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Abstrakt 
 

Engelsk titel: Physical activity. Teachers' experiences and approaches to daily training 

for pupils' learning in school. 

 

Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter och förhållningssätt till hur 

pulsträning ökar elevernas koncentrationsförmåga och lärande i skolan. Eleverna i 

dagens samhälle har en mer stillasittande livsstil än för några få generationer sedan. Den 

fysiska aktiviteten i skolan får här en central roll. Studien undersöker om varför lärare 

anser att det är viktigt med fysisk aktivitet och pulsträning på morgonen innan 

lektionerna startar. Detta undersöks genom kvalitativa och personliga intervjuer med 5 

yrkesverksamma lärare i fyra olika skolor. Studiens resultat visar att pulsträning anses 

ha positiva effekter på elevernas koncentrationsförmåga, kreativitet och minne samt att 

det blir ett bättre klimat för eleverna i klassrummet. Lärarna anser dessutom också att 

eleverna får bättre kondition som en bonus efter ett pulsträningspass, att elevernas 

sociala kompetens ökar och de får mer ansvar och inflytande. Lärarna motiverar 

eleverna på olika sätt till att delta i undervisningen i idrott och hälsa, vilket också 

motverkar hemmasittare. Lärarna berättar att de ser en progression på elevernas 

utveckling av pulsträning efter två till tre månader.  

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, pulsträning, Bunkefloprojektet, elevers lärande, 

koncentrationsförmåga.



  
 

i 
 

 

 

 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund till pulsträning ___________________________________________ 2 

2 Tidigare forskning och teoretiska begrepp ________________________________ 5 

2.1 Definition av pulsträning ___________________________________________ 5 
2.2 Bunkefloprojektet _________________________________________________ 6 
2.3 Effekter av fysisk aktivitet __________________________________________ 6 
2.4 Om att främja fysisk aktivitet i skolan _________________________________ 7 

3 Metod ______________________________________________________________ 9 

3.1 Val av metod – Semi-strukturerade intervjuer ___________________________ 9 

3.2 Intervjuguide _____________________________________________________ 9 

3.3 Urval ___________________________________________________________ 9 
3.3.1 Presentation av lärare och skolor ________________________________ 10 

3.4 Forskningsetik __________________________________________________ 10 

3.5 Genomförande och analys av det empiriska materialet ___________________ 11 

4 Resultat ____________________________________________________________ 13 
4.1 Syfte och mål med pulsträning ______________________________________ 13 
4.2 Genomförandet av pulsträning ______________________________________ 14 

4.2.1 Ansvarig för pulsträning _______________________________________ 14 

4.2.2 Skillnader mellan låg- och mellanstadiet i genomförandet av pulsträning_ 15 

4.2.3 Pulsträning och ämnen ________________________________________ 16 

4.2.4 Hur lärare motiverar  alla elever att delta i  pulsträningen ____________ 16 

4.3 Effekter av pulsträning ____________________________________________ 17 

4.3.1 Lärarnas beskrivningar av vad eleverna lär sig _____________________ 17 

4.3.2 Elever som är i behov av pulsträning _____________________________ 20 

4.4 Utveckling av pulsträning __________________________________________ 21 

4.4.1 Genomförande av pulsträning i klassrummet _______________________ 21 

4.4.2 Utveckling på lång- eller kort sikt ________________________________ 22 

4.4.3 Implementering av pulsträning i fritidshemmet _____________________ 22 

5 Analys _____________________________________________________________ 23 
5.1 Upplevda effekter av pulsträningen __________________________________ 23 

5.2 Upplevd problematik med pulsträning ________________________________ 24 

6 Diskussion __________________________________________________________ 25 
6.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 25 

6.2 Metodens inverkan på resultatet _____________________________________ 25 
6.3 Fortsatt forskning kring pulsträning __________________________________ 26 

Referenser ___________________________________________________________ 27 

Bilaga A. Intervjufrågor till studien _______________________________________ I 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Den här studien handlar om pulsträning i skolan och lärarnas uppfattningar av vilka 

effekter pulsträningen har på elevernas koncentrationsförmåga och studieresultat. 

Teamkoncept (u.å.) skriver att det var två lärare Paul Zientarski och David Sladkey som 

startade ”Napervilleprojektet” på Naperville Central Highschool i Chicago, USA, för ett 

tiotal år sedan, vilket i sin tur startade den utveckling som vi ser i Sveriges skolor idag. 

Naperville Central Highschool var först i världen med konceptet och forskningen kring 

fysisk aktivitet/pulsträning för att höja kunskapsnivån i övriga skolämnen. De har även 

kommit långt i utvecklingen av så kallade ”aktiva klassrum1” som bidrar med ökad 

inlärning och vilket jag även tar upp i avsnittet bakgrund till pulsträning. Naperville 

Central Highschool är idag en av de skolorna med högst betygssnitt i USA tack vare 

revolutionerande arbete med pulsträning. Resultaten i de ämnen som kopplades till 

pulsträningen ökade med 40 procent. Detta experiment blev mycket lyckat och har 

sedan dess spridit sig över hela världen. Det var fyra lärare, bland annat Martin 

Lossman som introducerade och genomförde pulsträningen i Sverige, som även startade 

företaget Teamkoncept AB.  

 

Skolverket (2010) skriver att elevernas nyfikenhet, initiativförmåga och lust att lära ska 

tillvaratas. Fysiska aktiviteter är viktiga inslag i skolan samt på fritidshemmet och ska 

ge en trygghet att skapa tillit för att stärka elevernas självkänsla.  

 

Elever har idag en mer stillasittande livsstil än de hade för några generationer sedan. 

Åström (2013) menar att genom forskning känner vi till att ungefär fem procent av 

eleverna i skolan försöker undvika idrottslektionerna. Vi känner också till att en 

majoritet av eleverna idrottar på sin fritid. Framförallt gäller detta barn i åldern 7–12, 

där närmare nio av tio pojkar och åtta av tio flickor utövar någon form av fysisk 

aktivitet minst en gång i veckan. Åström (2013) påpekar att det är även känt att det i 

hög utsträckning är de elever som inte idrottar på fritiden ofta är samma elever som inte 

deltar på idrottslektionen. 

 

Enligt grundskolans timplan finns det 300 timmar schemalagd idrott och hälsa på hela 

låg-och mellanstadiet. Timplanen är det antal undervisningstimmar som en elev är 

garanterad, däremot kan skolan minska dessa timmar med högst 20 procent. Hagströmer 

(2017) menar att idrottsundervisningen inte är tillräcklig för att fylla den dagliga 

rekommendationen av barns fysiska aktivitet.  Hagströmer (2017) poängterar att alla 

barn bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Aktiviteten bör främst vara 

konditionshöjande men muskel- och skelettstärkande aktiviteter ska helst ingå tre 

gånger per vecka. Hansen (2017) utvecklar denna kritik mot att idrottsundervisningen 

inte är tillräcklig för barns fysiska men också kognitiva utveckling. Författaren nämner 

att man får bättre kondition av att springa och större muskler genom att styrketräna men 

motion och träning förbättrar även koncentrationsförmågan och arbetsminnet. 

Sammantaget visar alltså forskningen att skolans ämne idrott och hälsa inte förmår att 

nå alla elever. Det visar dessutom att det är just dessa elever som inte är fysiskt aktiva 

på sin fritid. Inte heller är andelen fysisk aktivitet tillräcklig i skolan, vilket kan leda till 

försämrade resultat i barns fysiska och kognitiva utveckling. Som en reaktion till dessa 

tendenser har pulsträning börjat sprida sig till andra skolor i Sverige.  

 

                                                 
1 En teknik som lärare använder sig av för att integrera rörelse i sin undervisning. 
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Hansen (2017) beskriver definitionen av pulsträning är att eleverna ska befinna sig i en 

pulszon på 65-85 procent av sin maxpuls i ungefär 20-30 minuter per tillfälle för att få 

bäst resultat. När eleverna ser sin ruta med sitt namn i på surfplattan eller på projektorn 

ska de se till att hamna i grön eller orange zon för bäst resultat. Grön zon betyder att de 

nästan har uppnått 70 procent av sin maxpuls. Den orangea zonen betyder att de har 

kommit upp i 80 procent av sin maxpuls. Har de för hög puls hamnar de i den röda 

zonen och de får försöka att varva ner. Befinner de sig där för länge blir de för trötta och 

kreativiteten och koncentrationsförmågan försämras. Hansen (2017) beskriver att det är 

framför allt är efter träningen som den förbättrade kreativiteten infinner sig. Effekten är 

ganska kortvarig och kreativiteten ökar i några timmar för att sedan gå tillbaka. En 

förklaring till detta kan vara att blodflödet till hjärnan ökar, den fungerar bättre och 

kreativiteten förbättras när man är aktiv. Hansen (2017) nämner att om eleverna 

överskrider 85 procent av sin maxpuls tar de ut sig fullständigt, vilket leder till att de 

blir trötta och kreativiteten blir sämre. Detta beror på att hjärnan får mindre blod 

eftersom musklerna behöver det mer för att prestera maximalt. Pulsträning kan således 

vara ett betydelsefullt inslag i skolans verksamhet för att nå alla elever och för att öka 

elevernas rörelseaktivitet i skolan, men även för att öka deras koncentrationsförmåga 

och prestationer i andra ämnen.  
      

Syftet med studien är att bidra med fördjupad kunskap angående skolornas syfte, mål 

och genomförande av pulsträning. Dessutom ska studien möjliggöra en tolkande 

beskrivning av medverkande lärares egna uppfattningar om vilka effekter som 

pulsträningen anses har för att förbättra elevers fysiska aktivitet och 

koncentrationsförmåga. 

 

Frågeställning i denna studie: 

 

• Vilka uppfattningar har lärare att pulsträning har för effekter på elevers fysiska 

aktivitet och koncentrationsförmåga? 

• Vilka kunskaper kan lärare bidra med angående skolornas syfte, mål och 

genomförande av pulsträning? 

 

1.1 Bakgrund till pulsträning 

 

Hjärnbyggarna (u.å) är ett företag som har anammat pulsträning och de har en tanke om 

att förändra elevers läsförståelse och matematikresultat genom att erbjuda pulsträning 

som inte är lik den traditionella undervisningen. Det är fyra lärare med idrott som 

gemensam nämnare som har startat företaget. Mike Andersson och Daniel 

Kristoffersson, lärare i idrott och hälsa, religion samt drama och Daniel Hermansson, 

lärare i engelska och franska samt Mats Nahlbom, lärare i matematik och NO. 2011 

påbörjade lärarna ett projekt som kallas Pulsprojektet på Vammarskolan i 

Valdermarsvik. En slumpvist utvald klass fick regelbunden pulsträning i form daglig 

fysisk pulshöjande aktivitet som skulle höja elevernas resultat främst i matematik och 

läsförståelse. De fick mycket publicitet kring projektet och växande bevis på att det 

fungerar. I takt med att forskningen om fysisk pulshöjande aktivitet ökar vill många 

andra skolor i landet veta hur de gör, varför dessa fyra lärare startade företaget, 

Hjärnbyggarna. De erbjuder exempelvis föreläsningar och skräddarsydda koncept. De 

skapar dessutom en abonnemangstjänst där de tillhandahåller utbildning och 

datainsamling under en avtalad tidsperiod. 
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Teamkoncept AB (u.å) är ett företag som föreläser för skolor om historien, forskningen, 

bakgrunden, svårigheterna, effekterna och resultaten av fysisk aktivitet för att höja 

kunskapsnivån i övriga ämnen. Martin Lossman grundade Teamkoncept och syftet var 

att skapa fortbildningar för lärare, skolledare och kommuner om ämnet. Fokus har varit 

på utbildningar inom fysisk aktivitet/pulsträning kopplat mot inlärning. Ämnet är högst 

aktuellt och har vuxit mycket under de senaste åren. Teamkoncept AB (u.å.) skriver att i 

början var det bara en pulsskola och idag är det cirka 250 skolor runt om i Sverige som 

arbetar med pulsträning för att upfylla målen i skolan. I arbetet med hälsofrämjande 

skolutveckling och inlärning genom rörelse har på senare tid skett en stor utveckling 

inom detta område. Idag arbetar flertalet skolor målmedvetet och aktivt med aktiva 

klassrum, aktiva raster2, brainbreaks3, GoNoodle4 och ståbord5 till eleverna. Tidigare 

var det idrottslärarens uppgift att hålla i pulsträningen och för närvarande är fler 

verksamma inom skolan och fler ämnen inblandade som till exempel skolledare, 

elevhälsan och fritidslärare för att nämna några. Andra ämnen blir drabbade negativt av 

pulsträningen för att det behövs avsättas tid för pulsträning innan lektionen, eftersom 

det inte är ett eget ämne i skolan. Teamkoncept vill att skolorna i Sverige ska efterlikna 

skolorna i Danmark som för några år sedan införde tydliga riktlinjer om att skolan 

måste få eleverna att röra sig i minst 45 minuter per dag. 

Teamkoncept (u.å.) nämner att något som saknas i den svenska skolan idag är att kunna 

arbeta med rörelse under inlärning. Teamkoncept (u.å.) skriver att forskning visar att om 

detta lyckas kan det leda till tre till fyra procent i ökad inlärning och det skapas ett mer 

positivt klimat i klassrummet. Teamkoncept undervisar lärare som kan ta till sig detta 

nya arbetssätt och hur man motiverar eleverna i en ny sorts undervisning med inslag av 

rörelse i samband med inlärning. 

 

Hultén (2017) beskriver att Brainbreaks består av olika aktiviteter som eleverna kan 

utföra som har suttit stilla en längre tid. Syftet med Brainbreaks är att hjälpa eleverna att 

öka koncentrationen och hålla fokus längre under varje lektionstillfälle genom att 

regelbundet syresätta kroppen med hjälp av rörelser. Brainbreaks är något som 

idrottslärare eller övriga lärare använder sig av på lektionerna efter pulsträningspassen. 

Hansen (2017) nämner att forskning visar tydligt hur rörelse har en stimulerande effekt 

på elevernas inlärningsförmåga. 

 

Eriksson (2018) skriver att GoNoodle är en applikation som erbjuder rörelsevideor, spel 

och lekar som bidrar till att hålla eleverna i rörelse i klassrummet, vilket gör det lätt att 

vara aktiv utifrån barns förutsättningar, att vara energisk, lekfull och ha kul. Hansen 

(2017) betonar att även korta inslag av rörelse, cirka fyra minuter ger stora fördelar för 

hjärnan och studieresultatet. Vidare beskriver Hansen att det är betydelsefullt att vara 

aktiv även på de kortare rasterna mellan lektionerna, vilket leder till bättre 

koncentrationsförmåga. Däremot att vara aktiv enstaka gånger cirka 10–40 minuter 

leder till tillfälliga effekter som ger förbättrat arbetsminne, bättre läsförståelse samt 

bättre förmåga att koncentrera sig på lektionerna. Genom att regelbundet vara aktiv ett 

par gånger i veckan i minst två till tre månader uppnås permanenta effekter såsom 

förbättrad matematisk förmåga, ökad kreativitet samt att kunna planera och sätta igång 

                                                 
2 Rörelseaktiviteter eleverna utför på rasterna. 
3 Rörelseaktiviteter eleverna utför i klassrummet som en chans till återhämtning. 
4 En applikation som erbjuder rörelsevideor som lärare kan tillämpa i klassrummet för att ge eleverna ny 

energi.  
5 Bord som kan höjas och sänkas för att underlätta för eleverna. 
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aktiviteter (Hansen, 2017). GoNoodle finns både till lärare för att använda sig av i 

skolan och fritidshemmet och en barnversion som eleverna kan spela hemifrån, där 

eleverna kan följa med i GoNoodle´s rörelsevideor. Eleverna kan börja skoldagen med 

en yogarutin eller sjunga och röra på sig med sina klasskamrater till populära sånger. 

När de leker och aktiverar kroppen får de bättre blodcirkulation i hjärnan och kan vara 

bättre koncentrerade i skolan. 
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2 Tidigare forskning och teoretiska begrepp 
 

Fritz (2017) lyfter fram att det finns studier som antyder att ökad fysisk aktivitet är 

förknippad med förbättrade kognitiva funktioner, såsom minne och inlärning. På det 

sättet skulle även akademiska skolresultat kunna påverkas. Det är av stort intresse 

eftersom Skolverket (2016) skriver att skolresultaten i svensk grundskola de senaste 

decennierna har försämrats enligt den återkommande PISA-rapporten (Programme for 

International Student Assessment). PISA-rapporten är en internationell studie som vart 

tredje år mäter 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, matematik och läsförståelse. 

2015 deltog nästan 5500 elever från 202 skolor i Sverige. Trots att den senaste PISA-

rapporten från 2015 visat förbättrade resultat finns det en negativ trend som skulle 

kunna förbättras med hjälp av idrotten. Hansen (2017) påstår att ökad mängd skolidrott 

skulle följaktligen kunna vara ett sätt att vända denna negativa trend som pågått. Hansen 

menar även att diskussionen i debatten kring PISA-undersökningen borde handla 

mindre om pedagogiska metoder och klasstorlek och istället handla mer om rörelse som 

har en mycket imponerande effekt på elevernas minne och inlärningsförmåga. Hansen 

(2017) poängterar för att öka minnet maximalt ska man träna samtidigt som man lär sig 

något nytt, vilket inte alltid är praktiskt (s.xx). Varför det är så det vet vi inte men 

troligtvis för att blodflödet ökar till hjärnan när man rör sig, vilket leder till att minnet 

fungerar bättre. 

 

Ericsson (2005a) belyser att idrott och hälsa i princip är det enda skolämnet där elever 

idag får möjlighet att träna och förbättra sin motorik och sina kinestetiska kunskaper 

genom kroppsrörelse. Antalet schemalagda idrottstimmar i skolan behövs utökas. Om 

inte lokalerna är tillräckliga för att alla klasser ska få en daglig idrottsundervisning i 

idrottssalen kan några lektioner förläggas till närmiljön utomhus. Vidare påpekar 

Ericsson att skolan ansvarar för att erbjuda samtliga elever regelbunden fysisk aktivitet 

under skoldagen. År 2003/2004 tillfördes särskilda tillägg i läroplanerna kring hälso- 

och livsstilsfrågor. Det var ett viktigt ställningstagande som skolan gjorde för att 

implementera ökad fysisk aktivitet bland eleverna. Ericsson (2005a) framhåller vissa 

brister i läroplanen att det inte sägs om vilken utsträckning eller intensitet den utökade 

fysiska aktiviteten ska ha. Det förklaras inga tydliga mål som eleverna ska åstadkomma 

eller förväntas lära sig genom regelbunden fysisk aktivitet. Fortsättningsvis finns det 

inte heller någon vägledning om innehåll eller några metoder skolan ska ha för komma 

fram till elever som har motoriska brister eller andra typer av svårigheter för att kunna 

motivera dessa till ökad fysisk aktivitet. 

 

2.1 Definition av pulsträning 

 

Hagströmer skriver att: Fysisk aktivitet definieras som all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver den vi har i vila (2017, s. 10). En vanlig dag för många 

består av en blandning mellan fysisk aktivitet och stillasittande, vilket gör att fysisk 

aktivitet är svårt att mäta. Fysisk aktivitet har oftast ett syfte och är mestadels planerad 

och organiserad. Det kan vara i form av gympapass eller en social klubb eller lag. Aerob 

fysisk aktivitet är den vanligaste, vilket betyder att syret används i energiomsättningen. 

När pulsen höjs ökar blodtillförseln av syre till cellerna genom att hjärtat slår fortare och 

pumpar ut mer syresatt blod. Detta kallas för konditionsträning i vardagligt tal och 

syftet är att förbättra eller bibehålla sin kondition. Ansträngningsgraden på aktiviteten 

kan vara av olika slag och delas in i låg, måttlig, hög eller mycket hög intensitet. 
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Muskelstärkande fysisk aktivitet, eller styrketräning är en typ av fysisk aktivitet där 

syftet är att bibehålla eller förbättra styrkan i musklerna eller öka muskelmassan. Vidare 

menar Hagströmer att det finn ett samband mellan fysisk aktivitet och hälsa som kallas 

dos-respons. Dosen fysisk aktivitet påverkar graden av effekt på hälsan. Det krävs av 

individen att förstå vad som påverkar dosen för att få en optimal effekt av den fysiska 

aktiviteten både i förebyggande och behandlande syfte. Konditionsträning kan förenklat 

beskrivas med intensitet (ansträngningsgrad), duration (tid per gång) och frekvens (antal 

gånger per vecka). 

 

2.2 Bunkefloprojektet 

 

Ericsson (2005b) nämner att Bunkefloprojektet startades höstterminen 1999 som är en 

interventionsstudie där 251 elever på Ängslättskolan i Bunkeflostrand medverkade, som 

var sex till nio år gamla. Projektet har sin inriktning på fysisk aktivitet och hälsa. 

Bunkefloprojektet genomfördes under nio år, som undersökte ifall daglig fysisk aktivitet 

påverkade elevers skolresultat. En lågstadieklass på en skola hade idrott och hälsa fem 

dagar i veckan, här kallad experimentgrupp, där man utökade idrott på schemat från 60 

minuter per vecka till 200 minuter per vecka. Det motsvarar 40 minuter per skoldag som 

jämförs med en lågstadieklass på samma skola som hade ordinarie undervisning med 

idrott och hälsa två dagar per vecka, här kallad kontrollgruppen. Det grundläggande 

syftet med Bunkefloprojektet är att förbättra barns motorik, öka elevernas 

självförtroende, koncentrationsförmåga och sociala kompetens. Bunkefloprojektet 

består av två delar. En del är den fysiska aktiviteten som eleverna är i full gång med 

varje dag. Den andra delen är det forskningsprojekt om motorikens betydelse för 

elevernas koncentrationsförmåga. Hansen (2017) nämner också Bunkefloprojektet och 

påpekar att experimentgruppen hade bättre betyg i svenska, matematik och engelska när 

de gick ut nionde klass utan att de fått någon extra undervisning i dessa ämnen. Vidare 

beskriver Hansen att den stora skillnaden var pojkar och flickor emellan. Flickor 

tenderar till högre betyg än pojkar men det jämnades i princip ut helt bland de elever 

som hade idrott och hälsa fem dagar i veckan. När eleverna gick i årskurs nio 

analyserades betygen i matematik, svenska och engelska samt att pojkarnas prestationer 

i experimentgruppen var bättre än pojkarnas i kontrollgruppen. Ericssons (2003) studie 

syftar till att ge ökad kunskap om relationer mellan elevers motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer. Studien är en delstudie i Bunkefloprojektet 

och pågår under en treårsperiod. I Ericssons studie framkommer tydliga resultat att 

elevernas skolprestationer i matematik och svenska förbättrades med ökad fysisk 

aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Ericsson (2005b) beskriver att fritidslärare 

på skolan i Brunkefloprojektet medverkar i vardagen på skoltid genom att delta på 

lektioner och leda rörelseaktiviteter på raster. Alla klasser har en utomhuslektion per 

vecka där eleverna oftast leker gamla traditionella lekar. Bunkeflomodellen baseras på 

Bunkefloprojektet och visionen är en hälsofrämjande livsstil och fysisk aktivitet varje 

dag i skolan. Bunkeflomodellen tillämpas främst i skolan men även i företag. Varje 

skola bör hitta sin egen modell för att praktiskt kunna arbeta med fysisk aktivitet varje 

dag. Rektorn på Ängslättskolan har beslutat att ämnet idrott och hälsa prioriteras på 

samma sätt som matematik, svenska och engelska. Tiden kommer från en utökad 

skoldag samt från elevens val. 

 

2.3 Effekter av fysisk aktivitet 
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Andersson et al (2015) nämner att när barn rör sig i olika sammanhang minskar risken 

för depression. Samtidigt menar de att vara fysiskt aktiv ökar individens självkänsla, 

självförtroende och den egna tilltron till att klara av olika situationer. Hansen (2017) 

belyser att träning är en medicin mot depression, som dessutom saknar biverkningar och 

får i stort sett alla att må bättre oavsett om man är trött eller är djupt deprimerad. Hansen 

(2017) påpekar att när nioåringar fick vara fysiskt aktiva i 20 minuter vid ett tillfälle 

blev de avsevärt bättre på läsförståelse. Hansen betonar även att elevers hälsa, kognitiva 

förmåga och kreativitet förbättras och stress minskar genom fysisk aktivitet. Hansen 

förklarar att ett kort träningspass på endast 20 minuter påverkar alla elevers 

förutsättningar i skolan, men vad det beror på vet man inte säkert. Uppmärksamheten 

förbättras omgående hos de elever som rör på sig och det spelar sannolikt en stor roll i 

detta sammanhang. Vidare beskriver Hansen att man har undersökt hur lite träning som 

behövs för att påverka uppmärksamheten hos elever, och resultaten är fantastiska. 

Endast fyra minuter kan ge eleverna bättre förmåga till uppmärksamhet och 

koncentration för att de ska ignorera distraktioner. Hansen (2017) anser att det man 

vinner mest på av att stå upp, antingen om det är i skolan eller på arbetet, är att 

koncentrationsförmågan förbättras. Elevernas tankemässiga förmåga i skolan mättes 

med några olika kognitiva tester, vilka visade att eleverna var mer koncentrerade och 

hade bättre arbetsminne efter att de tilldelats ståbord i skolan. Dessa tester mätte viktiga 

egenskaper för att prestera bättre i skolan såsom läsförståelse, kunna lösa problem och 

minnas fakta. 

 

Ericsson (2005c) förklarar att arbetet med ökad fysisk aktivitet bör ses som en del av 

skolans kunskapsuppdrag. Lärare, elever och vårdnadshavare upplever att effekterna av 

fysisk aktivitet gör eleverna gladare, förbättrar arbetsklimatet i klassrummet och det är 

lättare att koncentrera sig. Det sociala klimatet mellan elev-elev och elev-lärare är bättre 

samt att elevernas kunskapsutveckling påverkas positivt. Vidare beskriver Ericsson att 

en del lärare berättar att elevernas självkänsla förbättras. Några skolor meddelar att det 

inte förekommer några kränkningar alls eller att det har minskat. Andra skolor uppger 

att de har fått bättre resultat på nationella prov. Avslutningsvis bedömer Ericsson att en 

satsning på daglig fysisk aktivitet i skolan skulle ge en bättre miljö för elevernas 

lärande, vilket resulterar i en kunskapsutveckling hos eleverna. 

 

Ericsson (2005b) beskriver negativa effekter av föreningsidrotten, som exempelvis att 

vissa elever tidigt sorteras bort och inte får vara med i olika lagspel. Ökad kunskap hos 

föreningsledare och tränare behövs för hur man ska stimulera och träna elevernas 

motoriska färdigheter på olika nivåer. Tränaren har ett stort ansvar att inte medverka till 

att sortera ut eleverna på grund av bristande motorik, vilket kan få negativa följder som 

till exempel att de ”inte platsar i laget”. Detta kallas för ”Barnifieringen” inom 

tävlingsidrotten, vilket innebär att tävlingsdriften påträffas i allt lägre åldrar. Dessa 

negativa konsekvenser kan göra att eleverna slutar med idrott eller inte ens ägnar sig åt 

fysisk aktivitet längre och blir fysiskt inaktiva. Hagströmer (2017) beskriver att fysisk 

inaktivitet innebär brist på kroppsrörelse, således nära vila och benämns som 

stillasittande. 

 

2.4 Om att främja fysisk aktivitet i skolan 

 

Faskunger (2013) påpekar att skolan är den vanligaste arenan för att främja fysisk 

aktivitet hos elever, däremot finns det många skolrelaterade områden där målsättning 

och införande inte kommit särskilt långt. Skolan och förskolan är två viktiga arenor för 
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att främja elevernas fysiska aktivitet. Skolverket (2017, s. 9) skriver att ”Skolan ska 

även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen”.  Hansen (2017) lyfter fram att mer skolgymnastik ger bättre resultat i 

matematik och läsförståelse. Vidare skriver Hansen att amerikanska forskare har 

undersökt ungefär 250 elever i årskurs tre och fem. För att få en uppfattning om deras 

fysiska form som eleverna var i användes ett verktyg som tar hänsyn till muskelstyrka, 

kondition och smidighet. Samtidigt undersöktes hur bra eleverna presterade i skolan. 

Resultatet var tydligt även här att elever i bra fysisk form var bättre på matematik och 

läsförståelse. Ju bättre form eleverna var i, desto bättre resultat hade de samt att ju mer 

överviktiga eleverna var desto sämre resultat hade de.  

 

Ericsson (2005b) påpekar att arbeta förebyggande och åtgärdande med att observera 

elevernas motorik är viktigt. Risken är annars att brister i motoriken inte märks förrän 

det blir svårigheter för dem. Idrottslärare behöver genomföra motorikobservationer 

rutinmässigt vid skolstarten i samverkan med skolhälsovården. För att främja fysisk 

aktivitet anser Ericsson att erbjuda och planera extra motorisk träning till de elever som 

behöver det, informera föräldrar om elevernas behov av extra motorisk träning samt 

utforma individuella åtgärdsprogram med hänsyn till elevens motoriska 

utvecklingsnivå. Ytterligare en sak som lärare kan bidra med som är mycket viktig är att 

medverka till att bevara elevernas spontana rörelseglädje genom skolåren och bidra till 

eleverna skapar ett intresse för fysisk aktivitet blir livslångt och bestående. Ericsson 

(2005) anser att motorikens betydelse är viktig och bör åter skrivas in i grundskolans 

kursplan för idrott och hälsa, vilket det gjordes i den nya läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017). Resultaten antyder att en 

utökning av medveten motorisk träning kan vara av stor betydelse såväl för 

koncentrationsförmåga samt skolprestationer i matematik och svenska. Mer rörelse ökar 

dessutom trivseln i skolan och gynnar såväl elever som vuxna.  

Ericsson (2005b) menar att en skolgårds närhet till natur i ojämn terräng är fullt 

tillräcklig för att stimulera till motorisk träning. Om det saknas naturliga förutsättningar 

behövs det mer forskning om hur man kan skapa en bra motorikbana. Vidare beskriver 

Ericsson (2005b) att fler elever saknar både styrka och teknik att hålla fast med 

händerna och låta kroppen hänga fritt, vilket i detta fall vore önskvärt om det fanns en 

motorikbana där man kan klättra i träd och svinga i linor. Ericsson (2005b) menar att 

föreningsidrotten ska främjas med ett nära samarbete med skolorna att skapa metoder 

som bjuder in eleverna till fysisk aktivitet i olika former. Det skapas material och 

utbildningar av flera specialförbund i försök att inspirera till medveten rörelseträning för 

eleverna i skolan. Dessutom erbjuder föreningsidrotten många tillfällen och möjligheter 

för eleverna att träna sin motorik på ett positivt sätt, men kan även få negativa effekter 

för en del elever om deras motorik inte är lika bra som kamraternas. Ericsson (2005b) 

beskriver att RÖRIS-projektet är ett annat exempel på ett väl fungerande samarbete 

mellan skolan och idrottsföreningen, Friskis & Svettis. 
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3 Metod 
 

I den här studien tillämpas en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer med 

lärare, eftersom studien inriktar sig mot att utforska lärares arbete med pulsträning samt 

deras egna uppfattningar och tankar om pulsträning. Här kommer jag framförallt följa 

hermeneutikens vetenskapsteoretiska ansats, som handlar om tolkning och hur vi kan 

förstå och skapa mening och innebörd (Allwood & Erikson 2017). Det är lärarnas egna 

perspektiv och erfarenheter som ska stå i centrum för denna studie, där jag tolkar deras 

utsagor utifrån min bakgrund och mina förkunskaper. Detta vetenskapsteoretiska 

förhållningssätt får sedan också konsekvenser med avseende på möjligheten att 

generalisera utifrån studiens resultat, vilket då handlar mer om överförbarhet utifrån 

subjektivitet och kontext.  

 

3.1 Val av metod – Semi-strukturerade intervjuer 

 

I studien har kvalitativ metod tillämpats. Valet att intervjua lärare från olika skolor 

baseras på att få en bredare datainsamling ur ett skolkulturperspektiv samt att jag från 

början inte visste vilka skolor som anordnade pulsträning och därför inte kunde skicka 

ut några enkäter eller informationsbrev till rektorerna. Intervjuer är oftast den mest 

passande metoden att tillämpa när informationen involverar människors åsikter, känslor, 

uppfattningar och erfarenheter. I den här studien handlar det om att utforska lärares 

uppfattningar och erfarenheter av vilken effekt pulsträning har på eleverna. Denscombe 

(2016) lyfter fram att intervjuer i liknande småskalig forskning tillämpas oftast i form 

av semi-strukturerade intervjuer för att undersöka synsätt och frågor detaljerat. 

Denscombe (2016) förklarar att en forskare som använder sig av semi-strukturerade 

intervjuer har en färdig lista med ämnen som ska redogöras för och frågor som ska 

besvaras. Jag använder mig av semi-strukturerade intervjuer och följdfrågor som låter 

informanten att utveckla sina idéer och yttra sig mer utförligt. 

 

3.2 Intervjuguide 

 

I den här studien har intervjuguiden utformats utifrån mina förkunskaper om pulsträning 

och skapades med hjälp av min handledare för att få en så bra utgångspunkt som 

möjligt. Intervjuguiden är upplagd i fem teman med följdfrågor som anpassas och 

förbättras vid varje ny intervju. Fråga ett utgår från att först ta reda på anledningen 

varför läraren eller skolan började med pulsträning. Därefter följer syfte och mål med 

pulsträningen, för att sedan övergå till genomförandet, effekter och utveckling av 

pulsträning. Intervjuguiden avslutas med utrymme för egna kommentarer ifall läraren 

vill lyfta något som jag har missat att fråga under intervjun. 

 

 

3.3 Urval 

 

De medverkande i studien var fyra utbildade lärare och en outbildad lärare på fyra olika 

skolor i en mellanstor tätort i södra Sverige. En skola i tätorten och tre skolor på 

landsbygden. Jag beslöt mig för att göra mina intervjuer på flera skolor dels för att få en 

bredare uppfattning om hur det ser ut på olika skolor samt att jag visste att det inte fanns 

många lärare på samma skola som organiserade pulsträning.  
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I den här studien användes snöbolls- och kedjeurval för att ta reda på olika skolor som 

arbetar med pulsträning. Bryman (2002) beskriver att det kännetecknas av att forskare 

får kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen, vilket 

i denna studie är rektorer på fyra olika skolor i en mellanstor kommun i södra Sverige. 

Tre av skolorna är belägna på landsbygden och den fjärde skolan i tätorten. Därefter 

använde jag mig av rektorerna för att få kontakt med ytterligare informanter som 

rektorerna förmedlade vidare, till behöriga lärare med pulsträning som expertområde. 

Här användes således ett så kallat subjektivt urval, vilket Denscombe (2016) beskriver 

som att deltagare med erfarenhet av ämnet har handplockats. Det innebär att lärarna i 

studien har valts ut eftersom de organiserar pulsträning i skolan. Denscombe (2016) 

beskriver att ett subjektivt urval innebär att när forskaren sedan tidigare känner till 

människorna eller saken som ska undersökas och medvetet väljer vissa deltagare, 

eftersom det bedöms sannolikt att just dessa ger mest värdefulla data. Informanterna i 

studien valdes eftersom att de är kunniga på pulsträning. Lärarna som medverkar i 

intervjuerna i studien är lärare som besitter kunskap om och organiserar pulsträningen 

inom skolans verksamhet. 

 
3.3.1 Presentation av lärare och skolor 

 

Här nedan kommer jag kortfattat presentera mina informanter, vilken utbildning de har 

och vilken skola de arbetar på i bokstavsordning efter deras fiktiva efternamn. 

 

Andersson är utbildad fritidspedagog med inriktning idrott och hälsa. Läraren arbetar nu 

på en stor skola i tätorten och arbetade tidigare på en mindre skola på landsbygden när 

pulsträning infördes i regionen höstterminen 2016. 

 

Danielsson är utbildad tidigarelärare i matematik, svenska, SO och idrott. Läraren 

arbetar nu på en stor skola i tätorten och arbetade tidigare på en mindre skola på 

landsbygden när pulsträning infördes i regionen höstterminen 2016.  

 

Eriksson är utbildad förskollärare och utbildad lärare i svenska, matematik, 

samhällskunskap, teknik och samtliga NO-ämnen. Läraren arbetar nu på en mindre 

skola på landsbygden.  

 

Knutsson är inte utbildad lärare. Informanten är klassföreståndare på en mindre skola på 

landsbygden.  

 

Olofsson är utbildad tidigarelärare i matematik, NO samt idrott och hälsa som tillval i 

årskurs 1–7. Läraren arbetar nu på en mindre skola på landsbygden.   

 

Persson är utbildad grundskollärare i 1-7, svenska, SO-inriktning, engelska, idrott. 

Läraren arbetar just nu i årskurs sex på en större skola på landsbygden. 

 

3.4 Forskningsetik 

 

Hermerén (2011) beskriver det grundläggande individskyddskravet som kan preciseras i 

fyra allmänna huvudkrav i forskningen. De är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera uppgiftslämnare och deltagare i undersökningen om deras åtagande i 

projektet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna ska känna till att 

det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin deltagande när de önskar. De 
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ska få all information i den aktuella undersökningen som kan tänkas beröra deltagarnas 

benägenhet att delta. Vidare framhäver Vetenskapsrådet att samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan om de vill 

delta eller inte. Vetenskapsrådet nämner även konfidentialitetskravet, som innebär att 

alla deltagare i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och deras personliga 

uppgifter ska skyddas på ett sätt att utomstående inte kan ta del av dem. All personal i 

studien som inkluderas i nyttjande av etiskt känsliga uppgifter om enskilda individer 

som är identifierbara bör skriva på en garanti om tystnadsplikt gällande sådana 

uppgifter. Det sista kravet Vetenskapsrådet redogör är nyttjandekravet som innebär att 

insamlade uppgifter om enskilda individer endast får utnyttjas för forskningsändamål. 

Dessa uppgifter får inte nyttjas eller lånas ut för affärsmässigt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Forskare som ägnar sig åt att utreda individers fritidsaktiviteter får 

inte låna ut eller sälja uppgifter om enskilda individer till företag i marknadsföringssyfte 

till sina produkter.  

 

Innan intervjuerna startades igång informerades informanterna om individskyddskravet 

och de fyra huvudkraven, informationskravet samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet som är grundläggande innan en intervju påbörjas. Denscombe 

(2016) betonar att forskningsetik är grundläggande inslag i all god forskning, det är 

inget som man kan välja bort. Jag informerade informanterna muntligen om 

informationskravet som innebär vilken uppgift de har i studien samt att deras deltagande 

är frivilligt och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Det andra kravet som 

jag informerade var samtyckeskravet, vilket innebär att de intervjuade ska godkänna sitt 

deltagande i studien, vilket de gjorde när de tackade ja till att bli intervjuade. Däremot 

ska de kunna avbryta sin medverkan utan att det ska medfölja några negativa 

konsekvenser för dem. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att jag 

kommer att förvara deras personuppgifter i min dator med lösenord för att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att jag inte 

kommer att använda eller låna ut insamlade enskilda uppgifter för kommersiellt bruk 

eller annat icke-vetenskapligt syfte mer än för forskningsändamålet.  

 

3.5 Genomförande och analys av det empiriska materialet 

 

I den här studien har kvalitativa, personliga och semi-strukturerade intervjuer valts för 

att få ett så brett empiriskt material som möjligt till mitt förfogande. Denscombe (2016) 

lyfter fram att intervjuer i småskaliga forskningsprojekt är en lämplig metod när 

undersökningen behandlar komplexa och subtila fenomen. För att få med all data som 

informanterna delgav, spelades intervjuerna in med två mobiltelefoner utifall en telefon 

skulle sluta fungera. Intervjuerna pågick i genomsnitt 20 minuter och vi fick sitta i 

enskilda rum, som var förbokade för att ingen skulle komma in och störa oss. 

Informanterna som valts i studien är de som svarade på det mail som skickades ut till 

rektorerna på samtliga skolor i kommunen. Därefter har rektorerna kontaktat de lärare 

som sedan kontaktat mig. Tid och plats för intervjuer har bestämts utifrån lärarnas 

scheman och möjligheter att komma från undervisningen. För att ta reda på vilka lärare 

som organiserar pulsträning på de olika skolorna skickades email ut till alla rektorer på 

alla skolor i kommunen. Rektorerna svarade vilka lärare på skolan som ägnade sig åt 

pulsträning och jag fick deras mailadresser. När jag fick svar från lärarna försökte jag 

anpassa att intervjuerna inte krockade med varandra tidsmässigt.  

Intervjuerna är inspelade med röstinspelning på två mobiltelefoner. Efter intervjuerna 

påbörjades transkriberingen av alla ljudinspelningar. Denscombe (2016) nämner att det 
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är tidskrävande att transkribera och varje inspelad timme tar flera timmar att skriva ut 

beroende på kvaliteten på inspelningen, förutsättningarna på utrustningen eller hur fort 

forskaren skriver på sitt tangentbord. Efter en transkriberad intervju fann jag ett 

program6 som gjorde transkriberingen mycket effektivare. Jag har använt mig av 

hermeneutik som är en metod som betyder att jag försöker att förstå andra människor 

genom att tolka hur den subjektiva verkligheten kommer till uttryck. När 

transkriberingarna var färdigställda skrevs de ut och lästes igenom upprepande gånger. 

Sedan gick jag systematiskt genom varje intervju och markerade med hjälp av olika 

färger olika tematiska koder utifrån lärarnas intervjusvar. Dessa koder sammanställdes i 

ett nytt dokument med fingerade namn, som sedan kategoriserades utifrån mina 

tolkningar i olika teman. 

Det finns flera olika sätt inom den hermeneutiska logiken att se en social verklighet, 

som exempelvis angående pulsträning i den här studien. Det behandlar studiens 

tillförlitlighet, om hur godtagbar min tolkning är i läsarens ögon. Hermerén (2011) 

förklarar att projekt som baseras på ett empiriskt material bör formas av en systematisk 

och kritisk analys av insamlade data och att eventuella felkällor ska diskuteras och 

identifieras. Vidare skriver Hermerén att aspekten på kvalitet innefattar väl utformade 

studier som validera tidigare forskning. Validiteten innebär i den här kvalitativa studien 

att skapa en trovärdighet genom hela studien genom att vara transparent och systematisk 

i alla mina val och tolkningar. 

  

                                                 
6 Programmet heter OTranscribe och är ett transkriberingsprogram på Internet. 
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4 Resultat 
 

I resultatavsnittet kommer det empiriska materialet att klargöras i kategorier utifrån 

svaren som informanterna beskrivit genom utförda kvalitativa och personliga intervjuer. 

Det empiriska materialet har kategoriserats med utgångspunkt i studiens frågeställning 

och syfte. Jag börjar med att skildra lärarnas åsikter och uppfattningar om syfte och mål 

med pulsträningen, därefter kommer deras uppfattningar om genomförandet, hur de 

arbetar och vilka metoder de har. Därefter kommer jag ta upp lärarnas erfarenheter om 

vilken effekt pulsträning har på elevernas utveckling och lärande. Slutligen har jag 

frågat lärarna om och hur de anser att pulsträningen kan utvecklas. 

 

4.1 Syfte och mål med pulsträning 

 

I det här avsnittet kommer några lärare att skildra sina åsikter utifrån syfte och mål med 

pulsträningen. Utgångspunkten till att man började med pulsträning enligt Andersson 

och Danielsson, som var med i starten av pulsträning, var att de hade ett stort 

idrottsintresse och ville aktivera eleverna mer. Därefter började de även titta på hur de 

kan få upp elevernas resultat på skolan och om lärarna kan bidra till att få en lugnare 

start på skoldagen för eleverna.  

 

Andersson poängterar att när eleverna har pulsträning bildas det synapser i hjärnan, 

vilket gör att de får ett abstrakt tänkande, de har lättare för att koncentrera sig och lättare 

att fokusera på lektionerna. Av den anledningen började Andersson och Danielsson 

använda pulsträning för att influera eleverna att röra på sig mer för att prestera bättre i 

skolan. 

  

Andersson: Och innan dess började vi ju intressera oss av hur kan vi få dom 

här eleverna att prestera bättre i skolan, eleverna var mer okoncentrerade på 

lektionerna, och vi ville få dom mer motiverade och mer koncentrerade och 

ha bättre fokus. 

 

Syftet med pulsträningen är av anledningen att elevernas resultat behövde förbättras. 

Om koncentrationsförmågan och fokuset på lektionerna ökar så blir resultaten bättre på 

lektionerna. Det är tänkt att matematik och svenska lektioner ska hamna direkt efter 

pulsträningen för att få bäst resultat i de ämnena. 

 

Danielsson: Alltså syftet är ju egentligen det som ska ske efter, alltså att dom 

ska bli mer fokuserade, de ska få bättre koncentration, och det gynnar ju 

också språkinlärningen, matteresultaten, det är ju det som är syftet… 

 

Persson anser att det är bra med pulsträning, även om det var en stor satsning i början. 

Hon tänker fortsättningsvis ha pulsträning på morgonen innan lektionerna drar igång. 

Hon påpekar att forskning visar att pulsträning ger resultat efter två till tre månader. 

 

Persson: Men i och med att man ser med forskning då att efter två, tre 

månader så ger det ju resultat, studiemässigt, så är det en vinst i det i längden 

även om det är en stor satsning från början. 

 



  
 

14 

Sammanfattningsvis är det idrottsintresset från flertalet lärare och elevernas resultat som 

var tvungna att höjas som gjorde att lärarna började med pulsträning. Mer rörelse på 

skoltid i rätt pulszon ökar elevernas koncentration, motivation och fokus i klassrummet. 

För det andra menar Persson att forskning visar att pulsträning ger resultat inom några 

månader. 

 

4.2 Genomförandet av pulsträning 

 

I det här avsnittet kommer några lärare att skildra sina åsikter om 

genomförandet av pulsträningen. På de fyra skolor som besöktes och de olika 

lärare som intervjuats framkommer det att det inte bara är idrottslärare utan 

att det är olika yrkesroller som organiserar pulsträningen. 

 
4.2.1 Ansvarig för pulsträning 

 

På samtliga skolor på landsbygden är det bara en lärare per skola som har organiserat 

pulsträningen hittills. På skolan i tätorten är det däremot fler lärare som är engagerade 

och har arbetat tillsammans som ett team så länge som pulsträning har existerat i 

kommunen. Jag har frågat Olofsson om hon anser att det behövs fler lärare på skolan 

som organiserar puls. 

 

Olofsson: Jättegärna. Som det är nu så hänger allting på mig. Är jag här så 

kör vi puls, är inte jag här så kan vi inte ha puls, för det är ingen annan som 

kan systemet så att säga, den tekniken då. 

 

Några lärare har uttryckt sig att det varierar hur många lärare som är ansvariga för 

pulsträningen på skolan efter vilken årskurs eleverna går i. På lågstadiet i f-3 är alla 

lärare mer eller mindre tvungna att hjälpas åt att organisera och ansvara för 

pulsträningen eller aktiviteten men de använder inte pulssensor eller pulsband för det är 

istället en rörelseaktivitet att starta dagen med. De som har engagerat sig för 

pulsträningen är hittills lärare av olika slag, som fritidspedagoger och grundskolelärare 

med inriktning idrott och hälsa, men Eriksson poängterar att det inte har någon 

betydelse vilken utbildning eller erfarenhet läraren har för att kunna organisera 

pulsträning. 
 

Eriksson:…då började vi under våren sen diskutera vi lite hur kan man göra 

för att det sedan kan bli hela skolan och att pulsträning ska bli så att det inte 

ska spela nån roll egentligen om du idrottslärare för att ha det, utan att det 

kan lika gärna mattelärare eller bildlärare eller en fritidspedagog, det är inte 

det som är det väsentliga vad du har för yrkesroll utan att det är 

träningsformen och att ha fysisk aktivitet innan vi har andra lektioner. 

 

Sammanfattningsvis är det generellt en lärare som ansvarar för och organiserar 

pulsträningen på skolan men det finns undantag på större skolor i samhället som 

möjligtvis har fler lärare som organiserar pulsträningen tillsammans. Samtidigt har det 

ingen betydande roll om man är idrottslärare eller fritidslärare för att kunna ha ansvaret 

kring pulsträning. Det är engagemanget och tiden som läggs ner på eleverna som spelar 

roll. 
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4.2.2 Skillnader mellan låg- och mellanstadiet i genomförandet av pulsträning 

 

I årskurs 4–6 på mellanstadiet på en skola är en lärare som är engagerade och 

organiserar pulsträningen, däremot i f-3 turas samtliga lärare som arbetar i de klasserna 

om att ha pulsträningen.  

 

På samtliga skolor har eleverna i årskurs f-3 inga pulsband eller sensorer för att lärarna 

anser att det räcker med rörelseaktiviteter och rörelseglädje för att eleverna ska aktivera 

sig själva. I 4–6 har de börjat med pulsband och pulssensor för att motivera eleverna att 

fortsätta vara aktiva även på fritiden.  

 

Eriksson…men däremot har vi inga pulsband på barnen i f-3, utan där är 

det en rörelseaktivitet att starta dagen med. I 4–6 så har vi band på dom 

med pulssensorer, har skaffat projektor men inte fått upp det på 

projektorn ännu men än så länge är det på surfplattan… 

 

Eriksson och Knutsson berättar att det skiljer sig mellan de olika årskurserna vad 

gäller om pulsträningen sker utomhus eller inomhus. Årskurs f-3 har sin pulsträning 

varje dag oavsett väder. De har varit inomhus en gång under hela året på grund av 

dåligt väder. 

Eleverna i f-3 tar längre tid på sig att byta om och av den orsaken är dessa elever alltid 

utomhus. Genom daglig pulsträning vet eleverna hur det går till när de sedan börjar 

med pulsträning i mellanstadiet. 

 

Andersson och Danielsson började skapa rörelseaktiviteter i årskurserna f-3. De körde 

inte pulspass med f-3, men de skapade mer rörelse i klassrummen. När någon annan 

lärare hade lektion med klassen såg de direkt de positiva effekterna av pulsträningen. 

De upplevde att eleverna var lugnare, mer fokuserade och koncentrerade. Danielsson 

poängterar att de såg att resultaten ökade och blev bättre. 

 

Andersson: Däremot är den här rörelseglädjen och att man rör på sig är ju 

jätteviktig att få igång redan i 1–3 eller förskoleklass upp till trean…/…. 

Men det är väldigt svårt att hitta för dom yngre eleverna också att ligga 

på en pulszon, det går liksom inte ofta att få dom att, dom vet inte vad att 

bli trött är heller.  

 

Fyra lärare berättar att de har elever i årskurs 4–6 där eleverna är inomhus i idrottssalen 

20–35 minuter och håller igång två till fyra gånger i veckan med pulsträning. Eleverna 

delas aldrig upp i grupper, utan alla deltar på samtliga pulsträningspass i helklass, vilket 

anses även höja den sociala kompetensen. Eleverna på mellanstadiet har en del 

inflytande på lektionerna och kan komma med idéer eller tillverka sitt eget pulspass, att 

ta fram vad man vill hitta på, antingen själv eller med andra i klassen. För att få tid till 

pulsträning har skolan tagit tid från andra ämnen som exempelvis elevens val, och några 

lärare anser att det är i princip är samma sak, eftersom de får välja i stort sett välja vad 

de vill göra på pulsträningen.  

 

Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan låg-och mellanstadiet att på alla skolor har 

f-3 inga pulsband eller pulssensor. De har inte pulsträningspass på samma sätt som 



  
 

16 

årskurs 4–6 har. På flertalet skolor får eleverna i 4–6 bestämma själva vad de vill göra 

på pulsträningspassen, liknande elevens val. Eleverna kan träna på basket, fotboll, 

löpning eller vad de föredrar, bara de bara kommer upp i rätt pulszon. 

 
4.2.3 Pulsträning och ämnen 

 

Andra ämnen som lärare behöver ta tid ifrån drabbas negativt, däremot får de ämnen 

positiv energi tillbaka i form av kvalitet på lektionerna, att eleverna är mer 

koncentrerade och fokuserade i klassrummet. Andra lärare får emellanåt hoppa in och 

undervisa ett par lektionstillfällen i veckan att täcka upp för någon annan lärare, 

speciellt på de mindre skolorna om det bara är en som har hand om pulsträningen. 

 

Olofsson: Vi har två morgnar som dom har Puls, vi har inte fått ihop det 

organisatoriskt annars. För nån måste gå in och ta min klass när jag har 

4–6. Så då får en annan lärare ta dom, så vi får inte in puls mer än två 

gånger i veckan. 

 

Flertalet lärare påpekar att de får ta tid från andra ämnen för att få ihop tid till 

pulsträningen. Några lärare tar en del tid från elevens val, eftersom pulsträning kan 

påminnas om elevens val eftersom de kan välja olika aktiviteter själva så länge det är i 

rätt pulszon. Ibland har lärarna styrt upp pulsträningspassen med antingen tabata, 

hinderbanor eller cirkelträningsstationer. 

 

Knutsson: …Så jag tycker bara det är positivt sen är det ju alltid, det tar 

ju mer tid av man får ju plocka lite från SO:n och lite sådär, vi har ju 

plockat mycket tid från elevens val, för att dom ändå väljer lite själva där 

ute sådär… 

 

Persson anser att det är bra att de kan få till pulsträningen frekvent, även om det inte 

alltid är på morgonen. Det är på grund av tillgängligheten av lokal och att läraren själv 

ska kunna vara med som det blir att de har pulsträningspass efter lunchen. 

 
Persson: För att få ihop det rent organisatoriskt så har vi lagt två pass mitt 

på dagen och det påverkar eleverna negativt rent hälsomässigt för att de har 

precis ätit och kanske inte orkar med ett 20 minuters långt pulsträningspass 

direkt efter maten. 

 

Det tar inte bara lektionstid från andra lärare och andra ämnen utan även från elevernas 

raster för att byta om i omklädningsrummen innan och efter pulsträningspassen. Sedan 

ska det också passa in när idrottssalen är fri från övrig undervisning.  
 

Sammanfattningsvis har samtliga lärare fått ta tid från olika ämnen för att få tid till att 

ha pulsträningspassen. Lärarna har även fått anpassa sig efter när idrottssalen är 

tillgänglig och den egna arbetstiden av de orsakerna har lärare haft pulsträning efter 

lunch för att få skoldagen att gå ihop. 

 
4.2.4 Hur lärare motiverar  alla elever att delta i  pulsträningen 

 

På två av fyra skolor berättar informanterna att de använder sig av pulssensorer och 

projektorer för att eleverna ska se sina resultat och kunna hålla sig inom den gröna eller 
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den orangea zonen, är de i den röda zonen har de för hög puls. På en tredje skola har de 

pulssensorer, pulsband och projektor men inte fått den att fungera ännu. Med pulsklocka 

menar Olofsson pulsband och pulssensor. Eleverna har inte någon klocka på armen som 

det kan tolkas av citatet. 
 

Olofsson: Jo det är positivt, absolut, vi körde ju utan pulsklockor innan, 

och det är ju stor skillnad utan och med, för att få med eleverna, i det olika 

så det är verkligen en sporre att dom verkligen vill när man ser pulsen. 

 

För att motivera eleverna när pulsträningen var nytt för alla, ansträngde sig några lärare 

att strukturera upp och ha hinderbanor, plastkort och dylikt. De insåg sedan att det var 

brist på tid att sätta ihop hinderbanor för att det både tar tid att ställa fram men även att 

ställa tillbaka. Ofta är pulspassen inte mer än 20 minuter långa, vilket är så lång tid 

eleverna ska vara i pulszonen, därav får eleverna själva välja vilka aktiviteter de vill 

engagera sig i. 

 
Persson:…när jag berättade om den här kursen och att vi förmodligen ska 

köra puls till hösten så, så blev dom jättepå, dom tyckte det var jätteroligt 

redan då, dom tyckte det var spännande att dom skulle få va pilotklasser med 

såna här pulsband och sensorer såhär…/… och när vi väl kom igång nu i 

höstas här så var dom jättesugna på att testa. Jag tror att det är lite 

engagemanget men när man brinner för nåt, dom ser nog att jag tycker det 

här är så spännande och så jättekul och bra så tror jag lite det smittar på nåt 

vis fast man inte gör det medvetet så märker dom att man är, att det här är 

viktigt på nåt vis. 

 

Sammanfattningsvis anser flertalet lärare att för att motivera eleverna är det bra om det 

finns lärare som är engagerade och brinner för rörelse samt idrott och hälsa. Det är även 

motiverande för eleverna att ha en ”eget” pulsband och pulssensor för att se sin egen 

puls på surfplatta eller projektor för att kunna justera hur mycket man behöver anstränga 

sig. I början ansträngde sig en del lärare troligtvis för mycket genom att sätta ihop 

hinderbanor som på grund av tidsbrist inte fick ihop en totalt pulstid på 20 minuter. 

 

4.3 Effekter av pulsträning 

 

Under denna rubrik kommer lärarnas åsikter och uppfattningar presenteras om vilka 

effekter som pulsträningen anses kunna ger på eleverna i skolan. 

 
4.3.1 Lärarnas beskrivningar av vad eleverna lär sig 

 

Lärarna beskriver de förmågor som eleverna utvecklar i klassrummet och de har även 

berättat att elevernas koncentrationsförmåga är som bäst ungefär en till fyra timmar 

efter ett pulsträningspass. Det är många elever och föräldrar som tänker att de blir bättre 

på idrott eller sport, vilket de troligtvis blir men det är inte det som lärarna iakttar på 

pulsträningen. Följaktligen har Danielsson och Andersson som arbetar på samma skola 

tänkt på att vara mycket tydliga med att inte bedöma elevernas prestationer på 

pulsträningen.  

 

Andersson:…Idrottsämnet är, det blir bättre i och med att dom är med där 

och tränar också men det är på matte, engelska, svenska kunskaperna som 

man ska se resultaten. Och därför är det viktigt att ha dom precis efter 
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pulspassen. Ligger dom i rätt zon i 20 minuter så kan dom vara 

koncentrerade i två, tre, fyra timmar efteråt.  

 

Samtliga lärare upptäckte att eleverna kände snabbt effekter på pulsträningen samt att 

klimatet i klassrummet blev bättre. Lärarna har upplevt att även eleverna tycker att 

klimatet har förbättrats. Persson poängterar dessutom att resultaten relativt snabbt ökat 

tack vare pulsträningen. Det är något som sprider sig till andra lärare och de ser att 

resultatet av pulsträningen synliggörs snabbt.   
 

Persson:…alltså jag har inga bevis för det ännu men mer än att min klass nu 

som är sexor dom gör ju nationella provet, det har ju gått väldigt bra på dom 

första delarna vi har gjort här och vi har ju hållt på i över tre månader så 

både studiemässigt och för deras hälsa, känner jag, kör jag detta. 

 

Eriksson talar om att lärarna ser en förändring i elevernas tillväxt, att studieron har 

förbättrats avsevärt och upplever att pulsträningen är enda förklaringen till 

förbättringen. Läraren ser pulsträningen som något som höjer elevernas resultat i 

längden. 

 

Eriksson: Vi ser fokuset i klassrummet, koncentrationen när man kommer 

tillbaka ser vi, studiero, ökad trygghet att eleverna hittar en, tillförlitlighet till 

sig själva, en just kring att sin egen förmåga att se dom får ju väldigt konkret 

feedback direkt kring pulszonen där, sen så är det ju rent 

studieresultatsmässigt att man kan se på kommuntester att man ser, nu har 

inte vi så långt, man behöver mäta det över mycket längre tid för att 

verkligen få en tillförlitlighet i resultatmässigt.  

 

Persson uppmärksammar att eleverna ser pulsträningen som något positivt och de 

känner att studieron och klimatet i klassrummet blir bättre. De har upplevt att klimatet 

är lugnare, inte bara i klassrummet, utan även i korridorerna. Efter pulsträningen är 

eleverna redo att börja arbeta med matematik eller svenska.  

 

Persson: Det är ju förutom att dom blir, alltså stillasittande barn, det finns det 

ju gott om idag, men man vill ju få igång dom som det var mer förr att man 

rörde på sig mer, förutom det så det här fokuset när dom har haft puls, när 

man går in och har lektion sen är fantastiskt att se. Dom kommer verkligen 

till ro mycket, mycket snabbare och kan jobba en, en och en halv timme efter 

ett pulspass, utan problem 

 

Två av lärarna uppmärksammar att eleverna tjänar på att vara mer uthålliga och mer 

koncentrerade längre tid istället för bara tio minuter som vissa av eleverna är, då lär de 

sig mer effektivt på lektionerna. Det är avgörande för dessa elever att få fortsätta att 

vara fysiskt aktiva, för att de måste få någon form av rörelse för att behålla 

koncentrationsförmågan. Andersson anser att det saknas spontanidrott i dagens samhälle 

och därför är pulsträningen något som lärare kan tillföra för att få eleverna att lyckas i 

skolan och möjligtvis hitta någon slags idrott på fritiden som tilltalar dem. 

 

Några lärare har besvarat frågan om vilka förmågor som eleverna förbättrar efter ett 

pulsträningspass. Det är inte bara koncentrationsförmågan och att kunna fokusera inne i 
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klassrummet som eleverna förbättra utan även konditionen och koordinationen som 

förbättras när de utför någon aktivitet. 

 

Danielsson: Att få den här färdighetsträningen vid nåt extra tillfälle och att ta 

tillvara på det… 

 

Andersson poängterar att i början när pulsträningen var nytt gjorde eleverna 

mycket som de själva tyckte var roligt, men de upptäckte snabbt att det inte 

var bra för att de inte kom upp i pulszonen. De gjorde istället någonting 

annat, några elever löpte mycket, andra tog tillfället i akt och tränade på det 

aktuella som läraren hade i undervisningen i idrott och hälsa. De fick mycket 

gratis tid att träna basket eller fotboll eller liknande för att träna upp sig, 

vilket de behövde. 

 
Olofsson: Det som förbättras är deras uthållighet och koncentration i 

skolarbetet, sen är det en bonus att dom får lite mer kondition och lite mer 

styrka. 

 

Knutsson poängterar att man lär sig så mycket annat, det är inte bara konditionsträning 

utan även viktiga kunskaper om sin egen kropp. 

 
Knutsson:…man märker att barnen lär sig lite om sina egna kroppar hur 

mycket dom måste hålla pulsen för att inte bli för hög eller för låga eller… 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt för eleverna att delta på pulsträningen för att 

bibehålla koncentrationen de närmsta timmarna efteråt på lektionerna. De får 

möjligheten att träna upp sina färdigheter och de kan träna aktuella övningar på inför 

undervisningen i idrott och hälsa. Eleverna får förbättrad kondition och styrka, tack vare 

pulsträningen. De blir mer medvetna om sin livsstil och om hur pulsen och kroppen 

fungerar.  

 

För att öka elevernas sociala kompetens och samarbete frågar jag några lärare vilka 

metoder de tillämpar. Knutsson påpekar nedan att eleverna blir bättre på att samarbeta 

samt att de kan motivera sina kamrater till att fortsätta även när det blir jobbigt. 

 
Knutsson: Ja, dom, jag tycker dom har blivit bättre på att samarbeta där ute 

och dra med varandra i, när dom gör olika aktiviteter och dom ser varandra 

på ett annat sätt. Klasserna emellan också eftersom vi har alla klasserna 

samtidigt 

 

Olofsson förklarar att hon inte tidigare har reflekterat över om eleverna tränar sin 

sociala kompetens men märker att det blir färre bråk i klassrummet och på rasterna. 

 

Olofsson: Det har jag inte tänkt så mycket på, men det är mindre tjafs 

emellan eleverna på raster och annat faktiskt. så det tror jag blir bra det med. 

 

Eleverna har fått mer ansvar och inflytande över sin egen tid, vad de vill göra på 

pulsträningspassen. Ansvar får de genom att hålla reda på sitt egen pulsband, lägga 

tillbaka sin egen pulssensor i rätt fack och att de alltid är ombytta. 
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Knutsson… och sen att dom själva lär sig att ta ansvar lite för vi håller ju 

inte helt koll helt på varje elev, hela tider utan dom får själva springa och 

kolla sin puls och ja, ta lite eget ansvar. 

 

Sammanfattningsvis tränar eleverna på att samarbeta och kan motivera sina kamrater till 

att vara fysiskt aktiva. Det blir mindre bråk och konflikter både i och utanför 

klassrummet när eleverna haft pulsträning. De har fått mer ansvar om utrustning och 

dylikt samt att de har fått ett ökat inflytande på olika aktiviteter som de kan utföra under 

pulsträningen.  

 
4.3.2 Elever som är i behov av pulsträning 

 

Några lärare beskriver här nedan sina åsikter och uppfattningar om vilka elever som de 

anser är i behov av pulsträning i skolan. 

  

Samtliga lärare uppmärksammar att eleverna upplever pulsträningen som mycket 

positiv, på grund av att det både gynnar de som är mycket energiska för att de ska rikta 

sin energi på en och samma aktivitet, de som behöver komma igång på morgonen samt 

att de förstår varför de har pulsträning i skolan. Eriksson och Knutsson arbetar båda 

aktivt för att motverka hemmasittare. 

 
Eriksson: Ett sätt att kolla över vad vi faktiskt kan göra för åtgärder för att 

just det här för att motverka hemmasittare och att välmåendet är också 

nånting jag tror vi behöver jobba mycket mer i skolans värld. 

 

Knutsson delger betydelsefull information angående de lärare som brinner för 

pulsträningen. Dessutom beskriver läraren vilka elever som anses behöva pulsträningen 

mest för att lyckas bättre i klassrummet.  

 
Knutsson: …Och dom verkade brinna för det mycket för dom såg resultaten 

i skolan med hur dom påverkades av att barnen, både dom barnen som 

väldigt stissiga och inte kan sitta still behöver ju få upp sin puls för att kunna 

värva ner i inne i klassrummet sen. Och dom barnen som är lågmälda på 

morgonen och inte riktigt har vaknat behöver komma igång lite innan dom 

ska sätta sig i skolbänken för att få lite bättre resultat och kunna koncentrera 

sig så då kände jag att vi måste fortsätta köra på med det, för att om barnen 

typ blir lite bättre. 

 

Några lärare vill få eleverna att komma till skolan i tid, tidigare fanns det elever som 

kunde komma senare till skolan. Det gör man däremot inte längre på grund av 

pulsträningen, vilket dessa lärare upplever som positivt. 

 

Eriksson: Eleverna är positiva till det, vi ser att, innan hade vi elever som 

kunde släpa in senare till skolan, det gör man inte nu utan man vill vara med 

från början, man vill inte komma in lite sent, så det är faktiskt för att 

motverka hemmasittare. 

 

Pulsträningspassen har en positiv inverkan på att en ökad andel elever deltar i 

undervisningen i idrott och hälsa. De elever som tidigare inte ville vara med har nu 

anslutit sig till övriga klasskamrater och deltar på idrottsundervisningen. De elever som 

redan deltar i undervisningen blir bättre både konditions- och koordinationsmässigt 
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eftersom dessa elever tar tillfället i akt att träna på det som är aktuellt på lektionerna i 

idrott och hälsa.  

 

Andersson:…för då fick dom gratis tid till att träna på basket om man nu 

ska ta den jämförelsen. Så då tog dom en boll och sprang runt med en 

basketboll istället, för att träna upp sig. Så det var väldigt bra för dom 

eleverna. 

 

Sammanfattningsvis gynnar pulsträningen alla elever, både de elever som behöver 

komma igång på morgonen men även de mycket energiska eleverna för att de ska kunna 

rikta sin energi på en och samma aktivitet. Några lärare arbetar aktivt för att motverka 

hemmasittare, dessa elever kommer till skolan i tid vilket de inte gjorde tidigare. 

Pulsträningen har sammanfattningsvis även en positiv inverkan på att fler elever nu 

deltar i undervisningen i idrott och hälsa, vilket även förbättrar elevernas kondition och 

koordination. 

 

4.4 Utveckling av pulsträning 

 

Under denna rubrik presenteras lärarnas åsikter och tankar utifrån mina intervjufrågor 

gällande utvecklingen av pulsträningen. Det inbegriper bland annat, hur dessa lärare 

anser att de kan utveckla pulsträningen i klassrummet, på lång eller kort sikt, samt hur 

de anser att man kan implementera pulsträning på fritidshemmet. 

 
4.4.1 Genomförande av pulsträning i klassrummet 

 

De flesta lärare framhåller att man kan bygga vidare på att ta in pulsträning i 

klassrummet men då anser dessa lärare att det inte är samma sak som pulsträning 

däremot att bygga vidare på aktiva klassrum, rörelsepauser och GoNoodle är några 

saker som övriga kan utföra för att få eleverna att bli mer koncentrerade i klassrummet. 

 
Olofsson: Vi gör bland annat "gör si gör så"7 ibland, vi har "brainbreaks" gör 

jag med dom, krypa runt och igenom med bänkar, låt inte dom vara ute och 

springa för då tar det för lång tid för dom att komma in. Så dom får vara här 

inne och vi hoppar och rör oss och dom gör efter mig och vi stretchar lite 

och så, för att bryta mellan lektionerna. 

Andersson betonar att man skiljer på pulsträning och på rörelseaktiviteter eller aktiva 

klassrum. Pulsträning ägnar de sig åt i idrottssalen, men däremot att få in rörelse och 

aktiva klassrum är något som lärare kan arbeta med i den vanliga undervisningen. Det 

kan ibland vara svårt beroende vilka förutsättningar det finns att tillgå påpekar 

Andersson. På en stor skola med många klasser är eleverna högst prioriterade att få sin 

ordinarie idrott och hälsa undervisning i första hand, därefter ska rektor och behöriga 

lärare planera och organisera pulsträning för eleverna.  

 

Sammanfattningsvis anser flertalet lärare att det går att flytta in pulsträning i 

klassrummet för att öka elevernas koncentrationsförmåga, men de kallar det däremot 

inte för pulsträning. Rörelsepauser och aktiva klassrum är något övriga lärare på skolan 

genomför med eleverna för att öka deras koncentrationsförmåga. 

                                                 
7 En aktivitet, där elever härmar det läraren gör. När man säger gör si, då gör man som läraren, när läraren 

säger gör så, då gör man inte så 



  
 

22 

4.4.2 Utveckling på lång- eller kort sikt 

 

En lärare vill gärna se att det finns en pulsträningsgrupp, likt nätverksträffar som träffas 

och diskuterar, reflekterar och utvecklar pulsträningen i kommunen. Läraren organiserar 

pulsträningen på egen hand på skolan och är i behov av kollegor för att ha någon att 

dela sina tankar och åsikter med. På lång sikt kan skolan anställa en rastaktivist för att 

hålla i pulshöjande aktiviteter på rasterna, vilket kan ge möjlighet att dela sina tankar 

och idéer med den behöriga läraren.  

 
Knutsson: Vi hoppas ju med, som sagt att vi har haft radion här, drog vi hit 

så det kanske kan spridas sig lite till andra skolor. Vi är ju inte en så stor 

skola, så vi har ju rätt stor möjlighet med tider i gympahallen och sånt så det 

är inte alltid att det går att lösa på dom större skolorna… 

 

Knutsson och Olofsson vill gärna att pulsträning sprids till alla skolor i kommunen för 

det skulle kunna gynna barnen när de blir äldre, då det är många som behöver den 

fysiska aktiviteten eftersom de inte är aktiva på fritiden.  

 

Sammanfattningsvis för att utveckla och diskutera pulsträningens utveckling kan man 

skapa pulsträningsgrupper genom nätverksträffar i kommunen. Samtliga lärare ser gärna 

att pulsträningen sprids till fler skolor i kommunen, eftersom alla skolor hittills inte har 

anammat pulsträning. 

 
4.4.3 Implementering av pulsträning i fritidshemmet 

 

Tre av lärarna framhåller att fritidslärarnas roll i pulsträningen skulle kunna mynna ut i 

rastaktiviteter eller använda utrustningen i fritidshemmet. 

 
Persson: Det skulle ju också funka om man får nån fritidspersonal som är 

jättetaggad på detta för utrustningen finns ju och ofta har dom ju idrottssalen 

på eftermiddagarna, så det skulle ju gå då utrustningen hänger ju där borta, 

bara nån lär sig och liksom är sugen på att köra det så skulle man kunna köra 

nåt pass i veckan, det är ju bra för barnen med då kan dom ju det till skolan 

så att säga, så det ser jag inget hinder i, absolut inte. 

 

Tre av lärarna anser att det går att tillämpa i fritidshemmet, där man exempelvis kan 

använda applikationer som ”GoNoodle” eller ”Just Dance” mot projektorn, och att de 

behöver inte ständigt använda pulsband och sensorer. 

 

Sammanfattningsvis anser flertalet lärare att man kan ta med pulshöjande aktiviteter in i 

klassrummet men det blir inte pulsträning på det sättet. Däremot kan man ha aktiva 

klassrum, ”gör si, gör så” och GoNoodle för att öka elevernas koncentrationsförmåga på 

lektionerna. En lärare som organiserar allt angående pulsträningen på skolan vill att det 

skapas en grupp i kommunen där de kan träffas och utbyta idéer, tankar och utveckla 

pulsträningen. Pulsträningen går att utveckla på många sätt: fritidshemmet kan också 

vara med på pulsträningen om det finns fritidslärare som är tillräckligt engagerade och 

vill lära sig hur utrustningen fungerar. 
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5 Analys 
 

I den här delen av studien kommer studiens empiriska material från resultatkapitlet, 

tidigare forskning och ett hermeneutiskt synsätt vävas samman i två delar. Den första 

delen belyser det som upplevs som positivt med pulsträning. I den andra delen lyfts 

problematik med pulsträning fram, helt baserad på lärarnas upplevelser. 

 

En kort sammanfattning av resultatet i studien visar att lärare anser att pulsträning ökar 

elevernas koncentrationsförmåga och kreativitet. Längre träningspass anses kunna ge 

större förbättringar på elevers kreativitet och minne. Lärarna upplever att elever 

presterar bättre på matematik- och svenska lektionerna efter pulsträningen.  

 

5.1 Upplevda effekter av pulsträningen 

 

Studiens resultat visar att det finns en stark koppling mellan pulsträning och elevernas 

ökade koncentrationsförmåga och kreativitet. Det som lärarna upplever att eleverna 

erhåller efter pulsträning är: 

 

• Ökad koncentrationsförmåga och kreativitet 

• Bättre kondition 

• Ökad social kompetens 

• Bättre studieresultat 

• Mer inflytande och ansvar 

 

Lärarnas upplevelser av pulsträning tolkar jag som positiva. De berättar att de ser 

tydliga resultat av pulsträningen på bara två till tre månader. De resultat som 

framkommer är att eleverna kan fokusera bättre och att förmågan att hålla 

koncentrationen uppe på lektionerna efter pulsträning ökar. Hansen (2017) förklarar att 

forskning visar att mer rörelse på skoltid ger bättre resultat i matematik och 

läsförståelse. Lärarna upplever att pulsträningspassen ger positiva effekter på eleverna i 

skolan. Ericsson (2003) förklarar att hennes studie visar tydliga resultat att elevernas 

prestationer i matematik och läsförståelse ökar med fysisk aktivitet. Hansen (2017) 

poängterar att ett kort träningspass på bara 20 minuter påverkar alla elevers 

förutsättningar i skolan, men man vet inte helt säkert vad det beror på. Precis så långt är 

ett pulsträningspass för att eleverna ska komma upp i 65–80 procent av sin maxpuls. 

Fortsättningsvis betonar Hansen (2017) att springa eller vara aktiv på liknande sätt i 

minst 20–30 minuter är det bästa, att gå får effekt men inte lika stor. Effekten kommer 

efter och sitter i under ungefär två timmar. Även kortare pauser i till exempel 

klassrummet kan ge tillfälliga effekter. Hansen förklarar att fysisk aktivitet i endast fyra 

minuter kan ge eleverna bättre koncentrationsförmåga och uppmärksamhet. Av den 

anledningen är aktiva klassrum, ”brainbreaks” och ”GoNoodle” ett bra sätt för övriga 

lärare som inte organisera pulsträning att tillämpa i klassrummet. 

 

Lärarna upplever även att fler elever kommer till skolan i tid på grund av att de har 

pulsträning på morgonen, vilket de tidigare inte gjorde. Det är något lockande med 

pulsträning som gör att elever vill delta. Lärarna motiverar även eleverna till att fortsätta 

vara fysiskt aktiva samt att få med de elever som vanligtvis inte deltar i undervisningen 

i idrott och hälsa. 
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5.2 Upplevd problematik med pulsträning 

 

Det är högst aktuellt att kunna arbeta med rörelse under inlärning idag. Stenberg (1992) 

nämner att allt fler lärare använder sig av rörelseinriktade träningsprogram i sin 

undervisning. 

 

En lärare tror att det inte finns några bevis ännu på att pulsträning ökar elevernas 

koncentrationsförmåga, men att de har haft pulsträning i över tre månader och att det 

gått väldigt bra för årskurs sex på de första delarna i nationella proven. Däremot vet 

man inte vilket resultat de hade fått utan pulsträning heller. Läraren organiserar 

pulsträning både för elevernas hälsas och studiers skull.  

 

Lärare som blev intervjuade berättade att de har pulsträning i f-3 men att det inte kan 

kallas för pulsträning utan lärarna kallar det för rörelseglädje eller rörelseaktiviteter 

istället som man har inomhus eller utomhus. Pulsträning har eleverna i idrottssalen och 

de går i årskurs fyra och uppåt. Lärarna anser att eleverna är för små när det går i f-3 för 

att använda sig av pulsband och pulssensor. Även om lärarna inte har sagt att eleverna 

är för små rakt ut så undviker lärarna den frågan och byter spår. De anser att det är 

rörelseglädjen som är viktigast. En lärare menar att det är väldigt svårt för de yngre 

eleverna att ligga på en pulszon och att de inte förstår vad trötthet är. Däremot har 

eleverna i årskurs fyra och uppåt pulssensor och pulsband för att kunna se på en 

surfplatta eller projektor om de ligger i rätt pulszon. 

 

Det som kan upplevas som problematiskt med pulsträning är att behöva ta tid och lärare 

från andra ämnen. Många lärare och skolor tar tid från elevens val, andra tar från andra 

ämnen för att få ihop till 20 minuter extra tre gånger i veckan. Om pulsträning i sig hade 

varit ett eget ämne hade skolorna inte behövt ta tid och lärare från andra ämnen. Som 

jag tolkar det skulle man kunna lägga till timmar på idrott och hälsas timplan för att 

göra det obligatoriskt. Det skulle dock innebära att man måste börja bedöma eleverna på 

pulsträningen om det ska ingå i kursplanen. Ericsson (2005b) förklarar att i 

experimentgruppen i Bunkefloprojektet utökade man idrotten på schemat från 60 

minuter per vecka till 200 minuter per vecka, vilket är något som man skulle kunna göra 

permanent.  
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6 Diskussion 
 

Under rubriken diskussion kommer jag att presentera en resultatdiskussion, en 

diskussion om metodens inverkan på resultaten och avslutningsvis förslag på framtida 

forskning kring pulsträning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att lärare anser att det finns ett starkt samband mellan pulsträning och 

elevernas ökade koncentrationsförmåga.  

 

I den här studien ges indikation på att lärare uppfattar pulsträning som positiv för 

elevernas prestationer i skolan. Eleverna anses utveckla sina sociala förmågor, 

koncentrationsförmågan och kreativiteten ökar och dessutom anses de att förbättra sin 

motorik och sin kondition. Fysisk aktivitet uppfattas också att vara en viktig del i 

skolans verksamhet, men däremot skulle timmarna i ämnet idrott och hälsa kunna 

utökas en hel del. Varje skoldag borde starta med pulsträning i minst 20 till 30 minuters 

pulsträningspass för att få eleverna att vakna på morgonen och öka deras 

koncentrationsförmåga för att förbättra deras prestationer på lektionerna efteråt. 

 

Problematiken med pulsträningen är att få tillgång, för större skolor, till idrottssalen och 

tid för lärare att organisera pulsträning, eftersom det inte är ett eget ämne i skolan. 

Lärare från de mindre skolorna behöver också avsätta tid från sin egen undervisning och 

skaffa ersättare till de lektioner som läraren skulle haft den tiden. Om skolorna skulle 

avsätta mer tid för pulsträning, bör man antingen förlänga skoldagen för eleverna eller 

ta tid från antingen elevens val eller något annat ämne. Problematiken har även varit att 

få tekniken att fungera som lärare önskat. Att ha förmånen att se sin puls på en projektor 

och ha egna pulssensorer och pulsband tror jag är en stor motivationsfaktor för elever 

som vanligtvis inte deltar i undervisningen i idrott och hälsa.  

 

6.2 Metodens inverkan på resultatet 

 

I den här studien har jag valt att tillämpa kvalitativa intervjuer för att på så vis få mer 

ingående och djupa svar, eftersom min avsikt var att ta reda på lärares uppfattningar och 

tankar om pulsträning. Denscombe (2016) beskriver att det är bäst att genomföra 

intervjuer när man ska undersöka individers åsikter, uppfattningar och erfarenheter och 

förstå dem på djupet. Även möjligheten att få samtala med nyckelpersoner som kan ge 

värdefulla insikter och kunskaper baserade på deras erfarenhet. Jag valde att inte 

använda mig av kvantitativ metod, eftersom Denscombe (2016) påpekar att forskaren i 

kvantitativ forskning endast har en ytlig eller ingen kontakt med informanterna. Enkäter 

är oftast en stor del i studien, vilket jag ansåg vara orimligt, eftersom jag ville undersöka 

informanternas uppfattningar, tankar och erfarenheter kring pulsträning.  

 

Ett subjektivt urval tillämpades i den här studien, vilket innebar att jag valde mina 

informanter utifrån lärarnas kunskaper och erfarenheter. Fördelen med subjektivt urval 

är att man vet att man får relevant och värdefulla data från sina informanter. Denscombe 

(2016) förklarar att subjektivt urval innebär att man ska inrikta sig på ett litet antal 

individer som avsiktligt har valts ut med utgångspunkt att de har kunskap eller 
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erfarenhet av ämnet. Jag kan på detta sätt rikta in mig på individer eller händelser som 

på goda grunder kan antas vara central för forskningen.  

 

I studien tillämpades semi-strukturerade intervjuer som för att få ett bredare empiriskt 

material. Denscombe (2016) beskriver att semi-strukturerade intervjuer innebär att man 

kan utveckla nya frågor under intervjuns process. Om det uppstod en fråga i mitt huvud 

under tiden av en intervju fanns det möjlighet att fråga det i slutet av intervjun samt att 

jag kunde lyfta den frågan i nästa intervju huruvida svaret var relevant. Svårigheten var 

att ställa relevanta frågor till informanterna eftersom jag inte hade så stor kunskap om 

ämnet när intervjuerna påbörjades. Lärare som intervjuades kan ha svävat ut någon gång 

i sina berättelser och berättat om saker som inte varit relevanta för den här studien. Det 

har jag haft i beaktning och sållat bort orelevanta data vid transkriberingen. 

 

Snöbollsurval som även tillämpades i studien innebär att urvalet växte fram genom en 

process där en individ hänvisat till en annan individ, som denne vet besitter kunskap om 

ämnet som studien fördjupar sig i. Det är en effektiv teknik för att bygga upp ett rimligt 

stort urval. Snöbollsurval var även användbart när det inte fanns något urvalsunderlag 

till hjälp för mig att identifiera och kontakta lämpliga medverkande. Jag visste inte 

innan jag började fördjupa mig i pulsträning vilka lärare som hade relevanta kunskaper 

om pulsträning och fysisk aktivitet. 

 

6.3 Fortsatt forskning kring pulsträning 

 

Som fritidslärare med inriktning idrott och hälsa och den här studien som erfarenhet 

anser jag att pulsträning utgör en viktig del i elevernas utveckling, både motoriskt och 

mentalt. Det är med stor sannolikhet att jag själv kommer att börja arbeta med fysisk 

aktivitet eller pulsträning på fritidshemmet eller i skolan. Jag anser att pulsträning med 

pulsband, pulssensor och andra hjälpmedel kan vara ett sätt att motivera eleverna att 

även delta i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Det vore ett bra hjälpmedel att 

använda sig av även i idrott och hälsa undervisningen, för att motivera eleverna till att 

vara mer fysiskt aktiva. 

 

Det har uppstått frågor under bearbetningen av min studie, om lärare har varit ombytta 

och kan vara med i aktiviteterna med eleverna. En lärare sa att hon försökte vara ombytt 

men att hon inte hade möjlighet att vara det varje gång. Däremot har jag ingen 

kännedom om hur det är på de andra skolorna. Idrottslärare som jag har arbetat med 

under utbildningen var alltid ombytta i träningskläder hela skoldagen. Två av mina 

informanter var idrottslärare och kom till intervjun med idrottskläder på. 

 

Något annat som jag har funderat på under bearbetningen av min studie och det är något 

som jag önskat kunna fråga informanterna om, berör elever med funktionsnedsättning. 

Om elever med funktionsnedsättning medverkar i pulsträningen? Har de elever någon 

möjlighet att delta och har lärarna några hjälpmedel eller metoder för att inkludera dessa 

elever i pulsträningen? 

 

Slutsatsen är att lärarna uppfattar att pulsträning före matematik- och svenska lektioner 

är positivt för elevens utveckling och lärande. Koncentrationsförmågan och kreativiteten 

ökar de kommande timmarna. Antal timmar i ämnet idrott och hälsa, anses av forskare 

borde utökas för elevernas lärande och utveckling, både psykiskt och fysiskt. 
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Bilaga A. Intervjufrågor till studien 
 

1. Hur ser din bakgrund ut? Vad arbetar du med? Vad har du för utbildning? Hur 

kom det sig att du blev involverad i PULS? 

 

2. Vad var bakgrunden till att skolan blev en PULS skola? Berätta hur era tankar 

gick i samband med att ni började fundera på att bli en PULS skola.  

 

Vem drev denna process? Fanns det något motstånd? Är alla positiva till detta på 

skolan? Vilka är det inte?  

 

3. Hur har ni planerat er PULS verksamhet? Vad är det för innehåll? Vilken metod 

använder ni? Är det någon variation mellan olika tillfällen? Hur många gånger i 

veckan har ni PULS? 

 

4. Hur upplever eleverna PULS verksamheten? Hur upplever de övriga lärarna 

PULS verksamheten? Hur upplever du PULS verksamheten? 

 

Vad blir bättre med PULS? Är det elevernas kunskapsutveckling? Är det 

elevernas sociala utveckling som blir bättre? Är det elevernas rörelseutveckling? 

Ökar koncentrationen? Ökar allt med elevernas resultat? Berätta! 

 

5. Vilka utvecklingsområden finns av PULS? Kan du berätta om dessa? 

 

6. Är det något mer som du vill tillägga som jag inte redan frågat? 

 

 


