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Abstract 

På senare år har det blivit allt vanligare att skolor organiserar olika typer av pulsträning för 

eleverna, utöver den ordinarie undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Under 2017 presente-

rade även regeringen ett initiativ om att öka den fysiska aktiviteten i skolan, med syfte att för-

bättra välmående, folkhälsa och skolprestationer. Denna studie syftar till att undersöka ge-

nomförandet av “pulshöjande aktiviteter” vid ett antal skolor utifrån regeringens initiativ om 

daglig rörelse. Fyra grundskolor medverkade i studien, där semistrukturerade intervjuer ge-

nomfördes med de ansvariga lärarna för pulsprojekten och där observationer av pulspassen 

gjordes. Resultatet analyseras utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv samt ett salutogent 

hälsoperspektiv. Dessa teorier används för att få en förståelse för hur skolorna organiserar 

pulspassen, vilket innehåll de består av, samt vad projekten syftar till och hur detta förhåller 

sig till regeringens initiativ. Det som framgår av studien är att skolorna har ett liknande mål 

med projekten, att öka inlärningsförmågan hos eleverna, men att deras förutsättningar skiljer 

sig åt, vilket påverkar utfallet och organiserandet av projekten.  

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, hälsa, skolprestationer, pulsträning, pulsprojekt 
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Förord  

Idén till studien uppstod efter att länge ha följt debatten kring att barn och unga behöver röra 

på sig i större utsträckning än vad de gör idag. Detta är något vi också upplevt under vår prak-

tik ute i skolorna. Vi hörde talas om skolor som infört olika typer av pulsträning under skol-

dagen och blev intresserade av att undersöka hur dessa fungerar i praktiken. 

Vi vill tacka de medverkande skolorna och de lärarna som medverkat i vår studie för att vi har 

fått vara med och observera pulspassen och för att ha tagit sig tid till intervjuer. Ett stort tack 

till Katarina Schenker som bidragit med handledning, och stöttning under arbetets gång.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till varandra för ett bra samarbete – utan oss hade det här 

inte varit möjligt.   

 

     

    Kalmar, den 15 februari 2019 
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1. Inledning 

“Barn som rör sig lär sig mer. Därför är det viktigt att det som länge har stått i läroplanen 

om att barn ska få röra sig varje dag faktiskt blir verklighet” - utbildningsminister Gustav 

Fridolin, 2018.  

I ett allt mer stillasittande och inaktivt samhälle växer behovet av insatser som leder till 

daglig fysisk aktivitet. Den allmänna uppfattningen är att barn och unga är alldeles för 

stillasittande vilket har negativa effekter på den fysiska såväl som den psykiska hälsan. 

Studier har också visat att unga vuxna är den åldersgrupp som uppger flest antal timmar 

stillasittande per dag (Folkhälsomyndigheten, 2016). Den svenska skolan, som i sin 

utformning snarare uppmuntrar till stillasittande, kan ses som en bidragande orsak till den 

minskade aktiviteten hos barn och unga. Detta motiverar ytterligare insatser i skolan för 

att få elever i rörelse. 

Som blivande lärare i idrott och hälsa anser vi att det är viktigt med fysisk aktivitet och 

pulshöjande aktiviteter av flera olika skäl. Dels ur ett individperspektiv, där elevernas 

egna hälsa står i fokus, men även ur ett samhällsperspektiv, där en mer hälsosam befolk-

ning skapar vinningar för samhället i stort. Utöver vårt yrkesmässiga intresse är vi på ett 

personligt plan även intresserade av den fysiska aktivitetens påverkan på hälsa och väl-

mående. Extra intressant är hur fysisk aktivitet påverkar inlärning och hur man kan an-

vända sig av rörelse i syfte att förbättra såväl skolresultat som det psykiska och fysiska 

välmåendet.  

Under 2017 presenterade regeringen initiativet “Samling för daglig rörelse” (Regerings-

kansliet, 2017), i syfte att stärka den dagliga rörelseaktiviteten hos ungdomar. Ett initiativ 

som Samling för daglig rörelse är ett bra steg på vägen mot en aktivare vardag i skolan 

och därmed fler välmående barn och unga. Grundtanken med initiativet är att ökad fysisk 

aktivitet kan leda till goda resultat för det enskilda välbefinnandet, folkhälsan i stort, samt 

elevernas skolresultat. I och med att resurser läggs på detta i form av tid och ekonomi 

anser vi att det är viktigt att skolorna omsätter detta i realiteten. I vår studie är vi intresse-

rade av att ta reda på hur skolor arbetar för att få elever i rörelse under skoldagen, vad 

projekten syftar till och hur de utformas.  
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2. Syfte och frågeställningar 

På senare år har det blivit allt vanligare med olika former av pulshöjande aktiviteter i skolan 

utöver den ordinarie idrott och hälsa-undervisningen. Allt fler forskningsresultat tyder på tyd-

liga samband mellan fysisk aktivitet och fysiskt och psykiskt välmående. Det finns därför en 

nationell angelägenhet att införa daglig fysisk aktivitet inom ramen för skolverksamheten.  Vi 

har valt att studera skolor som använder sig av denna typ av projekt för att aktivera eleverna. 

Syftet är att undersöka genomförandet av pulshöjande aktiviteter vid ett antal skolor utifrån 

regeringens initiativ om daglig rörelse. 

Frågeställningar: 

- Vad ser skolan för syfte med pulshöjande aktiviteter? 

- Hur organiseras pulshöjande aktiviteter?  

- Vad är innehållet i pulshöjande aktiviteter? 

- Hur kan dessa aktiviteter förstås i relation till regeringens initiativ om daglig rörelse?  
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt behandlar vi bakgrundsfaktorerna till denna studie. Vi kommer dels att titta på 

skolans uppdrag gällande fysisk aktivitet, ämnet idrott och hälsas uppdrag, definiera begrep-

pet fysisk aktivitet. Vi kommer även behandla problemet med stillasittande i dagens samhälle. 

3.1 Skolans uppdrag 

Den svenska skolan är på många sätt en spegelbild av det samhälle den befinner sig i. I takt 

med att politiska, sociala och ekonomiska förändringar sker i samhället, förändras uppfatt-

ningen om skolans uppdrag och vilka områden som blir mer angelägna och eftersträvansvärda 

(Lundgren, Säljö, Liberg, 2017). I takt med att samhällsdebatten ökat kring ungas stillasit-

tande och behovet av fysiska aktivitet, har också pressen på skolan ökat att göra något åt det 

växande problemet. 

Under 2017 lämnade regeringen i uppdrag till Skolverket att lämna förslag som syftar till att 

få elever i rörelse under skoldagen (Regeringskansliet, 2017). Uppdraget är inriktat på grund-

skolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan och ska bland annat inrikta sig på att 

analysera vilka åtgärder som krävs för att skolorna ska kunna erbjuda eleverna mer daglig 

fysiska aktivitet. Men uppdraget har även kopplingar till skolämnet idrott och hälsa, där det 

sedan tidigare beslutats om att 100 nya timmar ska införas i grundskolan från och med hösten 

2019. Skolverket ska nu analysera i vilka årskurser en utökning kan tänkas ge störst effekt. 

Ansvaret för elevers fysiska aktivitet under skoldagen kan därför ses dubbelt, dels skolans 

övergripande ansvar, dels skolämnet idrott och hälsas ansvar. 

Skolans ansvar för elevers dagliga fysiska aktivitet framgår av läroplanen för grundskolan 

som bland annat skriver fram vikten av lek i de lägre årskurserna för att stimulera lärande, 

men det framgår även att skolan ska “[...]sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk akti-

vitet inom ramen för hela skoldagen”(Lgr11, 2016). Detta är den del av läroplanen som tyd-

ligt kan kopplas till det uppdrag Skolverket fått från regeringen och som det förväntas ges 

tydligare förslag på, i form av hur denna del kan förbättras. Att skolan ska erbjuda elever möj-

lighet till daglig fysisk aktivitet är dock inget nytt i läroplanen utan exakt samma skrivning 

fanns med i den läroplan som togs i bruk 1994 (Lpo94, 1994). 
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Skolans ansvar för att få elever i rörelse handlar alltså om att erbjuda dem möjlighet till daglig 

fysisk aktivitet (Lgr11, 2016). Det handlar alltså inte om att eleverna måste vara fysiskt ak-

tiva, utan om att skolan ska erbjuda möjlighet till fysisk aktivitet. Detta kan ställas i relation 

till den danska skolan där det sedan 2014 har lagstadgats om att danska skolelever, i genom-

snitt, ska ha 45 minuter lektionsförlagd tid med fysisk aktivitet varje dag (Ericsson, 2017). 

3.2 Skolämnet idrott och hälsas uppdrag 

Skolämnet idrott och hälsa syftar till att eleverna dels praktiskt ska genomföra olika aktivite-

ter, röra sig allsidigt i olika sammanhang samt genomföra och anpassa utevistelser. Dessutom 

står det i kursplanen: “Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela 

sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar 

en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.” (Lgr11, 2016). 

Trots att det i kursplanen för idrott och hälsa är relevant med rörelse för eleverna finns det 

också ett stort innehåll av kunskap som ska förmedlas. Det vill säga, inte endast praktiska 

genomföranden av olika aktiviteter. Genomgående står det att eleverna bland annat ska ges 

möjlighet att “utveckla kunskaper” samt “få förståelse för”. Därmed bör undervisningen i 

idrott och hälsa inte endast bestå av att praktiskt aktivera eleverna utan bör även ha ett inne-

håll kopplat till fakta och förståelse. I läroplanen för grundskolan står det: 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former 

- såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och sam-

spelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 

kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir 

till en helhet. (Lgr11, 2016). 

Här betonas det att dessa fyra kunskapsformer, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

ska samspela med varandra för att skapa lärande. Att dessa kunskaper bör samspela med 

varandra ges det uttryck för i kursplanen då följande står, angående idrott och hälsas syfte: 

“Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper 

om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande i relation till fysisk 

aktivitet.” (Lgr11, 2016). Här blir kopplingen mellan att praktiskt utöva fysisk aktivitet och 

att teoretiskt tillgodogöra sig kunskaper om fysisk aktivitet tydlig. I och med den nya läropla-

nen (Lgr11) lades större betoning på idrott och hälsa som ett kunskapsämne. I tidigare läro-

planer har idrott och hälsa till största del varit ett ämne där eleverna fysiskt ska aktiveras. 
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I dagsläget har elever på högstadiet sammanlagt ca 100 minuter idrott och hälsa i veckan. 

Studier visar att lektioner i idrott och hälsa på 45 minuter endast bidrar till 10-15 minuters 

fysisk aktivitet av måttlig intensitet (Fröberg, 2017). Detta innebär att den här typen av lekt-

ioner i idrott och hälsa endast bidrar till att elever kommer upp i en fjärdedel av den rekom-

menderade dagliga dosen fysisk aktivitet. 

3.3 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är ett tämligen brett begrepp. “Fysisk aktivitet definieras som all typ av rö-

relse som ger ökad energiomsättning” (Folkhälsomyndigheten, 2013). Definitionen av fysisk 

aktivitet sträcker sig således från långsamma promenader, till nöjesfyllda lekar och idrotter, 

till hårdare fys- och konditionspass. Att skolor ska erbjuda elever möjlighet till fysisk aktivitet 

ger därför skolor en stor frihet att utforma detta efter sina förutsättningar. Beroende på syftet 

med den fysiska aktiviteten behöver ställning tas till en rad faktorer som påverkar de hälso-

mässiga effekterna av aktiviteterna. “Effekterna av fysisk aktivitet är beroende av bland annat 

intensitet, varaktighet (duration), frekvens, typ av träning, individens ålder och genetiska fak-

torer. Den totala energiförbrukningen av en aktivitet blir därmed summan av alla dessa fak-

torer” (Schäfer, Elinder & Faskunger, 2006, 12). För att skolor ska arbeta mål- och resultatin-

riktat med fysisk aktiviteter akrävs alltså att ställning tas till hur dessa aktiviteter utformas i 

relation till syfte och individer. 

Det kan vara svårt att generalisera positiva effekter av fysisk aktivitet eftersom begreppet fy-

sisk aktivitet är brett och innefattar en mängd olika träningsformer. Träningsformerna och 

deras effekter påverkar kroppen på olika sätt och kan vara av både fysisk och psykisk karak-

tär. Det finns dock framtagna rekommendationer för både barn, unga och vuxna. Dock syftar 

dessa rekommendationer till befolkningen i stort, där fokus är på den allmänna folkhälsan. 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) har tagit fram rekommendationer för barn och 

unga mellan 6 – 17 år. Dessa har även antagits av Svenska läkaresällskapet.  För barn och 

ungdomar mellan 6 - 17 år är rekommendationen 60 minuter fysisk aktivitet varje dag (Hag-

strömmer, 2017). Aktiviteten ska främst vara av pulshöjande karaktär, det vill säga att rörel-

sen ska utveckla/förbättra konditionen.  Tre gånger i veckan bör barn och unga även utföra 

någon typ av styrketräning där syftet är att bibehålla eller förbättra muskelstyrka. När det gäl-

ler goda effekter av pulshöjande aktiviteter har det visat sig att regelbunden träning samt trä-
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ning i form av intervallkaraktär är bäst för att uppnå resultat. De pulshöjande aktiviteterna bör 

vara mellan 30-60 minuter och upprepas 3 - 4 gånger i veckan (Hagströmmer, 2017). 

 

3.4 Stillasittande i dagens samhälle 

Det kommer allt fler rapporter och undersökningar som visar att stillasittandet ökar i sam-

hället. Samband finns mellan exempelvis psykisk ohälsa och ökad risk för sjukdomar. Defi-

nitionen av stillasittande är enligt Ekblom Bak följande: “All vaken aktivitet i liggande eller 

sittande position, som innebär muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna i kroppen och 

är karaktäriserad av en låg energiförbrukning” (2013, 12). Begreppet stillasittande kan sättas i 

relation till begreppen lågintensiv fysisk aktivitet samt medel- och högintensiv aktivitet. Lå-

gintensiv aktivitet förklaras på följande sätt: “Lågintensiv aktivitet sker ofta i samband med 

vanliga göromål i hemmet, på jobbet eller fritiden.” Vidare förklaras medel- och högintensiv 

träning på följande sätt: “Vanligtvis avsiktlig motion eller träning.” (2013, 12).  

Studier har visat att tv-tittande hos barn och ungdomar mellan 5-15 års ålder är förknippat 

med både övervikt och fetma, samt låg kondition och höjda kolesterolvärden vid en ålder av 

26 år (Ekblom Bak, 2013). Vidare har studier också visat på sambandet mellan kondition och 

stillasittande. Två timmars tv-tittande om dagen korrelerade med bland annat sämre kondit-

ion, negativ kroppssammansättning, låg självkänsla och sämre akademisk prestation hos barn 

och ungdomar mellan 5-17 års ålder (Ekblom Bak, 2013). 

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten (2016) är ungdomar och vuxna i åldern 16-29 år 

den mest stillasittande gruppen. 32% anger ett stillasittande på 10 timmar eller mer per dygn. 

Barn och unga spenderar större delen av dygnet i skolan och således har skolan en betydande 

roll för hur aktiva barn och ungdomar är under dagen. Detta kan, enligt ovan nämnda studier, 

i förlängningen bli avgörande för individernas psykiska och fysiska hälsa (Ekblom Bak, 

2013). Utformandet av den svenska skolan motiverar idag snarare till stillasittande och inakti-

vitet än till rörelse och fysisk aktivitet. Eleverna spenderar en stor del av dagen stillasittandes 

under lektionstid men så även under raster.  
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning gällande fysisk aktivitet och sambanden mellan fysisk 

aktivitet och barn och ungas välmående och skolprestationer. Även forskning om hur den fy-

siska aktiviteten kan implementeras i skolverksamheten samt vissa faktorer som bidrar till en 

framgångsrik skola tas upp.  

4.1 Vad krävs för att få positiva effekter av fysisk aktivitet? 

Angående den fysiska aktivitetens intensitet skriver Janssen och Leblanch (2010) att den bör 

vara av minst måttlig intensitet för att ha positiva effekter på hälsan. Måttlig intensitet för 

barn och ungdomar anses vara runt fyra METS. Fyra Mets motsvarar ungefär joggning eller 

liknande (Bergh, 2013). Ytterligare positiva effekter kan uppnås om man även uppnår hög 

intensitet. 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och mental hälsa hos unga är tydlig, men de exakta orsa-

kerna till sambandet är inte lika klarlagt (Biddle och Asare, 2011). Forskning visar samband, 

men studierna är oftast små i sin omfattning och kan inte ge någon klar bild över vilken typ av 

fysisk aktivitet som leder till vilka positiva effekter av mental hälsa. Peluso och Andrade 

(2005) diskuterar tre olika psykologiska hypoteser till varför fysisk aktivitet skulle kunna leda 

till bättre mental hälsa. Den första handlar om distraktion, att individen avleds från andra ty-

per av mindre hälsofrämjande sysslor. Den andra hypotesen behandlar självtillit. Fysisk akti-

vitet består oftast av utmaningar och hinder som individen övervinner, och på så sätt stärks 

självförtroendet och den egna självtilliten. Den sista hypotesen är att den mentala hälsan på-

verkas av den sociala interaktionen som oftast uppstår av fysiska aktiviteter. Peluso och And-

rade (2005) menar att det inte råder någon konsensus kring relationen mellan hypoteserna och 

mental hälsa, men att de samtliga kan ses som bidragande faktorer. 

En uppdelning kan göras mellan långtidseffekter och akuta effekter gällande fysisk aktivitet 

och dess påverkan på kroppen. Studier har visat att 20-30 minuters aktivitet på måttlig intensi-

tet har akuta effekter kopplat till inlärning och kognitiv förmåga (Hillman et. al., 2009). De 

akuta effekterna som framförallt blir tydliga efter 20-30 minuters aktivitet är ökad uppmärk-

samhetsförmåga hos eleverna (Hillman et al., 2009). Ytterligare en studie visar på samband 
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mellan ökad kognitiv förmåga efter fysisk aktivitet. Det framkom i studien att arbetsminnet 

förbättrades akut, samt varade 30 minuter efter avslutat träningspass (Pontifex, et. al., 2009).  

4.2 Fysisk aktivitet och skolprestationer 

Det har forskats på sambandet mellan barn och ungas grad av fysisk aktivitet och deras skol-

prestationer. Singh m.fl. (2012) visar i deras litteraturöversikt att det tycks finnas ett samband 

mellan elevernas fysiska aktivitet och deras skolprestationer. I deras sammanställning visar de 

på flera faktorer som skulle kunna ses som bidragande anledningar till den ökade prestationen 

hos elever som är fysiskt aktiva. Majoriteten av faktorerna är av fysiologisk karaktär så som 

ökad blod- och syretillförsel till hjärnan samt ökade nivåer av endorfiner som leder till mins-

kad stress. De lyfter även en något mer psykologisk faktor som kan påverka elevernas skol-

prestationer; regelbunden fysisk aktivitet kan påverka elevernas koncentration under övrig tid 

i skolan och bidrar då till ett större fokus under lektionerna.  

Sibley och Etnier (2003) har i en litteraturöversikt sammanställt studier som undersökt 

huruvida tid som tas från övrig skoltid och istället läggs på fysisk aktivitet, påverkar elevernas 

skolprestationer. Sammantaget visar studierna att elevernas prestationer inte försämras, trots 

att mindre tid lagts på akademiskt arbete. Sibley och Etnier (2003) menar vidare att resultaten 

av studierna tydliggör vikten av daglig fysisk aktivitet hos skolelever och att detta kan ha så-

väl kognitiva som hälsomässiga effekter hos de individer som dagligen deltar i någon form av 

fysisk aktivitet. En svensk studie gjord av Käll, Nilsson och Lindén (2014) visar även den på 

starka samband mellan ökad fysisk aktivitet under skoltid och elevernas förbättrade skolpre-

stationer.  

Forskning är dock inte entydig gällande relationen mellan fysisk aktivitet och skolprestation-

er. Vissa studier har inte kunnat uppvisa något samband. Rasberry m.fl. (2011) har samman-

ställt 50 olika studier som undersökt sambandet mellan fysisk aktivitet och skolprestationer. 

Resultatet visade att en liten majoritet (50.5%) kunde visa ett positivt samband mellan fysisk 

aktivitet och elevernas skolprestationer. En nästan lika stor del (48%) av studierna kunde inte 

visa på ett signifikant samband. Resterande 1.5% visade inget samband mellan fysisk aktivitet 

och skolprestationer (Rasberry, et. al., 2011). 
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4.3 Skolinterventioner för ökad fysisk aktivitet  

I sin litteraturöversikt, gällande studier där syftet har varit att öka den fysiska aktiviteten för 

barn och unga, skriver Kriemler m.fl. (2011) att insatser i skolan för att öka den dagliga dosen 

av fysisk aktivitet hos elever, är ett av de mer effektiva och framgångsrika sätten för att lyckas 

med detta. Studien visar att interventioner som dessa, leder till att barn och unga ökar sin fy-

siska aktivitet både i och utanför skolan samt att de ökar sin fysiska aktivitet över lag. De 

skriver även att multikomponenta interventioner tycks ha bättre effekt än isolerade intervent-

ioner. Interventioner där förändringar har gjorts på flera plan, exempelvis i undervisningen, i 

läroplan och i skolmiljön verkar alltså ha en större effekt än där interventionerna endast för-

ändrar någon del. Exempel på detta är en studie som gjordes i Belgien där skolor delades in i 

tre grupper. I en av grupperna gjorde ingen förändring (kontrollgrupp).  I den andra gruppen 

förändrades skolmiljön till att bli mer aktivitetsvänlig genom att exempelvis material och ut-

rustning som stimulerar rörelse blev tillgänglig. I den sista gruppen förändrades även där 

skolmiljön samt att elevernas föräldrar involverades i projektet för att få deras barn i rörelse. I 

de både interventionsgrupperna fick eleverna även tillgång till datoriserade aktivitetsmätare, 

som visade deras rörelseaktivitet och uppmanade till rörelse. Resultatet visade att en ökning 

av den dagliga fysiska aktiviteten skedde i de båda interventionsgrupperna. Dock ökade akti-

viteten allra mest i den interventionsgrupp där föräldrarna var involverade (Haerens et.al., 

2011).  

4.3.1 Bunkefloprojeket 

En uppmärksammad studie med syfte att bland annat undersöka huruvida fysisk aktivitet på-

verkade barn och unga i skolan var Bunkefloprojektet- en hälsofrämjande livsstil (1999). Ele-

verna som deltog i projektet utökade sin idrottsundervisning från två till tre lektioner i veckan. 

Dessutom hade de ytterligare två lektioner ledda av olika idrottsföreningar. Eleverna hade 

totalt fem obligatoriska tillfällen med fysisk aktivitet i skolan. Elevernas skoldag förlängdes 

med 45 minuter och projektet startade i åk 1 och 2 och beräknades pågå i nio år (Ericsson, 

2003).  

En hypotes i studien var att elevernas skolprestationer i ämnena svenska och matematik skulle 

förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Denna hypotes bekräftades 

i ett flertal av studiens delresultat. Det framkom bland annat att eleverna i interventionsgrup-

perna visade på bättre resultat i nationella proven i svenska jämfört med jämförelsegruppen. 
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Även i matematik såg man skillnader mellan interventionsgrupperna och jämförelsegruppen 

(Ericsson, 2003). 

4.4 Skoleffektivisering 

Skoleffektivitetsforskning har tidigare visat en rad faktorer som karaktäriserar framgångsrika 

skolor. Några av dem är bland annat: “ett engagerat, beslutsamt och noggrant ledarskap.” 

Samt: “en optimerad och strategiskt genomarbetad tidsanvändning med fokus på lärande.” 

(Jarl, Blossing och Andersson, 2017, 20).  Ytterligare en faktor som forskare har identifierat 

som den viktigaste när det kommer till hur väl eleverna lyckades i skolan är lärarnas kompe-

tens (Jarl, Blossing och Andersson, 2017). 

Jarl, Blossing och Andersson (2017) har undersökt vad det är som skiljer en framgångsrik 

skola från en icke lika framgångsrik skola. De har bland annat observerat följande faktorer 

som troliga förklaringar till elevers förbättrade skolresultat: målinriktad ledning, kollektiv 

organisering av ledningen samt kartläggning och uppföljning av elevernas kunskaper. Gäl-

lande målinriktad ledning visar det sig att det är av vikt att det finns personer inom skolan 

som “leder arbetet mot målen”. Dessa personer kan vara olika personer innehavande olika 

roller i skolledningen så som rektorer eller biträdande rektorer (2017, 71). Ännu en faktor som 

utmärker de framgångsrika skolorna är som tidigare nämnts kartläggning och uppföljning av 

elevernas kunskaper. 

Höög och Johansson (2014) har även de studerat faktorer som bidrar till en framgångsrik 

skola. Även här identifieras ett pedagogiskt ledarskap som en faktor. I detta fall ligger fokus 

på rektorn som huvudman för detta uppdrag. De skriver även att de intervjuade lärarna i stu-

dien beskrivit ett starkt samband mellan skolledning, lärare och kollegier som en viktig faktor 

(2014, 145). 

4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar ett flertal studier på sambandet mellan fysisk aktivitet och förbätt-

rad fysisk, såväl som psykisk hälsa. Studier gällande kopplingen mellan fysiska aktivitet och 

skolprestationer är inte lika entydig. En del studier visar på samband, medan andra inte gör 

det. Dock finns exempel på framgångsrika skolinterventioner där syftet varit att förbättra 

skolprestationer genom att öka den fysiska aktiviteten hos eleverna.  
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5. Teoretiska perspektiv 

Som utgångspunkt i analysen av vårt resultat har vi valt att använda oss av två teorier för att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Den ena är ramfaktorteorin som används för att få en 

förståelse för hur vilka faktorer som påverkar skolornas organisation och innehåll av pulspas-

sen. Vi använder oss även av ett salutogent hälsoperspektiv för att förstå skolornas syfte med 

pulspassen, samt hur dessa går att ställa i relation till regeringens initiativ om ”samling för 

daglig rörelse”. 

5.1 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin innebär i praktiken att skolans undervisningsprocesser styrs av yttre faktorer 

som ligger utanför lärarens kontroll, så kallade ramfaktorer. Teorin grundar sig i forskning 

från framförallt Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren. Teorin utvecklades från tidigare skol-

forskning som mer inriktats på att beskriva pedagogisk verksamhet utifrån en stimulus och 

respons-modell. Dahllöf valde istället att se den pedagogiska verksamheten i tre delar: ramar, 

processer och resultat. Där ramarna exempelvis är elevgruppens sammansättning, undervis-

ningstid och bristen på individualiserade läromedel (Persson, 2014).  Genom den här mo-

dellen, att se på pedagogisk verksamhet, skapades möjligheter att se samband mellan hur poli-

tiska beslut ger implikationer på såväl undervisningsförlopp som resultat (Lundgren, 2017). 

När skolan under 90-talet decentraliserades försvagades vissa av de ramar som styrt undervis-

ningsprocessen. Framförallt gällande tidsindelning och organisering av undervisning (Linde, 

2012). 

Som tidigare nämnts påverkas skolans undervisningsprocesser av olika ramfaktorer. Dessa 

kan kategoriseras som antingen yttre eller inre ramfaktorer. Yttre ramfaktorer är sådana som 

ligger utanför aktörernas kontroll och påverkan (Lindblad och Sahlström, 1999). Exempel på 

detta kan till exempel vara statligt fattade beslut så som läroplan, timplan och ekonomiska 

resurser och så vidare. De inre ramfaktorerna däremot, är sådana faktorer som aktörerna till 

viss del kan påverka genom gemensamma konstruktioner (Lindblad och Sahlström, 1999). 

Detta kan exemplifieras av gruppsammansättning, till viss del innehåll samt fördelning av tid. 

De inre ramfaktorerna är dock alltid påverkade av de yttre ramfaktorerna. Ett exempel på 

detta kan förslagsvis vara det statligt fattade beslutet gällande fördelning av tid mellan ämnen, 

som då är en yttre ramfaktor, men skolan kan utifrån detta själva besluta kring hur den tillde-
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lade tiden ska fördelas vilket då ses som en inre ramfaktor. De yttre ramarna begränsar men 

inifrån kan lärare och skolledning skapa flexibla möjligheter (Linde, 2012).  

Vidare kan ramfaktorerna ytterligare kategoriseras i fem subgrupper (Pettersen, 2008). Petter-

sen beskriver subgrupperna och deras innehåll på följande sätt: 

 

1. Personramar: egenskaper, kunskaper, attityder, kompetenser och så vidare hos dem 

som deltar i undervisningen. 

2. Organisatoriska ramar: sammansättning, storlek och organisering av studentgrupper 

och organisering av lärarstaben.  

3. Tidsramar: disponibel undervisningstid och hur den fördelas mellan olika ämnen, te-

man och undervisnings- och läraraktiviteter. 

4. Fysiska ramar: den fysiska och materiella miljön för undervisning och lärande. Till ex-

empel rumsutformning och tillgång till lokaler, undervisningsmaterial och läraktiviteter.  

5. Ekonomiska resurser: det handlar såväl om hur många kronor och ören som utbild-

ningen disponerar som om förvaltning och fördelning av ekonomiska medel. Ekonomin 

ger i hög grad förutsättningarna för övriga ramfaktorer. (Pettersen, 2008, 59). 

 

Enligt Gustafsson (1999) kan undervisningens process och resultat, med hjälp av ramfaktor-

teorin, förstås retroaktivt. Det vill säga att det uppnådda resultatet av en undervisningsprocess 

i efterhand kan förstås utifrån de ramar som påverkar undervisningsprocessen. Dock blir teo-

rin problematisk att använda sig av i syfte att förutsäga den pedagogiska processen. Den ska 

alltså ses som en analys och/eller en utvärdering av en pedagogisk process. ”Man kan inte 

med kännedom om en viss uppsättning ramar exakt predicera vilken pedagogisk process med 

åtföljande resultat som kommer till stånd. Men man kan med vetskap om en viss konstellation 

av ramar med stor sannolikhet förutsäga vilka processer som inte kan uppträda.” (Gustafsson, 

1999, 47). 

I analysen av vårt resultat ser vi pulsprojekten som en undervisningsprocess som påverkas av 

olika ramfaktorer, såväl yttre som inre. Hur skolorna organiserar, och väljer innehåll påverkas 

av de förutsättningar skolorna har. Skillnaden mellan ordinarie undervisning och pulspro-

jekten vi studerar är att det inte finns något specifikt ämnesinnehåll som ska läras ut. Därför 

blir fokus inte på vad eleverna lär i undervisningsprocessen utan istället hur den organiseras 

utifrån de ramfaktorer som finns. 
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Två centrala begrepp inom ramfaktorteorin är lotsning och styrgrupper. Vi kommer dock inte 

att använda oss av dessa i vårt resultat och analys då dessa mer förklarar eller beskriver en 

inlärningsprocess, vilket i vår studie inte är relevant. Vidare kommer vi att kategorisera de 

olika ramfaktorerna utifrån den indelning som Pettersen (2008) beskriver.  På detta sätt får vi 

en samlad bild av hur skolornas förutsättningar skiljer sig åt och hur det påverkar upplägget 

av pulsprojekten. 

5.2 Salutogent hälsoperspektiv 

Det salutogena perspektivet lägger tonvikten vid så kallade friskfaktorer istället för ”riskfak-

torer”. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky som undersökte huruvida människor, som 

trots svårigheter och traumatiska händelser, ändå kunde sägas ha en god hälsa (Antonovsky, 

2005). Inom det salutogena perspektivet definieras hälsa som ett kontinuum mellan ohälsa 

och hälsa där en individ ständigt befinner sig någonstans däremellan. Begreppet kan ställas i 

relation till det patogena synsättet på hälsa där hälsa definieras som total avsaknad av sjuk-

dom. Detta innebär i praktiken att så länge en person inte lider av någon sjukdom är personen 

vid god hälsa (Antonovsky, 2005). 

Det salutogena perspektivet och det patogena perspektivet står i kontrast till varandra. För att 

få en förståelse för skillnaden mellan dessa går det att använda sig av begreppen stressorer 

och copingresurser. Inom det patogena synsättet ses stressorer som genomgående negativa 

riskfaktorer och sjukdomsalstrande. Dessa ska man i största mån undvika och motverka. Inom 

det salutogena perspektivet ses stressorer snarare som något nödvändigt och någonting som 

hjälper människan att utvecklas (Antonovsky, 2005).  Dessa stressorer bör inte undvikas utan 

bör istället hanteras. Dessa sätt att hantera olika stressorer kallas således för copingresurser. 

Antonovsky skriver angående förhållandet stressorer och copingresurser: ”vilka faktorer bi-

drar till att upprätthålla individens position på kontinuumet eller till att skapa rörelse mot den 

friska polen” (Antonovsky, 2005). Copingreurser kan därmed förklaras som medel för att 

möjliggöra rörelse mot den friska polen på kontinuumet. Dessa resurser varierar från individ 

till individ på samma sätt som stressorer ser ut och ges uttryck för hos olika individer (Anto-

novsky, 2005). 

Ett annat meningsbärande begrepp inom perspektivet är KASAM. KASAM står för, svensk 

översättning: ”känsla av sammanhang” där de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet ingår. Förhållandet mellan dessa och hur de tillsammans bildar KASAM 
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kan förklaras på följande sätt: ”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i 

vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig, dynamisk känsla av tillit till att 

(1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, för-

utsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investe-

ring och engagemang” (Antonovsky, 2005, 46). En persons hälsa är enligt denna teori bero-

ende av att de svårigheter och problem som uppstår i livet, är begripliga och hanterbara, samt 

att de krav som ställs på en individ känns meningsfulla.  

Genom denna syn på hälsa, att individer ständigt befinner sig på en skala mellan hälsa och 

ohälsa som påverkas av en rad faktorer och som olika individer har olika förutsättningar att 

hantera, är det möjligt att sätta in skolornas pulsprojekt i ett hälsomässigt sammanhang. Ur ett 

patogenetiskt synsätt är fysisk aktivitet hälsofrämjande, men ur ett salutogent perspektiv krävs 

det att eleverna även får en känsla av sammanhang för att projekten ska ses som hälsoalst-

rande. 

5.3 Användandet av perspektiven 

I vår studie kommer vi använda oss av det ramfaktorteoretiska perspektivet för att få en för-

ståelse för det innehåll som skolorna använder sig av i pulspassen, samt för att få en förståelse 

för hur projekten organiseras. Genom att se skolornas pulsprojekt som en undervisningspro-

cess, påverkad av inre och yttre förutsättningar, kan en större förståelse fås till anledningen till 

att pulspassen utformas på ett visst sätt och har ett visst innehåll. Det ramfaktorteoretiska per-

spektivet används således för att besvara studiens frågeställningar gällande innehåll och orga-

nisering av pulspassen. 

Det salutogena perspektivet används för att få en ytterligare förståelse för hur pulsprojekten 

ter sig i realiteten samt hur syftet med pulsprojekten kan förstås i förhållande till regeringens 

initiativ om samling för daglig rörelse. Regeringen talar om tre syften: välbefinnande, skolre-

sultat och folkhälsa i stort (Regeringskansliet, 2017). Genom att använda oss av det sa-

lutogena hälsoperspektivet ser vi på pulsprojekten utifrån ett perspektiv som sätter hälsa i 

fokus. Dessa två perspektiv, ramfaktorteorin och det salutogena hälsoperspektivet, byggs 

samman för att besvara studiens frågeställningar och uppfylla studiens syfte.  
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6. Metod 

I det här kapitlet beskrivs vilken metod som använts i studien, samt en beskrivning av hur 

urvalet har gjorts och hur genomförandet av observationer och intervjuer har gått tillväga. 

Studiens överförbarhet och autenticitet tas upp även upp. Slutligen beskrivs de etiska ställ-

ningstaganden vi har tagit hänsyn till samt hur bearbetningen av vårt resultat och analys-

verktyg utformats. 

6.1 Val av metod 

Studien är av kvalitativ art eftersom frågeställningarna lämpar sig bäst för en sådan. En kvali-

tativ forskning utgår från en kunskapsteoretisk ståndpunkt där tyngden ligger på intervjudel-

tagarnas förståelse av den sociala verkligheten (Bryman, 2018). Utgångspunkten i studien är 

de intervjuade lärarnas uppfattning av hur pulsprojekten organiseras och genomförs samt vad 

syftet med pulsprojekten är. En kvantitativ forskningsmetod hade exempelvis kunnat använ-

das för att enbart undersöka innehållet i pulsprojekten.  Det hade däremot inte kunnat ge svar 

på resterande av frågeställningarna. Intervjuerna är av semistrukturerad art. Denna typ av in-

tervjumetod ger en större flexibilitet och en möjlighet för de intervjuade personerna att själva 

belysa och lyfta det som anses vara av större vikt (Bryman, 2018). Detta är fördelaktigt då de 

intervjuade lärarna innehar en större kunskap och insikt i arbetet med pulsprojekten än vad vi 

har. Det har även utförts mindre observationer på de olika skolorna. Detta för att få en bild av 

hur pulsprojekten ter sig i realiteten. Det ges då en inblick i både innehåll och struktur. Tyng-

den läggs framförallt på intervjuerna och observationerna ses mer som ett komplement till 

dessa. 

Nackdelen med den valda metoden är att det blir ett förhållandevis litet resultat då det endast 

är fyra skolor som är med i studien. Detta är dock nödvändigt för att avgränsa oss och för att 

kunna genomföra studien inom den givna tidsramen. 

6.2 Urval 

Det har skett ett målstyrt urval vid val av informanter. Bryman (2018) beskriver det målstyrda 

urvalet som att forskaren väljer ut undersökningsdeltagare som är relevanta för forskningsfrå-

gorna och inte på slumpmässig basis. Kontakt togs därför med skolor med pågående pulspro-
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jekt för att undersökningsdeltagarna skulle vara relevanta för studien. En avgränsning gjordes 

till grundskolor inom ett begränsat geografiskt område som vi hade vetskap om använde sig 

av någon typ av pulsprojekt på sina skolor. I och med att det är en kvalitativ studie är antalet 

medverkande begränsat till fyra skolor.  

Totalt kontaktades fem skolor i närområdet, detta för att det skulle vara möjligt att inom tids-

ramen för arbetet kunna genomföra intervjuerna och genomföra observationerna. Antalet be-

gränsades också av att skolorna var tvungna att under tiden för arbetet, ha ett pågående puls-

projekt. Av de fem tillfrågade skolorna var det fyra som hade möjlighet att delta i studien.  

Kontakten skedde via mejl och då vände vi oss till rektorerna på de utvalda skolorna som där-

efter gav oss kontaktuppgifter till, för projektet ansvariga lärare. När vi fått kontakt med an-

svariga lärare bokades möten in för att genomföra intervjuerna och observationerna. Med an-

ledning av att undersökningen grundar sig i frågor om organisation, innehåll och syfte är det 

relevant att intervjuerna sker med lärare och inte med elever eller annan personal. De inter-

vjuade lärarnas involvering i projekten varierar då vissa har varit med och startat upp pro-

jekten, medan andra endast har jobbat med projekten en kortare tid. Även hur länge skolorna 

har använt sig av pulsträning varierar.   

6.3 Genomförande av intervjuer och observationer 

Plats och tid bestämdes i förväg i samråd med läraren som skulle intervjuas. Vi båda genom-

förde intervjun. Bryman (2018) betonar vikten av inspelning av intervjuerna för att de som 

intervjuar ska kunna ägna sin fulla uppmärksamhet åt det som sägs. Vi valde därför att spela 

in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon, för att i efterhand transkribera materialet så att vi 

kunde fokusera på intervjudeltagaren under intervjun. Detta är även fördelaktigt vid en semi-

strukturerad intervju då vi som intervjuar har möjlighet att under tidens gång ställa följdfrågor 

beroende på vad intervjudeltagaren lyfter. 

Intervjufrågorna delades upp i fyra kategorier, allmänna frågor om skolan, frågor kring orga-

nisation av pulsprojekt, frågor om innehåll i pulsprojekt samt ett par avslutande frågor om 

utvärdering. I och med att vi använde oss av en semistrukturerad intervjumetod följde inte 

frågorna exakt samma ordning vid de olika intervjutillfällena. Olika följdfrågor ställdes även 

till de olika intervjuade lärarna beroende på de svar som gavs. Tiden för intervjuerna varie-

rade beroende på lärarnas tillgänglighet och tid för intervjun, men tiden varierade mellan 25 
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och 45 minuter per intervju. I vissa fall genomfördes intervjun i direkt anslutning till obser-

vationen och i andra fall gjordes observationen vid ett senare tillfälle, efter intervjun.  

Syftet med observationerna var att få en större inblick i det som sas under intervjuerna för att 

på så sätt få en större förståelse för upplägg och genomförande av projekten. Tiden för obser-

vationerna varierade beroende på tiden på pulspassen samt beroende på vilken aktivitet som 

genomfördes under pulspassen. Under observationerna fördes korta anteckningar gällande det 

som observerades på passen.  

6.4 Överförbarhet och autenticitet 

I en kvalitativ studie talar man om begreppet tillförlitlighet. Tillförlitlighet kan kategoriseras i 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Beträffande överförbarheten i en kvalitativ studie 

handlar det om att i så stor mån som möjligt ge utförliga beskrivningar av det studerade ob-

jektet. I en kvalitativ studie är det viktigt med djup istället för bredd, och för att andra perso-

ner ska ha möjlighet att föra över den studerade sociala kontexten till sin egen sociala kontext 

krävs en fyllig beskrivning (Bryman, 2018). I denna studie undersöker vi skillnader, och till 

viss del likheter, mellan de olika skolorna. Detta gör det möjligt för andra personer att identi-

fiera sig eller sin skola med vissa aspekter som de intervjuade lärarna belyser.  

Begreppet autenticitet innebär att det ska ges en rättvis bild av deltagarnas åsikter, erfarenhet-

er och uppfattningar (Bryman, 2018). Detta har tagits hänsyn till då vi i analys av de intervju-

ades svar, ser detta som en helhet och inte lösryckta citat. På detta sätt ges en rättvisare bild av 

deltagarnas svar. Genom att även genomföra observationer har det bidragit till en större för-

ståelse för det de intervjuade talar om. På så sätt förstår vi det de talar om på ett bättre och 

mer nyanserat sätt. Under observationerna valde vi även att titta på helheten under pulspassen 

och inte på lösryckta situationer eller händelser. Detta bidrar även det till att det ges en rättvis 

bild.  

6.5 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör forskare förhålla sig till dels forskningskravet som innebär 

att det är väsentliga och relevanta frågor som ställs under intervjuer samt att studien är av hög 

kvalitet. Forskare bör även förhålla sig till individskyddskravet. Vetenskapsrådet konkretise-

rar individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav.  
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- Informationskravet som innebär att de deltagande i studien ska informeras om studiens 

syfte.  

- Samtyckeskravet som innebär att de deltagande har rätt att bestämma över sin medverkan.  

- Konfidentialitetskravet är kopplat till sekretess och att de uppgifter som behandlas inte ska 

komma i obehöriga händer. 

- Nyttjandekravet som avser att de uppgifter som samlas in endast används för forskningens 

ändamål.  

Dessa aspekter har tagits hänsyn till i vår studie. De intervjuade lärarna blev informerade om 

studiens syfte, att deras medverkan är helt frivillig, att deltagandet är anonymt samt att det 

insamlade materialet endast kommer att användas för studiens syfte. I arbetet med transkribe-

ring av intervjuerna, samt i vårt resultat, har vi valt att inte använda varken skolornas eller de 

intervjuade lärarnas namn med hänsyn till individskyddskravet. Vi har valt att koda skolorna 

med siffrorna 1-4 och i och med att det på varje skola endast varit en lärare som blivit inter-

vjuad krävs det därför ingen särskild kodning mer än att vi utelämnar namn och mer detalje-

rad information. Kodnyckeln förvarades inte heller tillsammans med transkriberingen. 

6.6 Bearbetning av resultat och analysverktyg 

När samtliga intervjuer och observationer var genomförda transkriberades intervjuerna och 

anteckningarna från observationerna sammanfattades. För att analysen ska bli så trovärdig 

som möjligt bör intervjuerna transkriberas (Thompsson, 2010). Därefter skrevs det transkribe-

rade materialet ut för att läsas igenom och för att kunna färgkoda citat och innehåll. Färgkod-

ningen baserades på våra frågeställningar samt med kopplingar till de valda teoretiska per-

spektiven. Denna process genomfördes enskilt för att sedan kunna jämföra och diskutera 

detta. Anledningen till det var att intervjuerna skulle ses utifrån två olika håll för att minimera 

risken att missa något av värde. 

Därefter diskuterades båda våra separata färgkodningar och vi sammanfattade lärarnas svar 

utifrån de punkter som kunde kopplas till våra frågeställningar. I sammanfattningen av det 

transkriberade materialet delades även de förutsättningar som lärarna diskuterade, som kan 

ses som ramfaktorer, in i olika kategorier. Sedan jämfördes de olika sammanfattningarna. I 

samband med detta skapades även en översiktbild över skolorna och deras pulsprojekt (se 
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Bilaga 3). Därefter jämfördes skolorna sinsemellan för att på så sätt kunna identifiera skillna-

der och likheter. Dessa skillnader och likheter, som ligger till grund för vårt resultat, analyse-

rades därefter utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv och ett salutogent hälsoperspektiv.  
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7. Resultat 

I denna del kommer resultatet från intervjuerna och observationerna att redovisas. Re-

sultatet är uppdelat i olika avsnitt med utgångspunkt från våra frågeställningar. De tre 

första avsnitten; skolornas syfte med de pulshöjande aktiviteterna, organisering av 

pulsprojekten samt innehåll och dess påverkan på elevernas aktivitetsnivå har en direkt 

koppling till studiens tre första frågeställningar. Därefter presenteras tre avsnitt, moti-

vation till pulsträning, daglig rörelse och hälsa samt utvärdering, resultat och respons 

som är nödvändiga för att få en förståelse för studiens fjärde och sista frågeställning; 

Hur kan dessa aktiviteter förstås i relation till regeringens initiativ om daglig rörelse? 

För en översiktsbild över skolorna, se Bilaga 3. 

7.1 Skolornas syfte med de pulshöjande aktiviteterna 

Det framgår tydligt av intervjuerna att det primära syftet med pulsprojekten för majori-

teten av skolorna är att stärka inlärningen i andra ämnen och att förbättra elevernas kon-

centration. Alla de intervjuade lärarna uppger att det i idealfallet ska ligga, som de ut-

trycker det, ”tyngre ämnen” i direkt anslutning till pulspassen. Till exempel matematik 

eller språk. En av lärarna uttrycker sig på följande sätt angående detta: 

Det är liksom, att det ska ligga innan något teoretiskt ämne, som matte till exempel, 

så att man liksom piggnar till, öppnar upp hjärncentrat som jag brukar säga. Och 

sen så att man kan koncentrera sig med och att man ska få upp vakenhetsgraden 

helt enkelt. Och komma pigg och alert, till ett lite mer tungt teoretiskt ämne. 

(Lärare, skola 2). 

Det är tydligt att pulsprojektet utgår från en tanke att eleverna ska prestera bättre under 

övrig tid i skolan och på teoretiska ämnen. Även om det i intervjuerna var tydligt att 

projektet syftar till att förbättra inlärning uppgav ändå alla lärare att pulsträningen även 

var bra för elevernas hälsa. En av lärarna (lärare, skola 3) uttrycker dock ett lite annat 

förhållningssätt till syftet där det snarare handlar om att få eleverna i rörelse och ut-

veckla sin fysiska hälsa, och orka mer. Inlärningen kom i detta fall, i andra hand.  

Undersökningar visar att bara 14% rör sig det som är rekommenderat, och det är 

klart det visar sig under idrottslektionerna också. Så det är väl en bit som vi ser 
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som ett stort syfte att komma igång och väcka det här och vi märker rätt snart att de 

känner sig rätt nöjda när de orkar. (Lärare, skola 3).  

Denna lärare uttryckte en stor oro för ett växande stillasittande hos barn och unga och 

menade att pulsprojekten var viktiga för att motverka detta. Samt för att få eleverna ak-

tiva och känna positiva effekter av fysisk aktivitet och att dem utvecklas fysiskt. Hen 

såg inlärningen som ett något mer sekundärt syfte, även om hen också tydligt ansåg det 

som en viktig del i projektets syfte.  

Värt att notera är att samtliga lärare talar om att pulspassen ska leda till förbättrad kog-

nitiv förmåga och förbättrad fysisk hälsa, vilket även är det som presenterats för elever-

na. Det som dock inte nämns utav någon av lärarna är den fysiska aktivitetens påverkan 

på psykisk hälsa. Det närmaste de kommer psykisk hälsa och välbefinnande är att tala 

om att eleverna ska bli piggare efter passen, och att eleverna känner sig nöjda när de 

klarar av en fysisk utmaning eller utvecklas fysiskt. Det görs till exempel inga kopp-

lingar mellan fysisk aktivitet och minskad stress och oro under intervjuerna. 

7.2 Organisering av pulsprojekten 

Samtliga skolor har sina pulspass på förmiddagen, detta går hand i hand med projektens 

syfte att just öka inlärningen och koncentrationen under resterande del av skoldagen. 

Till skillnad från hur lärarna ser på projektens syfte, skiljer sig pulsprojekten åt organi-

satoriskt från skola till skola.  

Skola 1 har pulspass två gånger i veckan direkt på morgonen, där mellanstadiet och 

högstadiet kör tillsammans. Alla klasser (4-9) kör samtidigt och de ansvariga lärarna 

som håller i passen är inte samtliga utbildade inom idrott och hälsa. Varje pulspass är 30 

minuter långt. För att rymma alla elever på pulspassen utnyttjas både utemiljöer samt 

klassrum då det endast finns en mindre idrottshall att tillgå, som dessutom inte alltid är 

tillgänglig. Eleverna har inte heller här någon möjlighet till dusch eller ombyte efter 

pulspassen. 

På skola 2 är det i nuläget endast årskurs sju som har pulsträning. Projektet har varit 

igång sedan höstterminen 2018 och tanken är att det ska fortsätta och nästa skolår inbe-

gripa både årskurs 7 och 8. Även på denna skola är pulspassen förlagda på förmid-

dagarna och sker två gånger i veckan på 40 minuter. Passen hålls samtidigt, klassvis, 
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där idrottslärarna har varsin klass, alternativt administrativ personal eller skolkurator 

som också är engagerade i projektet. På skolan finns det god tillgång till idrottshallar så 

att varje klass har möjlighet att genomföra pulspassen i idrottshallarna.  

Skola 3 är den skola som har använt sig av pulsprojektet längst, sedan höstterminen 

2016. Det är en låg- och mellanstadieskola där de har pulspass ungefär två gånger i 

veckan. Även här ligger passen på morgonen eller på förmiddagen. För mellanstadiet 

(4-6) är det en idrottslärare som är ansvarig för projektet, och har samtliga tre klasser. 

Dock inte vid samma tillfälle, utan varje klass har pulspassen var för sig. Det finns även 

här god tillgång till idrottshall men även utomhusmiljöer används vid enstaka tillfällen. 

På skola 4 innefattar pulsprojektet årskurs sju och årskurs åtta och har precis som skola 

2 valt att fasa in projektet, denna skola har dock haft pulspass ett år längre än skola 2. 

Pulspassen ligger fördelade över förmiddagarna två gånger i veckan och varje pass är på 

ca 30 minuter. Delaktiga lärare i projektet är dels idrottslärare men ytterligare två lärare, 

utbildade i andra ämnen, är också delaktiga för att möjliggöra passen. Passen hålls i 

grupper om cirka en och en halv klass, där en klass delats upp för att projektet ska gå 

ihop schemamässigt. På skolan finns tillgång till en större hall där pulspassen genom-

förs, denna hall har dock ett avstånd från skolan vilket leder till transportsträckor för 

elever och lärare mellan skolan och idrottshallen.  

Tid till projekten har framförallt möjliggjorts genom att ta tid från elevens val eller så 

kallad fokus tid. Undantagsvis på skola tre där de tidigare har haft extra tid till idrott 

och hälsa-lektioner, men på den tiden ligger nu pulspassen, inbakad i idrottsämnet. 

Samtliga lärare nämner att projekten i det stora hela fungerar bra, men alla nämner pro-

blematik kring schemaläggning. De lyfter bland annat att både lärare och elever ofta kan 

känna stress kring dessa pass, då de inte alltid hinner att ta sig till lektioner efteråt eller 

liknande. I övrigt så berättar lärarna att det i uppstart av projekten varit svårigheter rent 

schematekniskt för att det ska fungera. På skola 4 där det även är en viss transport-

sträcka till idrottshallen trycker läraren extra på vikten av ett fungerande schema: 

Och eleverna, några har det lite stressigt. Och då blir det ju inget bra tycker jag, om 

man ska stress hit och knappt hinna duscha och stressa tillbaka. Då faller ju nästan 

hela projektet. Men så pratar man med rektorer så är det ju schema, schema, 

schema. Vad gör vi? Då måste vi göra såhär. Det är svårt, men det måste gå tycker 

man. Det måste gå. (Lärare, skola 4). 
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Läraren på skola 4 menar på att det är viktigt för att projektet ska fungera så bra som 

möjligt, att det ges tillräckligt med tid för att kunna genomföra det utan att lärare och 

elever ska behöva stressa. Just stressen för både lärare och elever är egentligen något 

som samtliga lärare nämner i intervjuerna. Det som nämns är att eleverna är stressade 

över att hinna med dusch och ombyte innan nästa lektion, och på två av skolorna är det 

vanligt förekommande att eleverna därmed kommer sent till nästkommande lektion. 

Även lärarna får stressa med att hinna plocka fram utrustning till lektionen och hinna 

vidare till nästa lektion efter pulspasset.  

7.3 Innehåll och dess påverkan på elevernas aktivitetsnivå 

På skola 2, 3 och 4 ser innehållet under pulspassen tämligen likadant ut. Där varierar 

innehållet mellan redskapshinderbanor, bollsporter och fys, till exempel tabata eller 

stationsträning. På samtliga av dessa tre skolor är det de ansvariga lärarna som styr över 

innehållet men de uppger även att de vid vissa tillfällen väljer aktivitet efter elevernas 

önskemål. Skola 1 däremot, har ett upplägg där eleverna får välja mellan ett antal aktivi-

teter som lärarna valt ut. Dessa aktiviteter kan bland annat vara dans, löpning, lekar och 

bollsporter. Eleverna väljer vilken aktivitet de vill utöva och gör detta i ett visst antal 

veckor (tre-fyra) och sedan får de igen välja en ny aktivitet. Eleverna hamnar här i 

grupper, inte utifrån klass, utan utifrån vald aktivitet. Lärarna är uppdelade och ansva-

riga för en viss aktivitet.  

Utifrån de gjorda observationerna blir det tydligt att aktivitetsnivån på eleverna varierar. 

Detta påverkas givetvis av innehållet på det aktuella passet som observerades. Det som 

kan sägas är att aktivitetsnivån varierade kraftigt mellan skolorna, men även mellan 

eleverna på skolorna. På vissa skolor förekom aktiviteter där eleverna stundtals var helt 

stillastående eller i låg intensitetsnivå. På en av de observerade skolorna utfördes bland 

annat innebandy. Vissa av eleverna var här stillaståendes delaktiga i aktiviteten och 

kom därmed inte upp i puls. På skola 1 utfördes, vid observation, ett dans- och tabata-

pass. Eleverna som deltog i aktiviteten var inte synbart uppe i tillräckligt hög pulszon. 

Två av skolorna, skola 3 och 4, har tillgång till pulsband och pulsmätare. Dessa används 

som en resurs för att se till att eleverna kommer upp i tillräckligt hög puls. Pulsbanden 

ses som en tillgång av lärarna, främst i form av att det blir ett tydligt mål för eleverna att 
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förhålla sig till. På skola 4 behöver eleverna vara i tillräckligt hög puls under 20 minuter 

och får därefter gå och duscha. 

Tjugo minuters-regeln. Det är därför de har banden. Men vi har ändrat systemet så 

att de bara, de ser inga namn utan de får en siffra nu. Och sen jagar de tiden nu. Vi 

tycker att vi har fått en liten effekt på några, att när de kommer upp i tiden så går de 

och duschar. Så nu jagar de det istället. Det tycker vi fungerar ganska bra. 

(Lärare, skola 4). 

Detta görs även på skola 3 vid vissa tillfällen där eleverna själva får välja vilken aktivi-

tet de vill genomföra, men måste befinna sig i pulszonen i tjugo minuter. Även om de 

två lärarna är positiva till pulsbanden, menar de även att det ibland fungerar lika bra och 

kanske tillochmed bättre att köra utan banden.  

Båda de lärarna på skolorna utan pulsband ger uttryck för att de tror att pulsband är en 

tillgång vid denna typ av projekt men att frånvaron beror på ekonomiska skäl.  

Nämen, jag har hört från andra som har kört puls som har haft pulsklocka och puls-

band att det är ännu mer motiverande. Och det vill jag. Vi har sökt pengar på lite 

olika sätt, men vi har inte fått det än men jag hoppas att vi till nästa termin kan köra 

med pulsband. (Lärare, skola 2). 

7.4 Motivation till pulsträning 

När det kommer till elevernas inställning gällande pulsträningen anger en del lärare, 

framförallt på skola 1 och 4, att elevernas motivation inte är lika hög som på exempelvis 

de ordinarie idrottslektionerna. På skola 1 gäller det framförallt de elever som går i hög-

stadiet.  

Sen är det ju också svårt ibland att motivera högstadiet på något annat just här. Och 

det är lite konstigt för många är ju väldigt motiverade på idrottslektionerna, men 

ibland kunde man känna att den här puls får man inte dem lika motiverade, det är 

konstigt. Vi har pratat lite om det, för de elever som kanske är högpresterande på 

just idrott och hälsa, de kommer inte riktigt upp i den nivån på puls och träning el-

ler så. Och vi vet inte om det har att göra med att det inte är kopplat till betyg eller 

vad det är, men det är det vi vill komma lite ifrån. (Lärare, skola 1). 
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Även läraren på skola 4 uttrycker viss frustration över elevernas motivation när det 

kommer till elevernas uppförande på pulspassen, där hen beskriver det som att vissa 

”fjantar av sig”: 

Man bara; ”vad gör dom nu? Du gör ju inte det här på en idrottslektion!”  

(Lärare, skola 4). 

På skola 2 kommer pulspassen från och med nästa termin ligga inom idrott och hälsa-

ämnet, då detta utökas från och med höstterminen 2019. Läraren på skolan upplever inte 

problem med elevernas motivation i samma utsträckning som tidigare nämnda lärare 

gör. Dock kommenterades elevernas motivation i samband med en diskussion kring det 

framtida upplägget. 

Men jag tror att dom är mer motiverade när det är liksom betygsgrundande men sen 

när jag sa att det nog skulle bli så nästa termin, att pulspassen också är betygsgrun-

dande då tänkte de till att liksom ”ah det kanske inte är så bra”. (Lärare, skola 2). 

Gemensamt för dessa lärare är att de upplever, mer eller mindre, skillnader i elevernas 

motivation när det kommer till pulspassen i jämförelse med lektionerna i idrott och 

hälsa. Framförallt gör de kopplingar till att betyg motiverar eleverna att prestera i ämnet 

idrott och hälsa, men de talar även om att ämnet idrott och hälsa kan ses ha en struktur 

och utformning som är tydligare för eleverna att förstå. På den tredje skolan som var en 

mellanstadieskola upplevde inte läraren någon större problematik med elevernas moti-

vation.  

Under vår genomförda observation på skolorna var det svårt för oss att se skillnader i 

motivation, eftersom vi endast gjorde observationer på pulspassen och inte kunde jäm-

föra med idrottslektionerna. 

7.5 Daglig rörelse och hälsa 

Ett genomgående önskemål från lärarna på skolorna är att få in mer rörelse under hela 

skoldagen. De talar om exempelvis så kallade ”brain breaks” och rörelsepauser på lekt-

ioner som ett sätt att få in rörelse även i de andra ämnena.  
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Det är lätt att säga att de ska röra sig, jag tycker att det inte bara är här man behöver 

vara. Man kan ju faktiskt göra en hel del rörelsepauser i klassrummet. Det tror jag 

också att man behöver nyttja lite mer. (Lärare, skola 4). 

Det har ju varit, liksom på tapeten länge, att röra sig utan att det ska vara någon 

prestation, att man behöver det för att bli pigg och för att höja koncentrationen. Så 

att vardagen blir lite mer jämt fördelad mellan rörelse och stillasittande. 

(Lärare, skola 2). 

Sen att få in mer, som vi pratar om, lite daglig rörelse, och sen att kunna röra sig 

utan att det ska vara den här idrotten. Det ska inte vara kopplat till idrott och hälsa-

ämnet, utan det ska vara ett eget i det hela. Och det ska vara lite mer kravlöst så, 

men det ska ha en koppling då till inlärning och koncentration. (Lärare, skola 1). 

Gemensamt är att lärarna trycker på vikten av att komma ifrån den stillasittande skol-

vardagen och sprida rörelse över hela dagen. Detta för att eleverna ska bli pigga och må 

bättre. Skola 1 och 2 betonar dessutom vikten av att dessa pulspass ska fungera kravlöst 

och utan krav på prestation så att rörelsen blir en naturlig och lättillgänglig del i varda-

gen för eleverna.  

På skola 3 upplever läraren att eleverna på skolan uppfyller det dagliga behovet på ras-

ter och liknande, inkluderat idrott och hälsa-lektionerna, samt pulspassen. Pulspassen 

här fyller då funktionen att komma upp i högre puls och att stärka kroppen fysiskt. Lära-

ren menar att eleverna på denna skola är så pass aktiva under skoldagen att pulspassen 

inte endast fyller funktionen att eleverna ska tillgodose det dagliga rörelsebehovet, utan 

fungerar snarare som ett sätt att öka rörelserikedomen och förbättra kondition och 

styrka.  

7.6 Utvärdering, resultat och respons  

Ingen av skolorna har gjort någon tydlig utvärdering av resultaten av pulsprojekten 

kopplat till deras syfte. Några skolor har dock använt sig av exempelvis elevenkäter för 

att få en uppfattning om hur eleverna upplever dessa pulspass. De talar även om att 

vissa kollegor uppfattar eleverna som lite lugnare just på lektionerna som ligger i direkt 

anslutning till pulspassen. Detta är dock inget genomgående eller något som alla upple-

ver.  
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På skola 3 som är den skola som använt sig av pulsprojektet under längst tid har dock 

skolpolitiker tyckt sig se tydliga kopplingar mellan pulsprojektet och elevernas studiere-

sultat.  

Gällande respons från elever upplever lärarna att det till en början varit mycket blan-

dade reaktioner. Vissa elever tycker bara att det är roligt medan andra tycker att det är 

besvärligt med att behöva ta med sig gympapåsen flera dagar i veckan. De märker dock 

att ju längre tiden går desto mer naturligt blir det med dessa pulspass. Responsen från 

övrig personal på skolorna har varit genomgående positiv men att de moment som even-

tuellt påverkar undervisningen negativt, som tidigare nämnt, har med schemamässiga 

aspekter att göra. 

7.7 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att skolorna och deras lärare har mycket ge-

mensamt när det kommer till vad de vill uppnå med pulspassen och vilket innehåll de 

använder sig av. Skola 1 skiljer sig dock innehållsmässigt från de övriga genom att 

pulspassen där består av olika aktiviteter som eleverna får välja mellan. Det som skiljer 

skolorna åt är framförallt de fysiska och materiella förutsättningarna, då i form av salar 

och tillgång till pulsmätare. Även storleken och utformningen av grupperna skiljer sig 

åt, där vissa skolor har pulspass för samtliga elever, medan andra har valt att fasa in 

projektet årskurs för årskurs. Tre av fyra lärare uttrycker att de ser en skillnad i elever-

nas motivation på pulspassen jämfört med lektionerna i idrott och hälsa. Motivationen 

kopplas också till viss del till tillgången till pulsmätare som ses som ett positivt inslag 

för att öka elevernas engagemang och aktivitetsnivå. I intervjuerna framkommer också 

att lärarna anser att rörelse är något som behöver läggas in över hela skoldagen, med 

korta rörelsepauser även i teoretiska ämnen. Slutligen kan det nämnas att skolorna inte 

använder sig av någon form av utvärdering av projekten, eller har någon tydlig plan 

över hur en sådan utvärdering skulle kunna gå till.  
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8. Analys 

I följande kapitel kommer resultatet analyseras. Den första delen består av resultatet kopplat 

till ett ramfaktorteoretiskt perspektiv där frågeställningarna kring organisation och innehåll 

lyfts. Den andra delen behandlar resultatet kopplat till ett salutogent hälsoperspektiv där frå-

geställningarna kopplat till syfte och relationen till regeringens initiativ om daglig rörelse 

lyfts. 

8.1 Ramfaktorer 

Med utgångspunkt i den kategorisering, som tidigare nämnts, av Pettersen (2008) är det fram-

förallt tre kategorier som tydligt lyfts fram i lärarnas resonerande kring projekten. Dessa kate-

gorier är tidsramar, fysiska ramar och ekonomiska resurser.  

8.1.1 Fysiska ramfaktorer 

Samtliga lärare har i någon mån under intervjuerna behandlat frågor som rör lokaler, utrymme 

och tillgång till utrustning. Denna faktor, tillgången till hallar och utrymme, är vad vi har sett 

det som kanske tydligast skiljer skolorna åt från varandra när det kommer till organisering 

och innehåll av pulspassen. Detta är också något som lyfts fram av de intervjuade som en 

starkt bidragande faktor till hur väl pulspassen fungerar på skolorna. Skola 1 har inte tillgång 

till varken idrottshallar, undantagsvis någon gång ibland, och inte heller till omklädningsrum 

och duschar för eleverna. Läraren där poängterar att detta till stor del har påverkat hur puls-

passen har kunnat utformas och organiseras. Detta kan sättas i kontrast till skola 3 där de all-

tid har tillgång till en stor välutrustad idrottshall. Här lyfter läraren fram fördelarna med denna 

faktor och att det bidrar till att hålla uppe kvaliteten på pulspassen. Tillgången till hallar står 

utanför lärarnas kontroll och ses därför enligt beskrivningen av Lindblad och Sahlström 

(1999), som en yttre ramfaktor. Skolornas tillgång till idrottshallar är en faktor som begränsar 

eller gynnar hur väl skolorna kan arbeta med denna typ av projekt. 

Enligt Linde (2012) är yttre ramfaktorer något som begränsar och sätter vissa fasta förutsätt-

ningar för lärarna och skolorna som helhet, det är dock möjligt för lärarna och skolledningen 

att skapa möjligheter utifrån de förutsättningar som finns. Detta är också något som är tydligt 

på de skolor som har lite sämre förutsättningar när det kommer till lokalfrågan. Projekten ge-
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nomförs genom att ta hjälp av klassrum och utemiljöer i den mån det är möjligt. Det går dock 

inte att komma ifrån att bristen på lokal är något som starkt påverkar projektets genomförande 

och därmed även resultat. 

8.1.2 Tidsramar 

Ytterligare en faktor som nämns av samtliga lärare är tidstillgång och huruvida det fungerar 

ihop med både lärares och elevers scheman. De intervjuade påpekar vid flertalet tillfällen att 

det är en faktor som begränsar och påverkar projektet. Lärarna menar att det hade varit fördel-

aktigt om den tid som tagits till projektet hade kunnat passa in bättre schemamässigt. Lärarna 

upplever en del stress med att själva hinna organisera pulspassen rent praktiskt, men även att 

hinna få tid att samtala och planera utformningen med kollegor. På de skolor där eleverna ska 

byta om och duscha efter passen finns det även en stressfaktor i att hinna ta sig till nästa lekt-

ion. Lärarna uppger att det är vanligt förekommande att elever kommer för sent till lektioner-

na efter, vilket påverkar eleverna negativt. Enligt Lindblads och Sahlströms (1999) definition 

av inre och yttre ramfaktorer, hamnar det schematekniska som en inre ramfaktor. Skolledning 

och lärare har möjlighet att i viss mån påverka utformandet av lärarnas och elevernas schema 

för att kunna skapa bättre förutsättningar att få till väl fungerande pulslektioner.  

8.1.3 Ekonomiska ramfaktorer 

Samtliga skolor lyfter de ekonomiska förutsättningarna för att på ett lyckosamt sätt kunna 

genomföra pulsprojekten. Två av skolorna har sökt och fått ekonomiskt bidrag för att kunna 

köpa in bland annat material till dessa pulspass. Materialet som används är olika typer av 

pulsmätare samt tillhörande mjukvara. Pulsmätarna används på samtliga lektioner för att både 

elever och lärare ska kunna få en uppfattning om hur väl eleverna kommer upp i puls. 

Pulsmätarna är i form av pulsband som eleverna fäster på kroppen. Dessa pulsband registrerar 

elevernas puls och visar olika pulszoner från en projektor. De intervjuade lärarna på skolorna 

som använder pulsband upplever att det har gett positiva effekter och ytterligare en dimension 

till pulspassen. Lärarna uppger även att det är positivt med användandet av pulsbanden då det 

ger eleverna en möjlighet att lära känna sin kropp och få en förståelse för hur olika aktiviteter 

påverkar pulsen. 

De två skolorna som inte använder sig av pulsmätare och heller inte har fått något bidrag för 

inköp av detta, menar att det hade varit önskvärt med någon form av pulsmätning på eleverna, 
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både för deras och elevernas skull. Detta för att kunna kontrollera att lektionerna ger de öns-

kade effekterna av att komma upp i puls, samt att det skulle kunna fungera som motivation för 

eleverna. Skola 2 har sökt bidrag för att kunna införskaffa pulsmätare, men har i nuläget ännu 

inte fått några pengar för detta ändamål.  

De ekonomiska ramfaktorerna påverkar, utöver skolornas möjligheter att köpa in pulsmätare, 

även lokalfrågor samt inköp av annat material som kan användas under pulspassen, beroende 

på vilken typ av aktivitet som utövas. Möjligheterna att skapa likvärdiga pulsprojekt för sko-

lorna minskar när ekonomiska resurser fördelas olika till olika skolor.  

8.2 Skolornas syfte i relation till regeringens beslut om daglig 

rörelse 

Ur ett salutogent hälsoperspektiv krävs att individer, för att de ska må bra, har en känsla av 

sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 2005). Detta innebär att de upplever sitt förhållande 

till omgivningen som begripligt, att de kan hantera de problem som kan uppstå i omgivning-

en, och slutligen att de uppfattar sin plats i omgivningen som meningsfull. Med en koppling 

till skolornas pulsprojekt borde detta gå att omsätta i att eleverna, för att projekten ska ses 

som bidragande till deras hälsa, ska ha en förståelse för varför pulsprojekten genomförs (be-

griplighet), känna att det som förväntas av dem är hanterbart och att de tycker att det känns 

meningsfullt för dem. Detta går i praktiken att applicera på såväl enskilda ämnen som för sko-

lan i helhet. Det går dock att bryta ner KASAM till enskilda delar och studera exempelvis hur 

skolornas syfte med pulsprojekten kan tänkas förhålla sig till elevernas KASAM. 

De intervjuade lärarna anger i stort att syftet med pulsprojekten är att förbättra elevernas kog-

nitiva förmåga, för att förbättra skolresultaten. Förbättring av skolresultaten är även det något 

som regeringen lägger fram som ett tänkbart syfte med daglig rörelse i skolan. I förslaget 

skrivs dock även välmående och folkhälsa fram som viktiga syften med pulshöjande aktivite-

ter i skolan.  Av de skolor vi varit i kontakt med är 3 av 4 lärare tydliga med att pulspro-

jektens syfte i första hand handlar om att stärka inlärningsförmågan i framförallt tunga teore-

tiska ämnen. Det verkar inte som att det huvudsakliga syftet är att förbättra elevernas hälsa, 

utan deras skolresultat. Dock belyser samtliga lärare den fysiska aktivitetens positiva effekter 

på den fysiska hälsan i stort. Men som tidigare nämnt verkar det primära syftet vara att stärka 

inlärningsförmågan. I vår studie är läraren på skola 3 den som verkar nöjdast med genomfö-
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randet av pulsprojekten och som tydligast pekar på positiva resultat. Detta är dock den skola 

som använt sig av projektet under längst tid, som har bäst materiella förutsättningar, och sko-

lan skiljer sig dessutom från de övriga genom att vara en mellanstadieskola. Anledningarna 

till den extra positiva inställningen till projektet kan vara många, men det som också sticker ut 

jämfört med de övriga lärarna vi intervjuat är också lärarens syn på syftet med projektet. Me-

dan övriga lärare tydligt trycker på inlärningsförmåga och koncentration som huvudsyfte, 

framstår det i vår intervju som att läraren på denna skola ser rörelsen som huvudsyftet, att 

eleverna ska stärka sin kroppsliga förmåga, öva upp sin rörelserepertoar och komma upp i 

puls för de hälsomässiga effekter detta ger. Detta verkar också vara tydligt formulerat till ele-

verna. Vi har i vår studie inte undersökt elevernas uppfattning av pulsprojekten, endast lärar-

nas. Det går dock att tänka, ur ett salutogent perspektiv, att eleverna för att ta till sig projektet 

behöver känna att det känns meningsfullt för dem.  

I regeringens förslag om daglig rörelse lyfts tre syften fram; folkhälsa, välbefinnande och 

skolresultat (Regeringskansliet, 2017). Lärarnas syn på pulsprojektens syfte verkar grunda sig 

i ett patogent perspektiv på hälsa, där rörelse leder till en mängd positiva effekter. Genom att 

få eleverna i rörelse kommer en rad positiva bieffekter att uppstå. Detta är precis vad forsk-

ning också säger. Daglig fysisk aktivitet leder till såväl förbättrad fysisk som psykisk hälsa, 

men även till en förbättring av kognitiva förmågor som kan tänkas påverka elevers prestation-

er i skolan. I realiteten verkar dock skolorna brottas med problem kring att passa in pulspas-

sen i den dagliga verksamheten. På flera av skolorna uppger lärarna att de känner att de har 

svårt att hinna med att organisera pulspassen i den mån de önskar. Två av lärarna nämner att 

eleverna ofta är stressade över att hinna till andra lektioner och ofta kommer sent, vilket skap-

ar irritation.  

Ur ett salutogent perspektiv kan därför pulsprojekten ses som problematiska såvida inte om-

ständigheterna kring passen förbättras. Antonovsky (2005) beskriver copingresurser som 

verktyg för att hantera de stressorer som individer möter i livet. Tanken med pulsprojekten är 

just att fungera som en copingresurs för att eleverna lättare ska kunna hantera den stillasit-

tande skolvardagen och ha lättare för att koncentrera sig på lektionerna. Ur lärarnas svar går 

dock att tyda att pulsprojekten även riskerar att fungera som en stressor. Irritation och stress är 

ord som används för att beskriva omständigheterna runt pulspassen. Detta är inget som bidrar 

till en mer hälsosam skoltillvaro, utan snarare något som kan ses skapa ytterligare en stressor 

som eleverna måsta hantera.  Eleverna behöver känna att de har en förståelse för varför de ska 

röra sig (begriplighet), och då är frågan om det räcker att de tänker att det i slutändan ska leda 
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till att de får bättre skolresultat. De behöver också känna att de ges förutsättningar att kunna 

delta (hanterbarhet). Här handlar det om att skolorna behöver anpassa scheman så att eleverna 

inte upplever stress kring lektionerna och att de fysiska förutsättningarna (duschar och salar) 

är tillgängliga i tillräcklig utsträckning för att de ska kunna “prestera”.  Slutligen krävs också 

att eleverna känner att detta är för dem (meningsfullhet).  

  



 

40 

9. Diskussion 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras. Därefter förs en diskussion 

kring den valda metoden, där valet av metod problematiseras. Slutligen framför tankar 

och förslag på vidare forskning inom området. 

9.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen presenteras resultatet i förhållande till tidigare forksning och uppsatsens 

bakgrund. De två första underrubrikerna är kopplade till de förutsättningarna lärarna belyst i 

intervjuerna och som observerats under pulspassen. Den tredje underubriken är kopplad till 

skolornas syfte med pulsprojekten och dess koppling till regeringens initiativ. En kort 

diskussion förs även kring det faktum att lärarna uppgett att pulsenpassen är på väg att fasas 

ut i och med det ökade antalet timmar i idrott och hälsa.  

9.1.1  Material och fysiska ramfaktorers påverkan på projekten 

En förutsättning för att nå de eftersträvade effekterna av den fysiska aktiviteten är att 

eleverna kommer upp i en tillräckligt hög pulsnivå. Som Janssen och Leblanch (2010) 

skriver är detta runt fyra mets. Detta motsvarar ungefär runt 135-160 i puls. Skolorna 

med tillgång till pulsband kan tänkas ha betydligt lättare att se att deras elever uppnår 

denna intensitet under pulspassen och under tillräckligt lång tid. De skolor som inte har 

pulsband saknar denna möjlighet att kontrollera i vilken utsträckning deras elever når 

upp till de eftersträvade pulsnivåerna. Däremot går det inte att säga att dessa elever inte 

kommer upp i dessa pulszoner. Så länge dessa pulspass organiseras och utformas på ett 

genomtänkt sätt och som bidrar till att eleverna är aktiva finns således inget större be-

hov av pulsband. Dock går det här att dra paralleller till den belgiska studien där elever 

med till gång till datoriserad utrustning som mätte deras rörelseaktivitet, var mer aktiva 

under skoldagen än eleverna i kontrollgruppen (Haerens et.al., 2011). Elever verkar 

motiveras till rörelse om de tydligt kan se resultatet av den. Även lärarnas svar i inter-

vjuerna tyder på att eleverna både motiveras och får en större förståelse för hur deras 

rörelseaktivitet påverkar pulsen genom att de använder sig av pulsmätare. I vår studie 

ter det sig inte som att tillgången till pulsmätare styr innehållet under pulspassen utan 

bidrar snarare till en motivations- och kontrollaspekt. Det är dock en typ av utrustning 
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som tydligt påverkar inställningen till och utfallet av projekten. Lärarnas förutsättningar 

att skapa likvärdiga pulspass ser därför väldigt olika ut. Skolornas ekonomiska resurser 

påverkar på detta sätt tydligt utfallet av projektet. 

I samband med detta går det även att diskutera de fysiska ramfaktorer som påverkar 

skolorna. Skolornas skilda förutsättningar gällande tillgång till lokaler är tydligt synbara 

på de besökta skolorna. De skolor med mindre grupper och större idrottshallar har gi-

vetvis bättre förutsättningar att bedriva en typ av aktivitet som leder till en större variat-

ion och en mer pulshöjande träning. De skolor som i mindre mån har tillgång, eller ing-

en tillgång alls, till idrottshallar behöver göra större anpassningar av sitt innehåll, vilket 

i våra observationer och i samband med intervjuer av lärare, tycks ha en negativ inver-

kan på elevernas aktivitetsnivå. Exempel på de fysiska ramfaktorernas inverkan på 

pulspassen är tydliga på skola 1, där ingen tillgång finns till duschning i samband med 

passen.  Det kan tänkas vara svårt att motivera elever till att utföra aktiviteter som höjer 

pulsen och leder till att de svettas, när de efter genomförandet inte har tillgång till att 

tvätta av sig eller byta om. Som Linde (2012) skriver är dessa yttre ramfaktorer något 

som begränsar skolorna, men inifrån har lärare och skolledning möjlighet att skapa flex-

ibla möjligheter till undervisningen. Det är märkbart att lärarna på skolorna försöker 

hitta flexibla lösningar till eleverna utifrån de förutsättningar som finns. Men skillna-

derna i pulspassen på skolorna blir stora, baserat på faktorer de inte kan styra över. 

9.1.2 ”Schema, schema, schema” – Organisatoriska svårigheter 

Lärarna i studien talar alla om att de eftersträvat att pulspassen ska följas av teoretiskt 

”tunga ämnen”. Detta har inte varit möjligt att ordna i vissa fall. En del lärare talar om 

att det istället ligger ytterligare ett praktiskt ämne direkt i anslutning i elevernas schema. 

Anledning till att de tunga ämnena ska ligga direkt efter pulspassen är att nyttja de akuta 

effekter på uppmärksamhetsförmågan som uppstår efter fysisk aktivitet med måttlig 

intensitet (Hillman et al., 2009). Här blir det schematekniska arbetet extra viktigt. Dels 

att det faktiskt ligger tyngre ämnen (lärarna nämner, svenska, engelska och matematik) 

efter passen och att eleverna ges tid till att ta sig till dessa lektioner, utan att stressa eller 

få frånvaro för att de dyker upp sent på grund av ett tajt schema. 

Pulsprojekten syftar till att förbättra elevernas skolprestationer och hälsa, och är därför 

en angelägenhet för samtlig personal på skolan. För att den här typen av projekt ska bli 
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lyckosamma krävs ett tydligt samarbete lärare sinsemellan, samt mellan lärare och skol-

ledning (Höög och Johansson, 2014). En av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska 

förbättra sina skolresultat är att det sker en kollektiv organisering från ledningen (Jarl, 

Blossing och Andersson, 2017). Det krävs alltså att samtliga lärare på skolan är inför-

stådda med vad projekten syftar till och att ett samarbete sker för att lösa de problem 

som kan uppstå i samband med passen. Men det krävs också att skolledningen kan an-

passa scheman för att få ut de positiva effekterna från pulspassen. Annars, som lärare 4 

uttrycker sig, så faller hela projektet: 

Och eleverna, några har det lite stressigt. Och då blir det ju inget bra tycker jag, om 

man ska stress hit och knappt hinna duscha och stressa tillbaka. Då faller ju nästan 

hela projektet. Men så pratar man med rektorer så är det ju schema, schema, 

schema. Vad gör vi? Då måste vi göra såhär. (Lärare, skola 4). 

9.1.3 Hälsa eller skolprestationer? 

Det råder idag ingen tvekan om att fysisk aktivitet har en stark påverkan på människors 

fysiska och psykiska hälsa. Det råder heller ingen tvekan om att stillasittandet i sam-

hället och i synnerhet bland unga ökar (Folkhälsomyndigheten, 2016). Det i sig är skäl 

nog att proklamera för att insatser krävs i skolan för att öka ungdomars dagliga rörelse. 

Forskning är dock mer tvetydig till hur fysisk aktivitet förhåller sig till förbättrade skol-

resultat.  

Som nämnts i avsnittet Tidigare forskning har mängder av studier visat på samband 

mellan en ökning av dosen fysisk aktivitet hos skolelever och förbättrade skolresultat. 

Men det finns även studier, som inte kunnat visa på något signifikant samband (Ras-

berry, et. al., 2011). Exakt vilka faktorer som påverkar elevernas förmåga att prestera i 

skolan är inte tillräckligt klarlagda för att kunna konstatera vilka typer av aktiviteter 

som bäst gynnar eleverna, när det kommer till att höja deras inlärningsförmåga. Det 

verkar som att fysisk aktivitet påverkar skolresultaten positivt (Singh et.al., 2012), något 

som även det är skäl för att skolan har ett ansvar att höja rörelseaktiviteten hos barn och 

unga.  

I intervjuerna med lärarna framstår det som att pulspassen främst syftar till ökad inlär-

ning och förbättrade skolresultat i så kallade ”tunga ämnen”. Lärarna nämner även de 

hälsomässiga fördelarna med att eleverna är fysiskt aktiva, men huvudfokus ligger fort-



 

43 

farande på skolprestationer. Frågan är om fokus borde skifta i lärarnas och skolornas 

syn på syftet med pulsprojekten. Regeringen nämner även välbefinnande och folkhälsa 

som positiva effekter av att öka den dagliga fysiska aktiviteten i skolorna (Regerings-

kansliet, 2017). Om fokus läggs på detta, att få elever att känna att pulspassen är till för 

att de ska må bra, både fysiskt och psykiskt, kanske en större begriplighet och menings-

fullhet skulle kunna uppstå hos dem. Skolornas vilja att förbättra skolresultaten skulle 

kunna ses som en egen vinning för skolorna som instutioner, och inte för de enskilda 

individerna. Eftersom kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa är tämligen klarlagd, 

vilket inte i samma utsträckning går att säga om fysisk aktivitet och skolresultat, kanske 

det är här fokus borde läggas. Genom att förbättra elevernas hälsa, fysiskt och psykiskt 

är det troligt att även skolresultaten påverkas positivt. Detta innebär inte att pulspassen i 

sin utformning nödvändigtvis behöver förändas. Däremot behöver möjligtvis skolorna 

reflektera över hur projekten presenteras för eleverna och vad de syftar till samt hur 

passen placeras in i lärarnas och elevernas schema. Som det verkar idag leder pulspas-

sen, på en del skolor till en viss stress och negativitet, vilket måste sägas har en negativ 

effekt på välmåendet och den psykiska hälsan. Ett större fokus på en allmänt förbättrad 

hälsa, med fokus på elevernas välmående, skulle kunna bidra till att projekten utvecklas 

i rätt riktning och där hälsan kommer först och att de förbättrade skolresultaten således 

blir en bieffekt av detta.  

9.1.4 Pulspassen fasas ut 

Majoriteten av de intervjuade lärarna lyfter att pulspassen är på väg att fasas ut på deras 

skolor. Från och med höstterminen 2019 utökas timmarna i ämnet idrott och hälsa i 

grundskolan (Regeringskansliet, 2017). Från och med då är det många skolor som väljer 

att lägga in dessa pulshöjande aktiviteter under ämnet idrott och hälsa. Om detta är tan-

ken med det utökade antalet timmar i idrott och hälsa, kan vi inte svara på. Det som går 

att konstatera är att kursplanen för ämnet inte ändras i samband med det utökade antalet 

timmar.  

För att få barn och unga mer aktiva under skoldagen har det visat sig vara mest effektivt 

med så kallade multikomponenta interventioner där förändringar har gjorts i skolmiljö, 

undervisning och läroplan (Kriemler et. al., 2011). Det kan därför vara intressant att 

ställa frågan om pulsprojekten bör ligga på ämnet idrott och hälsa, eller om regeringen 
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istället bör ta ett helhetsgrepp om skolan för att försöka få eleverna aktiva under hela 

dagen, istället för endast under lektioner i idrott och hälsa.  Som nämnts i avsnittet Bak-

grund, syftar ämnet till betydligt mycket mer än att bara sätta elever i rörelse och få dem 

att komma upp i puls. Ämnet har ett kunskapsinnehåll som ska läras ut (Lgr11, 2016). 

Pulspassen syftar framförallt, som det verkar, till att höja elevers skolprestationer i teo-

retiska ämnen. Ska idrott och hälsa fungera som ett stödämne till skolans övriga ämnen? 

Eller bör pulspassen ses som en angelägenhet för hela skolan och inte vara kopplat till 

ett specifikt ämne? Om pulsen läggs in i ämnet så uppstår även frågor kring huruvida 

eleverna ska bedömas kring detta, vilket ur ett salutogent perspektiv, där elevernas hälsa 

står i fokus, kanske inte vore det bästa.  

9.1.5 Slutsats: Lika mål – Olika förutsättningar  

De skolor vi har besökt ligger inom ett begränsat geografiskt område inte så långt ifrån 

varandra. Trots detta är skillnaderna i skolornas materiella och ekonomiska förutsätt-

ningar tämligen stora. Vissa skolor har fått ekonomiska bidrag för att köpa in pulsband 

och pulsmätare som ska förbättra pulsprojekten. Vissa skolor har tillgång till stora och 

välutrustade idrottshallar medan vissa skolor inte har tillgång till omklädningsrum och 

duschar till eleverna. Förutsättningarna påverkar skolornas möjlighet till att bedriva 

olika former av pulspass, vilket i förlängningen leder till att eleverna påverkas mer eller 

mindre positivt av projekten.  

Tanken med samling för daglig rörelse är att skärpa läroplanen så att de pulshöjande 

aktiviteterna går från enskilda projekt, till att målet nås om att alla elever är del av fy-

sisk aktivitet varje dag (Regeringskansliet, 2017). I vilken utsträckning eleverna ska 

vara fysiskt aktiva framgår inte, men uppenbart är att de ska vara aktiva i tillräcklig ut-

sträckning för att det ska ha effekter på välmåendet, skolprestationer samt hälsan i stort. 

Här är dock, som vi sett, skolornas förutsättningar väldigt olika. 

Men mycket av det som är toppstyrda saker, man förstår att tanken är god, men det 

ska fås in praktiskt också. Det kan man känna ibland, att har dom tänkt till över hu-

vud taget i det hela? Rent strukturellt som det ser ut i svenska skolor så blir det ju 

promenad som gäller eller uteaktiviteter för att du inte har tillgång till hallar, ofta 

inte ens en stor hall utan en liten hall. Så det är inte möjligt rent strukturellt. 

(Lärare, skola 3). 
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Om tanken med Samling för daglig rörelse är att skapa ett gemensamt arbete i den 

svenska skolan för att öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga, krävs det att sko-

lorna ges förutsättningar att kunna arbeta någorlunda likvärdigt. Annars är risken stor 

att de skolor som redan har goda förutsättningar och har goda möjligheter att aktivera 

sina elever, ytterligare drar ifrån skolor med mindre ekonomiska och fysiska resurser. 

9.2 Metoddiskussion 

I och med ett relativt begränsat urval går det inte att generalisera vårt resultat. Resultatet 

påverkas givetvis också av de lärare som vi har valt att intervjua. Hade fler, alternativt, 

andra lärare varit med i studien hade eventuellt resultatet blivit annorlunda. Även att de 

flesta skolorna i vår studie ligger i samma kommun kan påverka resultatet av studien då 

skillnaderna, eller likheterna kanske varit större om skolorna hade varit från olika 

kommuner eller från olika delar av landet.  Det som ändå går att säga är att trots ett be-

gränsat urval skiljer sig skolorna åt. Kopplat till studiens syfte som är att undersöka ge-

nomförandet av pulshöjande aktiviteter går det ändå att slå fast att genomförandet ser 

olika ut baserat på skolornas förutsättningar. Vår studie generaliserar inte heller att sko-

lor är, eller fungerar, på ett visst sätt. Snarare att skolor ser olika ut.  

För att få en djupare förståelse för skolornas pulsprojekt hade det varit fördelaktigt att 

följa skolorna under en längre tid, samt observera ett flertal pulspass. Detta har dock 

inte varit möjligt på grund av en begränsad tidsram. Observationerna fungerade dessu-

tom i detta fall som ett komplement till intervjuerna då det var dessa som vi la mest vikt 

vid. Gällande intervjuerna valde vi att använda oss av en semistrukturerad intervjume-

tod. Detta visade sig var lämpligt för vårt ändamål. Genom att använda sig av en sådan 

typ av intervjumetod, där lärarna själva får en större frihet att ta upp vad som anses vara 

relevant, påverkas också svaren därefter. Då vi inte hade lika stor insikt i det aktuella 

området var det bättre att ge en större frihet till lärarna under intervjun. 

9.3 Vidare forskning 

Vår studie har fokuserat på lärarnas och skolornas syn på pulsprojekten som bedrivs. För vi-

dare forskning anser vi att det både vore intressant, och relevant, att undersöka elevernas upp-
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fattning av pulsprojekten men fokus på hur de upplever utformningen och vad de upplever att 

de får ut av pulspassen. Vi anser att en kvantitativ studie hade lämpat sig bäst för detta.  

Det vore även intressant att utföra en liknande studie, men som skulle omfatta ett större antal 

skolor över ett större geografiskt område. Detta skulle även kunna genomföras under en 

längre tidsperiod, för att få ett mer generaliserbart resultat.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Hej!  
Vi läser till idrottslärare på ämneslärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi 

skriver just nu vår kandidatuppsats som handlar om pulsprojekt/fysisk aktivitet utöver 

den ordinarie idrott- och hälsoundervisningen. Vi har förstått att ni har någon typ av 

liknande projekt på er skola och skulle därför gärna vilja komma i kontakt med er angå-

ende det för intervju om hur det fungerar. Vi skulle gärna vilja träffa både rektor och 

någon lärare som är ansvarig för detta. Skulle ni kunna tänka er att ställa upp på en in-

tervju? Det är givetvis anonymt.  

Hur ser det hur hos er framöver?  
Stort tack på förhand och god fortsättning. 

--  
Med vänlig hälsning,  
Elin Gustafsson och Hampus Dietrichsson  
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Bilaga 2 

 

Allmänt: 

Kan du kort berätta om din skola? (Hur stor är skolan? Hur är den organiserad? Elev-

grupper? Personalgrupper?) 

Hur länge har du arbetat på den här skolan?  

Känner ni till regeringens förslag om daglig rörelse i skolan?  
Hur uppkom pulsträning på er skola och hur gick det förberedande arbetet till?  

Hur länge har ni använt er av pulsträning på er skola?  

Har upplägget förändrats över tid? 

Vilken respons fick upplägget? Elever och lärare?  

Organisation: 

Förklara vad syftet med pulsträning är på er skola? 

Hur många lärare är delaktiga i projektet och vilka lärare är det i så fall?  

Hur ser deras roller/arbetsuppgifter ut? 

Vilken utbildning har ansvariga lärare?  

Är pulsträningen obligatorisk? 

Hur ser upplägg av lektioner ut gällande pulsträning dvs. hur många dagar i veckan och hur 

långa är passen? Samt när på dagen sker pulsträningen? 

Hur har tid till pulspassen möjliggjorts? Har tagits tid från andra lektioner/går eleverna längre 

dagar? 

Var sker pulsträningen? Lokal/inomhus/utomhus? 

Innehåll:  

Hur ser innehållet ut under pulspassen? 

Vem har beslutat om innehållet? 

Inkluderas eleverna ang. innehållet och i så fall på vilket sätt? 

Hur sker gruppindelning av eleverna? Klassvis? 

Upplever ni något/några problem kring upplägget av pulsträning?  

Hur skulle ni vilja utveckla/förbättra pulsprojektet på er skola och vad hade krävts för att göra 

det? 

 



 

53 

 

Utvärdering:  

Utvärderar ni resultatet av pulsträningen? I så fall hur? 

Om ingen utvärdering görs, varför? 

Har ni sett några förändringar/förbättringar hos eleverna? 
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Bilaga 3 

 

 

 

Skola Årskurser Projektstart Pass/vecka Passens 

längd 

Pulsmätare Innehåll Fysiska utrym-

men 

Skola 

1 

Åk F-9 HT-18 2 30 min Nej Elevvalda 

aktiviteter 

Ej tillgång till 

dusch. Viss till-

gång till idrotts-

hall 

Skola 

2 

Åk 7 HT-18 2 40 min Nej Lärarvalda 

aktiviteter 

Tillgång till id-

rottshallar, om-

klädningsrum 

m.m. 

Skola 

3 

Åk 4-6 HT-16 1-2 40 min Ja Lärarvalda 

aktiviteter 

God tillgång till 

idrottshallar, 

omklädningsrum 

m.m. 

Skola 

4 

Åk 7-8 HT-17 2 30 min Ja Lärarvalda 

aktiviteter 

Tillgång till id-

rottshallar, om-

klädningsrum 

m.m. 


