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Sv e n S k a b a r n S  skolresultat faller. Det 
visar bland annat den internationella 
PISA-undersökningen. Forskning visar 
samtidigt att ungdomars kondition och 
muskelstyrka har blivit sämre. 
    Forskarna i Bunkefloprojektet har 
under lång tid försökt ta reda på om det 
här är två problem som går att påverka 
med mer fysisk aktivitet under skoltiden, 
en fråga som återigen fått politisk upp-
märksamhet i den skoldominerade 
valdebatten. 

Hela grundskoletiden
I närmare 15 år har forskare på Lunds 
universitet följt barnen på fyra kommu-
nala skolor i västra Malmö. Från det att de 
börjat första klass och under hela grund-
skoletiden. 

– Vi vill helt enkelt ta reda på om daglig 
skolgympa har effekt eller inte. Har det 
effekt tycker jag att man ska ha ett 
vetenskapligt underlag så att man kan 
sätta press på politiker och beslutsfattare 
att öka skolgymnastiken. Och har det inte 
någon effekt, ja då måste vi veta det också 
så att vi inte satsar på något som är 
meningslöst, säger professor Magnus 
Karlsson som är ansvarig för projektet.

Entydiga resultat
Enligt Magnus Karlsson har resultaten 
från de yngre åren har varit entydliga. 
Barnen på Ängslättskolan som fick en 
timme skolgymnastik varje dag visade 
klart bättre testvärden jämfört med 
barnen på de skolor som bara hade idrott 

1-2 timmar per vecka, vilket är standard i 
de flesta svenska skolor. Bättre benmassa, 
starkare muskulatur, lägre blodtryck, 
bättre kondition och skolresultat är några 
exempel. 

Att fysisk aktivitet är bra är förstås 
ingen nyhet. Frågan handlar kanske 
snarare om vad effekten blir om barnen 
själva styr hur mycket de rör sig under 
skoldagen. De som gillar idrott och som är 
duktiga väljer då att göra det. Andra gör 
andra val.

– Här tar vi även med de som aldrig har 
idrottat och som självmant inte skulle röra 
på sig. Vi lägger det på en sådan nivå så att 
alla kan delta, säger Magnus Karlsson.

Barnen har blivit vuxna 
Men när barnen började gymnasiet 
upphörde den schemalagda dagliga fysiska 
träningen för barnen på Ängslättaskolan. 
Håller då effekten i sig? Rör de sig mer på 
egen hand och bli de friskare än andra 
vuxna när de blir äldre? 

– Nu har de första eleverna blivit 25 år. 
Vi ska undersöka dem och se om de har 
fått bättre benmassa och mindre frakturer. 
Studera kondition, fetma, blodtryck och 
medicinuttag. Vi ska fråga dem om sjuklig-
het, hur de mår och om deras livskvalitet 
är bättre än de som rört sig mindre. 

Magnus Karlsson ser med tillförsikt 
fram emot resultaten. Av tidigare forsk-
ning vet man att de vanor vi har när vi är 
unga följer med oss upp i åren, berättar 
han. Redan i början av nästa år tror han att 
det ska gå att presentera en del resultat. 

Vuxna Bunkeflobarn ger 
svar om skolgympans nytta
Daglig fysisk aktivitet i skolan gjorde barnen i Bunkefloprojektet 
friskare och skolresultaten ökade. Men får eleverna ett rikare och 
friskare liv även som vuxna? Nu har den första kullen fyllt 25 år.
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Vuxna Bunkeflobarn ger 
svar om skolgympans nytta

Störst effekt på pojkar
Forskarna följer även upp skolresultaten. 
I tidiga år visade särskilt pojkarna fram-
steg och effekten ser ut att hålla i sig.

– Vi gör nu en jättestudie där vi går 
igenom alla barnen för att se om behörig-
heten till gymnasiet ökar och att betygen i 
nian blir bättre. Där ingår 3 500 personer, 
det vill säga alla som har startat skolan 
mellan 1998 till 2009 och som under 
grundskolan fått daglig gymnastik. I en 
pilotstudie som vi har gjort verkar det 
som om framför allt en mycket större 

andel pojkar får behörighet till gymnasiet 
och höjer sina betyg med ökad rörelseträ-
ning. 

Resultaten ska sedan jämföras med 
utvecklingen i hela landet för att se vilka 
slutsatser som går att dra av dem. Tanken 
är att studierna av skolresultat och hälsa 
ska fortsätta under lång tid framöver.

– Jag tror att projektet blir livslångt. Så 
länge som vi kan spåra dem så kommer vi 
att följa upp dem och se hur de mår, säger 
han.

HÖSTMÖTE 
för Svensk förening för tester inom idrott och hälsa
Välkommen till höstens seminarium: 
Utveckling av tester inom idrotten

Plats: Kunskapscentrum för Hälsa och Prestation, 
Göteborgs universitet, Skånegatan 14 B

Tidpunkt: 21-22 oktober 2014

Träffen har temat tester inom idrott och hälsa 
med fokus på:

• Tekniska analyser
• Tester för utveckling av skor och ny teknologi
• Skadeförebyggande tester

För anmälan och mer information se:  www.centrumforidrottsforskning.se

En timme skolgympa om dagen. Är 
det medicinen mot dåliga skolresul-
tat och en passiv livsstil? 
Foto: Johanna Lundberg, Bildbyrån


