et al (2014) undersöker i sin studie förhållanden mellan fysisk aktivitet och 

skolresultat. Urvalet i studien är 255 stycken holländska studenter som går i årskurs 7 och 9. 

Närmare undersökte Van Dijk et al förhållandet och den relation som fanns mellan objektivt 

mätt fysisk aktivitet och skolresultat på tonåringarna, där skolresultaten på holländska, 

matematik och engelska under ett skolår undersöktes. Samtidigt analyserades elevernas 

fysiska aktivitet under en normal skolvecka med hjälp av en mätare (ActivPAL3) som varje 

15:e sekund registrerade elevens acceleration och rörelse. Van Dijk et al hittade inga 

signifikativa associationer mellan elevernas fysiska aktivetet under skolveckan och deras 

skolresultat. Däremot sågs negativa tendenser för eleverna vid årskurs 7 mellan deras totala 

fysiska aktivitet under skolan och deras skolresultat i matematik. Samtidigt var tendensen 

den motsatta på eleverna vid årskurs 9, där den fysiska aktiviteten relaterades till förbättrade 

matteresultat. Studien visade att det fanns ett mindre generellt samband mellan medel till 

högintensiv fysisk aktivitet i skolan och skolresultat, vilket följde en inverterad u-kurva. 

Positiva relationer upptäcktes även mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga på eleverna 

vilket enligt Van Dijk et al kan vara en påverkande faktor till förbättrat skolresultat. Den 

negativa association som sågs på sjundeklassarna kunde bero på att eleverna spenderade 

mindre tid på hemläxor än niondeklassarna vilket då gav sämre matteresultat (Van Dijk et al 

2014). Sammanfattningsvis menar Van Dijk et al att relationen mellan fysisk aktivitet och 

skolresultat verkar vara ett komplex fenomen som kan förändras beroende på situation, 

elevens tidigare kunskap eller vilken intensitet och volym den fysiska aktiviten innebär. Van 

Dijk et al anser att skolor ska stimulera fysisk aktivitet vid skolan eftersom det ger 

övervägande fördelar som utvecklar elever, men att vidare undersökningar får specificera ett 

optimal tillvägagångsätt beroende på rådande situation och miljö inom respektive skola. 

 

Etiska överväganden 

Undersökningen använder sig av de forskningsetiska principer som expertgruppen inom 

Vetenskapsrådet beskriver i sin rapport (Vetenskapsrådet 2011). Då litteraturstudien 

undersöker tidigare studier så kan det finnas etiska aspekter i respektive studie som bör tas 

med i beräkningen. Det kan handla om undersökningar som tittat på specifika grupper eller 

elever vilket kan göra dem utsatta om de även tas med i den här studien. Forskning är en 

offentlig handling och det finns även en skyldighet att visa samhället eller andra forskare 

vad som funnits (Vetenskapsrådet 2011). Den etiska koden ska följas även om tidigare 
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artiklar troligen har granskats samt följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

anger. Det kan däremot inte uteslutas att innehållet i vissa artiklar kan vara etiskt känsligt, 

men vetskapen om den möjligheten förbättrar chanserna till att upptäcka eventuella brister 

bland forskningsartiklar (Eriksson Barajas et al 2013). Den här risken reduceras avsevärt 

genom att i första hand välja de studier som fått tillstånd av en etisk kommitté eller där noga 

etiska överväganden har gjorts (Eriksson Barajas et al 2013). Eriksson Barajas et al menar 

bland annat att arbetssätt vid systematiska litteraturstudier kan vara att endast inkludera 

forskning där etiska överväganden har gjorts. 

 En annan typ av etiskt övervägande vid systematiska litteraturstudier är enligt 

Eriksson Barajas et al (2013) att under studiens gång agera objektivt för att undvika 

förutbestämda förhållningssätt som påverkar valet av forskningsartiklar. Genom att vara 

objektiv och inkludera artiklar med relevant innehåll, oavsett deras slutresultat, är ett sätt 

enligt Bell (2005) och Eriksson Barajas (2013) för att agera korrekt ur ett etiskt perspektiv. 

Vikten av det objektiva arbetssättet blir än mer utmanande när forskningsartiklar väljs 

utifrån personliga tolkningar som kommer från tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket 

gör att beslut kan se olika ut mellan olika författare. Vetskapen om problemet gör det 

däremot enklare att fortsätta förhålla sig objektivt även om artiklarna väljs utifrån 

författarens egna tolkningar om vad som anses vara relevant (Bell 2005; Lindgren 2014). 

Objektivitet, oberoende och öppenhet är viktiga delar som måste följas vid forskningsarbete 

samtidigt som forskare inte får påverka till exempel försökspersoner eller olika skeenden 

(Vetenskapsrådet 2011). I den här litteraturstudien innebär det att utvalda artiklar väljs ut på 

ett systematiskt sätt där författarens förutfattade meningar eller av andra intressen inte 

påverkar sökresultatet. Inkluderade artiklar väljs efter relevans och redovisas oavsett vilket 

resultat de visar för att behålla den objektivitet som krävs för att få ett godkänt innehåll med 

hög kvalité (Bell 2005; Eriksson Barajas et al 2013; Vetenskapsrådet 2011).  
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Resultat 
De flesta av inkluderade artiklar anses innehålla en kombination av kvantitativ/kvalitativ 

ansats eftersom resultat och tolkning oftast kommer från en kombination av både öppna 

frågor samt data på provresultat. Fysisk aktivitet innefattar all den aktivitet som elever utför 

och bryts inte ner inom vilka specifika övningar eller aktiviteter den fysiska aktivitetet 

innefattar. Anledningen är att forskningsartiklarna själva till stor del inte specificerar vad 

den fysiska aktiviteten innebär, samtidigt som dess intensitet och volym heller inte redogörs 

tillräckligt mycket. Författarna i de inkluderade forskningsartiklarna påpekar däremot att 

vidare undersökningar bör svara på vilken typ av fysisk aktivitet, intensitet och volym som 

ger bäst effekt på elevers skolresultat. Benämningen skolresultat beskriver de inkluderade 

elevernas generella prestation i skolan och innefattar både betyg och provresultat. 

  

Tolkning av inkluderade artiklars innehåll 

Ovanstående processer i arbetet och sammanfattning skapar en överblick som gör det 

möjligt att fortsätta innehållsanalysen med ett sökande efter kategorier som anses viktiga 

utifrån den här litteraturstudiens syfte samt frågeställning (Bryman 2008; Eriksson Barajas et 

al 2013). Innehållsanalysen innebär att tolkning av inkluderade artiklars resultat genomförs 

för att finna mönster i innehållet. Inkluderade artiklar behandlar fysiska aktivitetens 

påverkan på skolresultat där olika typer av effekter utläses. I de inkluderade artiklarna har 

elevers ökande fysiska aktivitet även inneburit förbättrade rörelsefärdigheter och flexibilitet, 

bättre kondition, bättre kognitiv förmåga och förbättrad social förmåga. Författarnas egna 

slutsatser visar att de effekter som fysisk aktivitet skapar påverkar elevers skolresultat, men 

att området är komplext och behöver vidare undersökas. Främst för att förstå specifikt vilka 

typer av fysisk aktivitet som mest påverkar elevers skolresultat samt vilken förbättrad 

egenskap som starkast påverkar skolresultatet. De olika effekter som tolkas i resultatet 

kategoriseras för vad som anses vara mest relevanta utifrån den här litteraturstudiens syfte 

och frågeställning.  

 Fysisk aktivitet resulterar i bättre betyg för elever enligt Ericsson och Karlsson (2012), 

Trudeau och Shepard (2008) samt Jaakkola et al (2015), samtidigt som den även ger positiv 

effekt på elevers provresultat (Liao et al 2013; Käll et al 2013; Jaakkola et al 2015; Van Dijk et 

al 2014). Resultatet i studien av Van Dijk et al visar även att fysisk aktivitet påverkar elevers 

provresultat negativt. Fysisk aktivitet påverkar även elevers totala skolresultat där den till 

största delen ger positiva effekter (Jaakkola et al 2015; Rasberry et al 2011; Resaland et al 

2015; Trudeau & Shepard 2008), samtidigt som Rasberry et al visar på att fysisk aktivitet kan 

resultera i negativ förändring på elevers totala skolresultat.  

 Med hjälp av de kategorier som framtagits utifrån innehållet i de inkluderade 

artiklarna fortsätter innehållsanalysen genom att djupare tolka dessa kategorier. Målet är att 

försöka finna olika teman som svarar på den här litteraturstudiens syfte och frågeställning, 

samtidigt som utvalda kategorier redovisas nedan eftersom de ska kunna följas av läsaren 
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(Eriksson Barajas et al 2013). Innehållet kategoriseras för att göra det möjlig att finna ett eller 

flera teman som djupare förklarar hur fysisk aktivitet påverkar elevers skolresultat. 

 

Bättre lärarbedömning 

Studien av Ericsson och Karlsson (2012) visar på att fysisk aktivitet förbättrar elevernas betyg 

i förhållande till kontrollgruppen (P <0.001). De ämnen som ingår i statistiken är svenska, 

engelska, matematik och idrott. Ericsson och Karlsson visar genomsnittet av summan på alla 

ämnen och redovisar inte effekten av fysisk aktivitet specifikt för varje ämne. Ericsson och 

Karlsson sammanfattar även resultatet genom ett använda ett genomsnitt av både flickornas 

respektive pojkarnas betyg. Resultatet går inte att tolka djupare för att förstå skillnaden i de 

olika ämnena, eftersom effekten från fysisk aktivitet sammanfattas genom ett betygssnitt från 

de inkluderade skolämnena. 

 Trudeau och Shepard (2008) visar att fysisk aktivitet förbättrar elevers genomsnittliga 

betyg genom förbättrade betyg inom engelska och matematik. Resultatet från Trudeau och 

Shepard visar att just betygen inom matematik och engelska tycks förbättras, där författarna 

även visar samband mellan deltagande i populära idrotter och högre betyg i engelska. 

Resultaten visar inte specifikt på eventuella skillnader som råder mellan kön när det gäller 

fysisk aktivitet och dess påverkan på elevbetyg, men däremot antyder författarna i deras 

slutsatser att det kan finnas skillnader mellan kön, etniska eller kulturella grupper. 

 Resultatet i studien av Rasberry et al (2011) visar till viss del även att fysisk aktivitet 

ger bättre matematikbetyg. Här ses effekten endast i ett fåtal av de studier som Rasberry et al 

undersöker då resterande inte tar upp vilket specifikt ämne som betyget förändras inom. 

Tolkningen av innehållet i studien av Rasberry et al resulterar ändå i att denna association 

tas med i innehållsanalysen eftersom den är signifikant nog inom de enskilda fallen.   

 

Bättre provresultat 

Fysisk aktivitet visar sig påverka elevers provresultat positivt enligt undersökningarna av 

Liao et al (2013), Käll et al (2013), Jaakkola et al (2015), Rasberry et al (2011) och Van Dijk et al 

(2014). 

 Liao et al (2013) visar att förbättrad fysik ger högre provresultat på universitets 

ingångsprov med ett förbättringssnitt på P <0.007 för män respektive P <0.010 för kvinnor.  

Provresultaten delas inte upp inom specifika ämnen utan avser det totala resultatet på 

universitets ingångsprov. En skillnad är att kvinnor tycks få större positiv effekt på deras 

provresultat med hjälp av förbättrad fysisk status. 

 Käll et al (2013) visar att elever uppnår bättre provresultat i svenska, engelska och 

matematik, vilket resulterar i dubbelt så stor chans till att elever klarar nationella proven. 

Störst påverkan sker inom engelska p = 0.042 och matematik P = 0.037. 

 Positivt provresultat på grund av fysisk aktivitet har även setts av Jaakkola et al (2015) 

där mest signifikanta resultat visar att samtliga elever förbättrar totala provresultat vid 

årskurs 9. Jaakkola et al undersöker ett antal olika fysiska aktiviteter där relationen mellan 

rörelsefärdighet och totalt provresultat är signifikant nog. De ämnen som ingår i statistiken 
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är finska, historia och matematik. Specifikt hur mycket respektive ämne förbättras kan inte 

tolkas inom datan som Jaakkola et al presenterar. Däremot så ses alltså ett positivt samband 

mellan just rörelsefärdighet och positivt totalt provresultat. 

  Analyserat och tolkat innehåll i studien av Rasberry et al (2011) anses visa att fysisk 

aktivitet kan ge bättre provresultat i matematik. Merparten av de analyserade studierna av 

Rasberry et al specificerar inte vilket ämne som det förbättrade provresultatet omfattar, men 

i några fall upptäcks den här korrelationen. Analysen av innehållet visar även att förbättrat 

provresultat i engelska kan uppstå hos elever på grund av fysisk aktivitet (Rasberry et al 

2011). Denna association ses endast inom en inkluderad studie i resultatet av Rasberry et al, 

men då relationen tycks vara signifikant nog så tas den ändå med i den här 

innehållsanalysen.  

 Van Dijk et al (2014) visar signifikant positiv association mellan fysisk aktivitet och 

matteresultat på niondeklassare. Ett förbättrat matteresultat tolkas ha uppstått till följd av 

medel till högintensiv fysisk aktivitet, samtidigt som resultatet av Van Dijk et al visar på 

komplext förhållande mellan fysisk aktivitet och provresultat, då det även framkommer att 

negativ effekt uppstått på sjundeklassare.  
 

Sämre provresultat 

Studien av Van Dijk et al (2014) visar att sjundeklassares matteresultat påverkas negativt av 

ökad fysisk aktivitet. De resultat som Van Dijk et al presenterar visar även att det negativa 

resultatet kan ha påverkats av den mindre tid som sjundeklassarna verkade lägga på 

hemläxor, vilket inte skedde av niondeklassarna som visade bättre matteresultat. Det 

negativa provresultatet inom matematik går däremot inte att ta utesluta. Van Dijk et al är 

den ende av inkluderade artiklar som påvisar att fysisk aktivitet kan påverka elevers 

matteresultat negativt.  

 

Bättre förutsättningar att prestera i skolan 

Fysisk aktivitet påverkar elevers skolresultat genom att ge bättre förutsättningar åt dem, 

samtidigt som den också hjälper eleverna med att utvecklas för att prestera bättre i skolan 

(Rasberry et al 2011; Resaland et al 2015).  

 Merparten av de undersökta studierna av Rasberry et al (2011) visar på associationer 

mellan fysisk aktivitet och förbättrade skolresultat, men specificerar inte djupare vilka 

ämnen det omfattar. Rasberry et al påvisar att 50,5 % av de inkluderade studierna visar på 

positiva associationer mellan fysisk aktivitet och bättre skolresultat, samtidigt som 48 % är 

inte signifikanta nog för att kunna dra slutsatser. Rasberry et al ser olika typer av fysisk 

aktivitet i de inkluderade studierna men här ses inget signifikant mönster som skulle relatera 

till den här litteraturstudiens syfte och frågeställning.  

 Resultatet av Resaland et al (2015) pekar på att det finns bevis för att fysisk aktivitet 

förbättrar skolresultat och på så sätt förbättrar elevers chanser att uppnå utbildningsmålen. 

Det som Resaland et al undersökte var elevers läsförståelse, räkningsfärdighet och engelska, 

samtidigt som ingen djupare analys inom respektive ämne gjordes. Hur respektive ämne 
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påverkades av fysisk aktivitet kan inte ses men den totala effekten anses av Resaland et al 

peka på positivt förhållande mellan fysisk aktivitet och skolresultat.   

 

Sämre förutsättningar att prestera i skolan 

Studien av Rasberry et al (2011) visar några tendenser som tyder på att fysisk aktivitet 

påverkar elevers skolresultat negativt. Av 251 associationer mellan fysisk aktivitet och 

skolresultat så visar endast 1,5 % vara negativa. Rasberry et al är också den enda inkluderade 

artikeln i den här litteraturstudien som visar på att det i vissa fall kan finnas ett signifikant 

negativt förhållande mellan elevers fysiska aktivitet och deras skolresultat.  

 

Funna teman som påverkar elevers skolresultat 

Fysisk aktivitet påverkar elevers skolresultat genom en förändring som tidigare har tolkats 

och kategoriseras i den här litteraturstudien. Innehållsanalysen fortsätter utifrån teorier av 

Eriksson Barajas et al (2013) med att finna teman inom kategorierna som är relevanta för den 

här litteraturstudiens syfte och frågeställning. Nedan sammanställs de teman som 

analyserats fram inom inkluderat artikelresultat och som djupare svarar på om fysisk 

aktivitet påverkar elevers skolresultat. Ett hermeneutiskt förhållningssätt skapar även 

möjligheter att på ett objektivt sätt studera insamlad data för att tolka relevant information 

som framträder i texten (Bryman 2008; Eriksson Barajas et al 2013).   

 

Matematik 

Fysisk aktivitet kan resultera i bättre betyg inom matematik (Rasberry et al 2011; Trudeau & 

Shepard 2008; Van Dijk et al 2014; Käll et al 2013). Ett förbättrat matteresultat med hjälp av 

fysisk aktivitet ses även av Van Dijk et al (2014) där mönstret anses vara signifikant nog för 

niondeklassare, samtidigt som även käll et al (2013) visar en signifikant förbättring på elevers 

provresultat inom matematik. Fysisk aktivitet och påverkan på elevers skolresultat visar sig 

vara mest kopplat till matematik bland de fall som visade signifikant relation enligt 

inkluderade forskningsartiklar. 

 Ett negativt förhållande mellan matematik och fysisk aktivitet analyseras i resultatet av 

Van Dijk et al (2014) där elever vid årskurs sju fick ett sämre matteresultat. 

 

Engelska 

Analysen och tolkningen av Trudeau och Shepards (2008) resultat anses visa signifikanta 

mönster på att betygen i engelska kan förbättras med fysisk aktivitet. Trudeau och Shepard 

visar även att engelska specifikt förbättrades på elever som bedrivit skolidrott och varit 

delaktiga inom skollag. Förbättrat provresultat i engelska ses även i resultatet av Käll et al 

(2013) samt Rasberry et al (2011), där käll et al såg den största påverkan i engelska jämfört 

med matematik och svenska.  
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Betyg 

Fysisk aktivitet kan förbättra elevers betyg i skolan där framförallt Ericsson och Karlsson 

(2012) visar positiv påverkan jämfört med kontrollgruppen. De ämnen som ingår i statistiken 

är svenska, engelska matematik och idrott, men specifikt hur mycket respektive ämne 

förbättras kan inte analyseras. Betyg har även visat sig blivit bättre av fysisk aktivitet enligt 

de resultat som analyserats och tolkats från undersökningen av Trudeau och Shepard (2008), 

där ämnena matematik och engelska tycks påverka betygssnittet positivt. 

 

Svenska 

Käll et al (2013) visar att elever uppnår bättre provresultat i svenska med hjälp av fysisk 

aktivitet, samtidigt som denna association analyserats och tolkats som svagast jämfört med 

författarnas specificerade provresultat mellan de tre ämnena svenska, matematik och 

engelska.  

 

Övrig påverkan 

Analysen och tolkningarna av resultaten inom inkluderade artiklar visar även en 

ospecificerad påverkan på elevers skolresultat. Här ses inga mönster om hur specifika ämnen 

förändras eller om de påverkats signifikant nog, utan resultaten tycks visa en total tydlig 

positiv association mellan fysisk aktivitet och elevers prestation i skolan.  

 Fysisk aktivetet tycks enligt resultatet från Resaland et al (2015) förbättra elevers 

generella skolresultat så att utbildningsmålen lättare uppnås. De ämnen som ingick i 

statistiken inom undersökningen av Resaland et al var läsförståelse, räkningsfärdighet och 

engelska men förändringarna inom respektive ämne kunde inte specificeras. Bättre 

provresultat i följd av fysisk aktivitet ses även av Jaakkola et al (2015), Käll et al (2013) och 

Liao et al (2014). Datan från Jaakkola et al antyder att associationen mellan fysisk aktivitet 

och ett högre genomsnitt av provresultatet är signifikant nog, där finska, historia och 

matematik ingår i statistiken. Käll et al och Liao et al påvisar även bättre provresultat med 

hjälp av fysisk aktivitet där den enligt resultatet av Käll et al fördubblar elevers chanser att 

klara nationella prov. Käll et al däremot ser ett högre provresultat på universitets 

ingångsprov men specificerar inte vilka ämnen provet omfattar.  

 Övrig påverkan som tolkas fram i resultatet av Rasberry et al (2011) anses visa att 50,5 

% av associationerna mellan fysisk aktivitet och skolresultat visade positiv påverkan, 

samtidigt som 48 % inte var signifikanta nog. De ämnen som förändras anses inte 

specificeras tillräckligt för att kunna analyseras djupare eftersom associationerna inte 

kopplas till enskilda provresultat eller betyg. Resultatet anses visa effekten av fysisk aktivitet 

på elevers skolresultat i en helhet, där positivt eller neutral påverkan uppnås. Innehållet i 

undersökningen av Rasberry et al visar även att fysisk aktivitet kan ge negativa effekter på 

elever (1,5 % av 251 associationer visar negativ effekt). Men associationerna anses vara få och 

fysisk aktivitet tolkas ge övervägande positiva eller neutrala effekter på elevers skolresultat. 
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Diskussion 
Nedan fortsätter innehållsanalysen med att slutligen tolka och diskutera framkommet 

resultat med dragna slutsatser som är det sista steget inom en systematisk litteraturstudie 

(Eriksson Barajas et al 2013). Utvalda artiklarna sammanfattar data som visar tydliga 

tendenser på att fysisk aktivitet i skolan direkt påverkar elevers skolresultat. Analyserat och 

tolkat forskningsresultat visar flera fördelar med fysisk aktivitet då det kan förändra elevers 

skolresultat och troligen ge positiv eller neutral effekt på deras prestation. 

 

Vad kan elevers fysiska aktivitet påverka som förändrar deras 

skolresultat?  

 Genom innehållsanalysen anses tidigare forskning visa mönster på att elever med hjälp av 

fysisk aktivitet ökar chanserna till att förbättra skolresultatet genom provresultat och betyg, 

framförallt inom matematik och engelska. Förbättrade resultat uppnås även vid prov som de 

nationella proven eller universitets ingångsprov som omfattar flera skolämnen. 

 Fysisk aktivitet tycks mest förändra resultaten inom matematik och engelska där både 

prov och betygsresultat kan förbättras. Resultatanalysen på undersökningen av Rasberry et 

al (2011) anses väga något mindre eftersom relationen mellan fysisk aktivitet och förbättrat 

matteresultat kopplas till ett fåtal fall. Trudeau och Shepard (2008) innefattar däremot ett 

mer omfattande resultat från flertalet tidigare studier som påvisar denna relation. 

 Förbättrat betyg inom specifika ämnen eller ett förbättrat medelbetyg anses utifrån 

analyserat och tolkat resultat vara möjligt, även om det är svårare att dra slutsatser utifrån 

dessa relationer jämfört med till exempel förbättrat provresultat. Anledningen är att 

bedömning av betyg borde innefatta en komplex helhetsbedömning av lärare där flera 

faktorer kan påverka. Till exempel uppfattar lärare i de inkluderade forskningsartiklar att en 

av effekterna av fysisk aktivitet är lugnare elever i klassrummet, vilket kan resultera i att 

läraren ger högre betyg på grund av att elever sköter sig bättre. De förbättrade betyg som ses 

av ökad fysisk aktivitet inom inkluderade forskningsartiklar anses därför svårare att tolka 

och analysera då lärare bedömer eleverna i en helhet när betygen sätts. 

 Förbättrade provresultat i engelska på grund av fysisk aktivitet tolkas utifrån bland 

annat resultatet av Rasberry et al (2011), samtidigt som det endast sker vid ett fall i den 

forskningslitteratur Rasberry et al undersöker. Däremot så anses relationen vara signifikant 

nog för det specifika fallet vilket gör att den redovisas som ett positivt resultat i den här 

innehållsanalysen. Tillsammans med Käll et al (2013) anses fysisk aktivitet ge möjligheter till 

signifikanta förbättringar på engelska provresultat som i sin tur leder till förbättring av 

elevers totala skolresultat.  

 Tolkat resultat av Ericsson och Karlsson (2013), Jaakkola et al (2015) och Käll et al 

(2013) anses väga tung i den här litteraturstudien eftersom de undersöker effekten av fysisk 

aktivitet under flera år. I Tillägg så används kontrollgrupper vilket stärker de resultat som 

framkommer under de år som undersökningarna omfattade. Tillsammans med de 

litteraturstudier som Rasberry et al (2011) samt Trudeau och Shepard (2008) redovisar så 



34 

 

tolkas upptäckta kategorier samt funna teman som att fysisk aktivitet är ett viktigt inslag för 

elevers möjlighet att utveckla kunskap. De förändringar som sker på elever ökar chanserna 

till att framförallt förbättra deras resultat inom matematik och engelska som leder till en 

bättre total skolprestation. Fysisk aktivitet av elever kan ge upphov till bättre skolresultat, 

samtidigt som inkluderad forskning tolkas redovisa få negativa effekter på elevers 

skolresultat, vilket talar för att större acceptans för fysisk aktivitet inom skolan kan skapa 

långsiktig positiv utveckling av hela skolsystemet. De skolämnen som fysisk aktivitet 

påverkar mest tolkas vara matematik och engelska där eleverna uppvisar förbättrade resultat 

som skapar ett bättre totalt skolresultat.  

 

Slutsatser av tolkat forskningsresultat 

Analyserat och tolkat resultatet av Rasberry et al (2011) och Van Dijk et al (2014) är det enda 

som anses visa signifikanta fall av negativ association mellan fysisk aktivitet och skolresultat. 

Jämfört med och i relation till analyserad data från resterande utvalda artiklar anses däremot 

de två negativa fallen inte vara tillräckliga för att skapa misstanke om att fysisk aktivitet är 

en fara för elevers skolresultat. Analyserad och tolkad negativ association i resultatet av Van 

Dijk et al anses vara något svagare, eftersom sjundeklassarna som uppvisade försämrat 

resultat också spenderade mindre tid på sina hemläxor. Scenariot gör det svårt att korrekt 

kunna analysera om det specifikt är fysisk aktivitet som försämrar sjundeklassarnas 

provresultat, vilket även Van Dijk et al påpekar. Rasberry et al redovisar däremot en 

omfattande studie på större mängd forskning och visar möjliga negativa associationer 

mellan fysisk aktivitet och skolresultat. Av 251 associationer ansågs endast 1,5 % vara 

negativa vilket i relation med övrig analyserat artikelresultat visar att det hittills finns få 

indikationer bland forskning som antyder negativt förhållande mellan fysisk aktivitet och 

skolresultat. Resultatet som Rasberry et al presenterar anses vara av högre värde än Van Dijk 

et al även om de områden Rasberry et al undersöker innefattar fler komplexa relationer. Till 

exempel så kan det finnas skillnader i fysiska aktivitetens påverkan beroende på genus, 

etnicitet eller vilken typ av fysisk aktivitet som eleverna utför. Det här anser även Van Dijk et 

al och Rasberry et al då de menar att fler studier behövs för att kunna dra tydligare 

slutsatser. Däremot så kommer analysen inte ifrån det faktum att analyserat resultat av 

Rasberry et al endast påvisar 1,5 % negativa associationer mellan fysisk aktivitet och elevers 

skolresultat.  

 Analyserat artikelresultat visar även att det inte finns några negativa associationer då 

elever utövar extra fysisk aktivitet under skolan till bekostnad av andra skolämnen. Inga 

negativa effekter visas på elevers skolresultat även om tid minskas från andra skolämnen, till 

exempel på grund av ökad tid för skolidrotten (Rasberry et al 2011; Trudeau & Shepard 

2008). Liknande scenario visar Käll et al (2013) då elevers skolresultat verkar försämras när 

skolidrotten minskas i tid för att elever ska läsa mer inom andra teoretiska ämnen. Attityden 

som råder inom skolan på skolidrotten som Karlefors (2012), Wall et al (2011) samt Sibley 

och Etnier (2003) beskriver skulle därför kunna ge motsatta effekter på elevers skolresultat. 

Anledningen till att skolidrotten kommer i andra hand är bland annat på grund av att elever 
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istället ska delta på andra teoretiska lektioner och på så sätt få bättre skolresultat. Det här 

skulle enligt analyserat artikelresultat till och med kunna resultera i direkt försämrat 

skolresultat eftersom minskad fysisk aktivitet borde försämrar möjligheter till den 

elevutveckling som fysisk aktivitet annars kan skapa. Liknande antagande anses även finnas 

i tidigare litteratur av Karlefors (2012) samt Sibley och Etnier (2003) vilket kan bekräfta det 

analyserade resultatet som redovisas av Käll et al, Rasberry et al samt Trudeau och Shepard. 

 Positiv påverkan från fysisk aktivitet ses även i kognitiv utveckling och förbättrad 

inlärning på elever enligt Ericsson och Karlsson (2012), Jaakkola et al (2015), Liao et al (2013), 

Trudeau och Shepard (2008) samt Van Dijk et al (2014), vilket tidigare litteratur också antytt 

(Wallhead et al 2014; Hillman et al 2008; Riksidrottsförbundet 2009; Sibley & Etnier 2003; 

Statens folkhälsoinstitut 2006). Djupare analys görs inte inom den här effekten även om det 

verkar finnas kopplingar till tidigare litteratur som uppvisar liknande resultat. Den här 

litteraturstudien tolkar och försöker förstå fysiska aktivitetens påverkan på elevers 

skolresultat vilket gör att den förbättrade inlärningen och koncentrationens påverkan inte 

undersöks närmare.  

 Tolkat innehåll i de inkluderade artiklarna bedöms innehålla sådan kvalitet att 

samtliga uppfyller de frågeställningar som kvalitetsbedömningen byggts på. Samtidigt så 

finns det skillnader i respektive artikel som ändå kan gradera dem mellan varandra, vilket 

även Eriksson Barajas et al (2013) påpekar är möjligt. Inkluderade artiklars enskilda värde 

tolkas ändå vara liknande även om de innebär olika typer av studier. I de inkluderade 

artiklarna finns bland annat litteraturstudier som undersöker tidigare forskning inom 

området vilket gör att deras sammanställningar av situationer blir omfattande. Till exempel 

visar Rasberry et al (2011) att av 255 undersökta associationer mellan fysisk aktivitet och 

elevers skolresultat resulterar i 50,5 % positivt samt 48 % neutralt förhållande. Rasberry et al 

undersöker flera fall som tillsammans ger ett bredare spektrum i hur effekterna kan se ut 

mellan fysisk aktivitet och elevers skolresultat, vilket i sig tolkas kunna ge större möjligheter 

att generalisera de effekter som uppstått. Samtidigt så undersöker vissa av de inkluderade 

artiklarna förhållandet mellan fysisk aktivitet och skolresultat specifikt på en grupp elever 

över tid, vilket tolkas ge en annan form av värde på artikeln. De artiklar som undersöker 

elever över tid tolkas ge mer specifik data på förhållanden som råder mellan fysisk aktivitet 

och skolresultat inom respektives metod samt deltagare. Inkluderade artiklar tolkas och 

anses därför ha ett liknande högt värde utifrån den här litteraturstudiens syfte, även om det 

är olika typer av studier som genomförts. Det här kan innebära en fara och möjligt bias vilket 

redovisas under den här litteraturstudiens begränsningar. 

 

Sammanfattning 

Den här litteraturstudiens slutsaser tolkas vara liknande som forskarna inom de inkluderade 

artiklarna redovisar, att fysisk aktivitet är en viktig faktor som påverkar elevers skolresultat. 

Fysisk aktivitet anses vara viktig eftersom den främst ger troligt positiv eller neutral effekter 

på elevers skolresultat. Förbättrade skolresultat skulle även skapa bättre förutsättningar till 

starkare PISA-resultat och förbättra efterföljande nationsranking bland de deltagande 
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länderna. Ett av de skolämnen som tolkas och anses påverkas mest av fysisk aktivitet är 

matematik som också PISA-provet undersöker. Om skolidrotten med sin fysiska aktivitet får 

bättre placering i skolsystemet så kan det skapa bättre förutsättningar till denna positiva 

effekt som analyserats och tolkats fram i den här litteraturstudiens. Ökad fysisk aktivitet ger 

även elever bättre förutsättningar att uppnå god hälsostatus som kan gynna den framtida 

folkhälsan (Apitzsch 2007; Hillman et al 2008; Raustorp 2011; Redelius 2004; 

Riksidrottsförbundet 2009; Statens folkhälsoinstitut 2006). 

 För att hämta de positiva effekter som fysisk aktivet ger på elevers skolresultat så kan 

det behövas en attitydförändring och omplanering från skolsystemet. Liknande menar 

tidigare litteratur av Karlefors (2012), Sibley och Etnier samt Wall et al (2001) som påpekar 

att denna attitydförändring behövs för att skapa bättre förutsättningar för elever till att 

utvecklas med hjälp av fysisk aktivitet. Förändring av attityden kring skolidrotten och ökad 

insikt av ledande positioner om att fysisk aktivitet ger förbättrat skolresultat, även om elever 

får mindre lektionstid för andra akademiska ämnen, kan bli ett verktyg för långsiktig och 

förbättrad elevutveckling. Framförallt då fler elever går miste om den möjliga positiv effekt 

som fysisk aktivitet ger eftersom deltagande inom fysisk aktivitet minskar (Apitzsch 2007; 

Redelius 2004; Wall et al 2001). Samtidigt så behövs djupare undersökningar som besvarar 

frågor kring könskillnader, eller vilken mängd och intensitet av fysisk aktivitet som ger bäst 

resultat, något som även författare i de undersökta forskningsartiklarna påpekar (Käll et al 

2013; Rasberry et al 2011; Van Dijk et al 2014). Relationen mellan fysisk aktivitet samt elevers 

skolresultat är komplex och innefattar flera delar som behöver undersökas djupare för att 

kunna dra tydligar slutsatser. Inkluderade forskningsartiklar och tolkat innehåll anses 

däremot visa på att fysisk aktivitet troligen ger positiv eller neutral effekt på elevers totala 

skolresultat, framförallt på grund av förbättrade provresultat och betyg inom matematik 

samt engelska.  

 

Metoddiskussion 

Under hela arbetsprocessen har metoden utvärderats då det krävs för att stärka möjligheter 

till objektivitet och slutligt kvalitativt uppsatsinnehåll (Backman 2010; Eriksson Barajas et al 

2013; Fejes & Thornberg 2012). Systematiska litteraturstudien innebar möjligheter att på ett 

objektivt sätt finna tidigare forskning inom ämnet samtidigt som kvalitativ ansats gav god 

möjlighet att tolka funnet resultat. Datainsamlingen innebar många sökträffar och kunde 

vara ett problem då intressant forskning kan tappas bort i den stora datamängden (Backman 

2010; Eriksson Barajas et al 2013; Fejes & Thornberg 2012). Men då sökträffarna sorterades 

utifrån relevans relaterat till använda sökord ansågs risken minska till att missa viktig data 

vilket även Eriksson Barajas et al samt Fejes och Thornberg påpekar. 

 Tillvägagångssättet i datainsamlingen och utsorteringen av artiklar utifrån tolkningar 

av dess betydelse samt relevans, gjordes med ett ansett neutralt förhållningssätt utan 

förutfattade meningar som Eriksson Barajas et al (2013) samt Fejes och Thornberg (2012) 

påpekar är viktigt. Metoden som användes innebar en tolkning av respektive artikel i flera 
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steg för att bilda uppfattning om dess relevans relaterat till den här litteraturstudien. En 

svaghet i studien är däremot att dessa tolkningar kan se olika ut för olika personer vilket gör 

det möjligt att till exempel någon av de exkluderade artiklarna kunde ha plockats in i den 

här litteraturstudien av andra författare. Det här tänkbara problemet tas upp i nedanstående 

rubrik som avser den här litteraturstudiens begränsningar, även om tolkningen under 

arbetets gång med hjälp av använd litteratur som grund, anses vara så neutralt och korrekt 

att arbetssättet ger tillräcklig kvalitet för vidare användning i den här litteraturstudien (Fejes 

& Thornberg 2012). Kvalitet är enligt Fejes och Thornberg ett begrepp som betecknar en 

noggrannhet, systematisk och väl genomförd kvalitativ studie, som innehåller kritisk analys 

med innovativt tänkande, vilket anses ha används i den här litteraturstudien. 

 Trovärdigheten i litteraturstudien tolkas därför vara god eftersom det framgår hur 

arbetsprocessen har gått till, samtidigt som objektiva tolkningar under arbetets gång har 

skapat innehållet. Redogörelsen för datainsamling, analys och tolkning av de inkluderade 

forskningsartiklarna med hjälp av teorier av bland annat Eriksson Barajas et al (2013) anses 

skapa tillräcklig trovärdighet för att slutföra litteraturstudien. Tolkningen och 

kategoriseringen av det innehåll som visas inom de tidigare forskningsresultaten redovisas 

även i litteraturstudien vilket också anses stärka trovärdigheten i arbetet. Validiteten anses 

därför vara god även om det kan finnas vissa brister i det hermeneutiska arbetssättet som 

kretsar kring tolkning och förståelse, vilket redovisas under den här litteraturstudiens 

begränsningar. Enligt Eriksson Barajas et al innebär validiteten understöds av mer eller 

mindre data som då ger en högre eller lägre validitet. Eftersom den här litteraturstudien 

anses redovisa och redogöra arbetsprocessens alla delar så finns det data som lägger grund 

för en trovärdighet och validitet på litteraturstudien, vilket också tolkas utifrån de teorier 

som redogörs av Eriksson Barajas et al. Bryman (2008) menar till exempel att reliabilitet, 

validitet och generaliseringsbarhet inom kvalitativ forskning är ett mått på generell 

forskningspotential som uppnåtts under arbetet av metodologiska och ämnesmässiga 

principer, samtidigt som Bryman menar att kvalitativ forskning är svår att bedöma utifrån 

de begreppen eftersom den innefattar fler komplexa tolkningar jämfört med kvantitativ 

forskning. Bryman menar att strävan efter objektivitet och fullständig redogörelse av 

forskningsprocessen är ett viktigt förhållningssätt för att skapa pålitlighet i arbetet, vilket 

anses ha eftersträvats i den här litteraturstudien. Kvaliteten vid kvalitativ forskning bedöms 

även enligt Eriksson Barajas et al utifrån helheten där pålitlighet, överensstämmelse och 

noggrannhet värderas, där forskarens redovisning av tillvägagångsätt och etiska 

överväganden är viktiga faktorer. Tolkade teorier av Bryman och Eriksson Barajas et al om 

de tillvägagångssätt som sammanfattar kvalitet vid kvalitativ forskning anses följas i så stor 

utstäckning som möjligt. Metod och arbetsprocess med redogörelse, objektivitet och 

öppenheten anses därför ha skapat en rimlighet i resultatet med accepterad trovärdighet. 

Metodval och granskning av utvalda forskningsartiklar utifrån Eriksson Barajas et al 

(2013) ansågs skapa förutsättningar till att effektivt sammanfatta, analysera och tolka 

intressant funnen data. Teorierna utifrån Eriksson Barajas et al följde även de 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna med kvalitativ ansats och innehållsanalys som 
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analysmetod, som tillsammans gav möjligheter att bilda uppfattning om 

forskningsartiklarnas kvalitativa innehåll. Metodvalet gav bättre förutsättningar att 

tillsammans med valda vetenskapsteoretiska utgångspunkter skapa en uppfattning om vad 

rådande forskning visar angående fysisk aktivitetens påverkan på elevers skolresultat. Med 

Eriksson Barajas et al som utgångspunkt skapades en kategorisering och struktur under 

arbetets gång som förenklade arbetsprocessen. Det gav i sin tur bättre förutsättningar att hela 

tiden använda funnen empirisk data som utgångspunkt, med minskad risk för att glida ifrån 

innehållet på grund av egna åsikter som också är en fara med hermeneutik (Bryman 2008; 

Backman 2010; Eriksson Barajas et al 2013; Fejes & Thornberg 2012). 

En anledning till att innehållsanalys ansågs passa analysprocessen var att innehållet 

kunde kategoriseras och förtydligas för att enklare finna relevanta teman utifrån den här 

litteraturstudiens syfte samt frågeställning. Eftersom det kvalitativa innehållet i respektive 

artikel kan ha blivit influerat av flera olika faktorer så ansågs möjligheter till att tolka och 

kategorisera innehållet vara viktigt. Genom kvalitativ ansats och kartläggande av funnen 

data ansågs vald metod följa de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna och skapa ett 

relevant uppsattsinnehåll.  

Tolkningen av resultatet anses följa inhämtad data med hög relevans utan att tappa 

den empiriska grundinformationen, även om fysisk aktivitet och dess påverkan på elevers 

skolresultat tycks vara ett komplext fenomen. Enligt Eriksson Barajas et al (2013) samt Fejes 

och Thornberg (2012) är en fara med kvalitativ ansats att glida ifrån den empiriska 

grundinformationen, men vetskapen om riskerna, precis som Lindgren (2014) samt Fejes och 

Thornberg antyder, anses ha reducerat den möjliga risken. Förhållningssättet skapar goda 

förutsättningar att tolka innehållet utifrån ett hermeneutiskt perspektiv som också kräver 

objektivitet där författarens tidigare åsikter läggs åt sidan (Bryman 2008; Sohlberg & 

Sohlberg 2013; Eriksson Barajas et al 2013). Datan som tolkas innefattar komplexa relationer 

där djupare undersökningar behövs för att specificera till exempel vilken typ av fysisk 

aktivitet som påverkar elevers betyg eller provresultat på bästa tänkbara sätt. De komplexa 

relationerna tillsammans med tolkningen av inkluderad litteratur kan skapa en omedveten 

skevhet i resultatet (Bell 2005). Framförallt tillsammans med vald benämning som 

skolresultat och fysisk aktivitet eftersom de kan omfatta flera delar, till exempel kan den 

fysiska aktiviteten innefatta olika typer av intensitet eller volym. En motverkande faktor till 

problemet är det ständiga arbetet med att objektivt finna och tolka data utan att påverkas av 

tidigare egna uppfattningar vilket även Bell påpekar. 

 

Rekommendationer för praxis 

Analyserad litteratur anses innehålla ett ansett högt bevisvärde på att fysisk aktivitet 

påverkar elevers skolresultat. Tillsammans med de hälsofördelar som fysisk aktivitet ger så 

verkar fysisk aktivitet vara ett viktigt inslag inom skolan, framförallt då mängden skolidrott 

minskar samtidigt som ungdomar idag är mindre fysisk aktiva på fritiden. Den här 

litteraturstudiens resultat pekar på att ökad användning av fysisk aktivitet kan leda till 

förbättrat resultat inom flera skolämnen som också ger förbättrade chanser till högre PISA-
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resultat. En attitydförändring gällande skolidrotten med sin fysiska aktivitet tolkas utifrån 

den här litteraturstudiens resultat vara viktig, samtidigt som en tydligare användning av 

skolidrotten kan behövas för att ge elever bättre förutsättningar till att nå högre skolresultat. 

Utveckling av läroplaner eller skolors riktlinjer för hur undervisningar ska utföras kan skapa 

större acceptans för ökad skolidrott med fysisk aktivitet, som sannorlikt ger positiva eller 

neutrala effekter på elever och deras skolresultat.  
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Litteraturstudiens begränsningar 
Metoden innebar att systematisk söka och kritisk tolka forskningslitteratur som ansågs vara 

relevant för den här litteraturstudien. Urvalet av forskningsartiklar skedde genom att ange 

relevanta sökord samtidigt som sökresultatet begränsades där de senare plockades ut utifrån 

sin ansedda relevans. Tillvägagångsättet anses vara en styrka i studien eftersom stor vikt 

lagts vid utsorteringen upptäckt litteratur tolkades på ett objektivt sätt. De utvalda artiklarna 

gick även igenom en kvalitetsgranskning som anses ge styrka till studien. Samtidigt går det 

inte att utesluta de problem som kan uppstå med kvalitativ ansats och hermeneutiskt 

förhållningssätt där forskarens egna tolkningar kan bli skeva mot verkligheten. Relevansen 

och tolkningarna inom funna artiklar kan se olika ut beroende på vem som tolkar dem, 

samtidigt så motverkas det här möjliga problemet utifrån teorierna i använd litteratur med 

eftersträvad objektivitet och medvetenhet samt att sorteringen av sökresultatet utgick från 

relevansen med använda sökord. Från de 700 titlarna valdes slutligen 8 artiklar ut efter olika 

steg i utsorteringen utifrån tolkning av deras innehåll samt utifrån de teorier som Eriksson 

Barajas et al (2013) redovisar. Denna tolkning bygger på det neutrala förhållningssätt som 

Eriksson Barajas et al anses vara viktigt vid litteraturstudier samtidigt som medvetenhet 

finns om att denna tolkning kan vara skev. 

 Liknande gäller kvalitetsgranskningen då den innebar att samtliga artiklar tolkades 

vara av hög relevans och innehålla god kvalitet för att ingå i den här litteraturstudien. 

Kvalitetsgranskningen skedde utifrån de frågeställningar och de teorier som Eriksson Barajas 

et al redovisar samtidigt som den här granskningen även kan se olika ut för andra författare. 

Sammantaget så anses dessa tolkningar genom alla steg av både teorier samt artiklar följa ett 

så neutralt förhållningssätt som möjligt, att datan och slutliga produkten anses vara 

kvalitativ nog för att användas i den här studien. Tillvägagångssätt och användning av 

hermeneutiskt förhållningssätt ger möjligheter att tolka datan genom arbetets gång, 

samtidigt som medvetenheten finns med risken att denna tolkning kan se olika ut om samma 

arbetssätt genomförs av andra författare. Medvetenheten till det här tänkbara problemet 

innebar en ökad fokusering till att vara än mer objektiv i litteraturbedömningen, utsortering 

samt tolkningen av de forskningsartiklar som ansågs mest relevanta. Liknande problem kan 

uppstå gällande värderingen och betydelsen av de inkluderade artiklarna jämfört med 

varandra. Utifrån använd litteratur som redovisas i den här litteraturstudien samt den 

sökprocess och kvalitetsgranskning som genomförts har resonemanget tolkats fram att 

inkluderade artiklar har ett liknande värde jämfört med varandra. Samtidigt måste det här 

förhållningssättet till viss del ifrågasättas eftersom de hermeneutiska tolkningarna som görs 

kan se olika ut beroende på vem som tolkar datan (Eriksson Barajas et al 2013; Fejes & 

Thornberg 2012). Flera steg i arbetsprocessen som tolkas och försöker förstås utifrån en 

hermeneutisk utgångspunkt borde skapa fler möjlighet till att skevt antagande uppstår, 

framförallt eftersom det ger fler chanser till att andra författare hade kunnat tolka stegen på 

olika sätt. Medvetenheten om det här möjliga problemet har skapat en extra fokusering till 

objektiv bedömning under hela arbetets gång som också delar av inkluderad litteratur 
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påpekar är en viktig del för att undvika bias i de egna tolkningarna (Bryman 2008; Eriksson 

Barajas et al 2013; Fejes & Thornberg 2012; Sohlberg & Sohlberg 2013). 

 En begränsning är också att relevant litteratur kan ha försvinnit vid begränsningen av 

sökresultatet, till exempel visades litteratur endast mellan år 2000 till 2016. Forskning som 

gjorts tidigare än år 2000 fick ingen möjlighet att synas vid artikelsökningen, men det anses 

inte vara en stor fara för skevt resultat eftersom senare forskningsresultat ska prioriteras då 

de snabbt kan ändra form (Eriksson Barajas et al 2013). Det totala antalet sökträffar var 

13 872 stycken vilket också visar att det fanns stora mängder data att undersöka trots de 

begränsningar som gjordes. 

Samtliga forskare i respektive artikel som inkluderats i den här litteraturstudien anser 

att fysisk aktivitet är en viktig faktor för elevers skolresultat. Den här studiens slutsatser 

utifrån syfte och frågeställning innebär också att fysisk aktivitet hos elever är ett viktigt 

moment som kan ge bättre skolresultat. Trots liknande slutsatser som forskarna inom 

respektive inkluderad artikel redovisar så är ändå en begränsning i den här litteraturstudien 

antalet artiklar. Inkluderade forskningsartiklar är 8 stycken utifrån använd sökmetod, men 

fler sökningar i andra databaser kan ge fler intressanta träffar. Samtidigt så var det inte 

möjligt på grund av de tidsramar som studien rättar sig efter. Analysen av resultatet från 

inkluderade artiklar kan därför bli svår att generalisera i större utsträckning eftersom det kan 

finnas en begränsning i urvalsantalet.  En fara med kvalitativ ansats och efterföljande 

analys är enligt Fejes och Thornberg (2012) att förhastade slutsatser kan uppkomma, men 

resultat och tolkningar i litteraturstudien anses följa datan i så stor utsträckning som möjligt 

utan uppkomst av skeva tolkningar. Samtidigt så avspeglar inkluderade artiklar de 

processer som råder inom specifika områden som tillsammans kan ses genom artiklarna. 

Analyserat resultat sammanfattar att processer undersöks på elever vid skolor mellan ålder 

12-17 år. Det gör att resultatet till viss del kan användas för att förutse möjliga framtida 

processer för övrig befolkning inom samma kategori, även om större mängd data behövs för 

att dra generella slutsatser. 

Analyserat resultat ger också en generell bild av vad som innefattar fysisk aktivitet och 

skolresultat, vilket gör det svårt att bedöma de mindre processer som kan påverka utfallet. 

Till exempel så specificeras det inte tydligt nog vilka typer av fysisk aktivitet som mest 

påverkar elevers skolresultat, samtidigt som analyserat resultat heller inte graderas efter kön 

eller etnicitet. Anledningen till det är att all data inom de inkluderade forskningsartiklarna 

inte är tydlig nog för att kunna specificera detta. De komplexa relationer som råder ger 

därför en viss svaghet till den här litteraturstudien eftersom det blir än svårare att 

generalisera och dra tydliga slutsatser. De breda begreppen kan skapa bias på grund av 

förhastade slutsatser tillsammans med den hermeneutiska samt kvalitativa ansatsen som 

utgångspunkt, men då vetskapen om riskerna funnits med under litteraturstudiens 

arbetsgång så anses eventuellt bias ha reducerats. Till exempel menar både Eriksson Barajas 

et al (2013) och Lindgren (2014) att vetskapen om problematiken reducerar riskerna med att 

bias och feltolkningar under arbetets gång. Samtidigt kan fysisk aktivitet sammanfattas och 
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relateras till en påverkan på skolresultat vilket svarar till den här litteraturstudiens syfte 

samt frågeställning. 

En styrka i studien anses vara att inkluderade artiklar undersöker processer i olika 

delar av världen och inte samverkar med varandra eller är lokalt förankrade. Processerna 

innefattar databaser eller elever inom olika länder och institut, till exempel Sverige, Finland, 

Taiwan samt övrig forskning som anses relevant från flera andra länder. Samtidigt innebär 

det här också en möjlig svaghet till litteraturstudiens analys och tolkningar då det kan 

resultera i fler komplexa faktorer som påverkat respektive resultat, till exempel etnicitet eller 

hur skolsystemet fungerar i det aktuella landet. Undervisning och skolsystem borde helt 

enkelt kunna se olika ut i olika länder och då resultera i olika effekterav fysisk aktivitet 

relaterat till elevers prestationer i skolan. Däremot anses tolkad data inom de inkluderade 

forskningsresultaten och slutsatser från respektive artikelförfattare, visa på liknande resultat 

att fysisk aktivitet ger positiva eller neutrala effekter på elevers skolresultat 
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Förslag på vidare forskning 
Resultatet från den här studien visar att fysisk aktivitet påverkar elevers skolresultat utan att 

specificera den fysiska aktivitetens utformning i till exempel intensitet eller mängd. Det 

väcker nya frågor om effekterna kan se olika ut beroende på intensiteten eller mängden på 

den fysiska aktiviteten. Det kan avgöra hur en optimal och effektiv skolplanering borde se ut 

som använder fysisk aktivitet till att förbättra elevers skolresultat. 

Den här litteraturstudien innefattar till stor del båda könen och skapar frågor om det 

finns skillnader mellan kön i hur effekten av fysisk aktivitet ser ut på skolresultatet. 

Inkluderade forskningsartiklar påpekar också ett intresse i att undersöka skillnader mellan 

kön, samtidigt som det kan tyda på att flickor gynnas något mer av ökad fysisk aktivitet vid 

skolan på grund av naturliga fysiologiska förutsättningar (Van Dijk et al 2014). Datan inom 

området anses vara osignifikant och därför kan vidare forskning försöka tydliggöra de 

eventuella skillnader som råder mellan könen. 

Inkluderade forskningsartiklar visar resultat från processer som råder inom flera delar 

av världen och ger ett förslag till framtida forskning som specifikt undersöker vissa områden 

eller länder. Det skulle också vara intressant att närmare undersöka om fysisk aktivitet och 

dess påverkan på elevers skolresultat ser olika ut beroende på elevers etnicitet. 

 Vidare forskning kan också djupare undersöka de förhållanden som råder mellan 

fysisk aktivitet, elevers förbättrade inlärning samt påverkan på deras skolresultat. Tidigare 

litteratur antyder att fysisk aktivitet förbättrar elevers inlärning och kognitiva förmåga, men 

kan inte definiera signifikanta bevis på att det även resulterar i bättre skolresultat (CDC 2010; 

Riksidrottsförbundet 2009; Wallhead et al 2014; Sibley & Etnier 2003). Den här 

litteraturstudiens analys och tolkning anses visa att fysisk aktivitet påverkar elevers 

skolresultat, samtidigt som några av de inkluderade forskningsartiklarna även ser positiv 

effekt på elevers inlärningsförmåga (Ericsson & Karlsson 2012; Jaakkola et al 2015; Liao et al 

2013; Trudeau & Shepard 2008; Van Dijk et al 2014). Det kan visa möjligt samband mellan 

fysisk aktivitet, förbättrad inlärning och påverkan på skolresultat. Vidare forskning kan 

undersöka de här sambanden närmare för att påvisa tydligare relationer mellan de olika 

fenomenen. 
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Bilaga A. Sammanfattning av utsorterad litteratur 
Författare 

År 

Design Syfte Urval Resultat 

Ericsson

& 

Karlsson 

(2012) 

Interventionsstudie 

genom en skolgång 

(9 år). 

Studera långsiktiga effekter och samband 

mellan ökad mängd skolidrott, 

rörelsefärdighet och skolresultat. 

Följer samma 129 elever, 

från årskurs 1 till 9. 91 

elever i kontrollgruppen. 

Högre betyg av pojkar (P <0.05). Bättre rörelsefärdigheter gav eleverna 

högre betyg (P <0.01). Bättre rörelsefärdigheter förbättrade antalet 

kvalificerade elever till fortsatta gymnasiestudie (P <0.001). 

Jaakkola 

et al 

(2015) 

Interventionsstudie 

under 3 år. 

 

Studera långsiktiga samband mellan 

rörelsefärdighet och skolresultat, 

självuppskattad fysisk aktivitet och 

skolresultat. 

325 elever undersöktes 

under skolgången mellan 

årskurs 7-9. 

Samband mellan fysisk aktivitet och förbättrat provresultat. Förbättring av 

fysiska rörelsefärdigheter under årskurs 8 ger bättre provresultat när 

eleverna senare går i årskurs 9. 

Käll et al 

(2013) 

Kontrollerad 

tvärsnittsstudie 

under 9 år. 

Bedöma effekterna av en utökad utbildning av 

fysisk aktivitet i skolan kopplat till skolresultat. 

408 elever undersöktes. 

Referensgruppen 

innehöll 1 557 elever. 

Bättre skolresultat i svenska (p <0.001). Bättre skolresultat i matematik (P 

=0.037). Bättre skolresultat i engelska (P =0.042). Dubbelt så stor chans till 

att elever klarar nationella proven (P <0.05). 

Liao et al 

(2013) 

 

Empirisk dataanalys 

på tidigare insamlad 

data, under 3 år. 

Undersöka förhållandet mellan förändringar i 

studenternas fysiska status kopplat till deras 

skolresultat. 

Universitetsstudenter 

med deras ingångsprov 

till universitetet, 149 240 

stycken studenter. 

Förbättring av generell fysisk status ger bättre resultat på universitets 

ingångsprov (män: P <0.007, kvinnor: P <0.010). Bättre anaerobisk förmåga 

och flexibilitet ger bättre resultat för kvinnor (P <0.018 och P <0.010) på 

universitets ingångsprov. 

Rasberry 

et al 

(2011) 

Systematisk 

litteraturanalys på 

tidigare forskning. 

 

Analysera tidigare forskning som har 

undersökt associationer mellan skolbaserad 

fysisk aktivitet och skolresultat. 

Publiceringsdatum 1985-

2008. Skolungdomar 5 – 

18 år gamla. 50 olika 

studier. 

50,5 % av alla associationer mellan fysisk aktivitet och skolresultat visade 

positivt förhållande. 48 % av alla associationer mellan fysisk aktivitet och 

skolresultat ansågs neutrala (inte signifikanta). 1,5 % av alla associationer 

mellan fysisk aktivitet och skolresultat visade negativt förhållande. 

Resaland 

et al 

(2015) 

Randomiserad 

studie på tidigare 

undersökning (ASK, 

7 månader). 

Studera ASK för att öka förståelse om dess 

resultat och vilka framtida effekter det kan ge. 

ASK undersöker vilken effekt daglig fysisk 

aktivitet har på ungdomars skolresultat. 

ASK-studien omfattade 

1 145 femteklassare från 

57 skolor. 29 skolor 

ingick i en kontrollgrupp. 

ASK-studien har potential att vara grund för att fysisk aktivitet inom skolan är 

effektivt för att elever lättare uppnår utbildnings och hälsomålen. 

Trudeau 

& 

Shepard 

(2008) 

Systematisk 

litteraturstudie på 

tidigare forskning. 

 

 

Undersöka relationen mellan elevers 

skolresultat och idrottsutbildning i skolan, 

både teoretiskt och praktiskt. 

Publiceringsdatum 

mellan 1966-2007. 17 

utvalda artiklar + andra 

relevanta referenser som 

används i artiklarna. 

1 extra timme skolidrott per dag ger inga negativa effekter på skolresultat, 
även om idrottstimmen tas från andra skolämnen. Extra betoning på 
skolidrott kan resultera i något förbättrade medelbetyg. Extra 
idrottsutbildningar i skolan förbättrar elevernas fysiska status. Positiva 
associationer mellan fysisk aktivitet och skolresultat. Fysisk aktivitet 
påverkar och förbättrar koncentrationen, minnet och uppförandet i 
klassrummet. Visar på ett positivt förhållande mellan fysisk aktivitet och 
intellektuell prestation. 

Van Dijk 

et al 

(2014) 

Interventionsstudie 

under 7 dagar 

Undersöka förhållandet mellan objektivt mätt 

fysisk aktivitet och skolresultat 

255 av 526 holländska 

studenter, årskurs 7 och 

9. 

Inga signifikativa associationer mellan fysisk aktivitet under skolveckan och 

skolresultat. Fysisk aktivitet under skolan vid årskurs 7 relaterades till något 

försämrade matteresultat.  Fysisk aktivitet vid årskurs 9 relaterades till något 

förbättrade matteresultat. Samband mellan medel till högintensiv fysisk 

aktivitet i skolan och skolresultat. Positiv relation mellan fysisk aktivitet och 

elevers mentala hälsa samt inlärning. 


