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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om 30 minuters högintensiv träning kan förbättra 

syreupptagningsförmågan (VO2-max) i större utsträckning än vid en lektion som tillbringas i 

måttlig till kraftig fysisk aktivitet (MVPA). 

 

Frågeställningar 

1. Vilka elever visar störst förändring i VO2-max? 

2. Är det tillräckligt att träna högintensiv träning två gånger i veckan under en 6 veckors 

period för att se en förbättrad VO2-max? 

 

Metod  

Studien genomfördes under en 6 veckors period med gymnasieelever som valt fotboll som 

profilidrott. Gruppen bestod av 11 elever, 9 pojkar och 2 flickor, i åldrarna 16–18 år som 

under studien delades in i två grupper. Den ena gruppen fortsatte med ordinarie undervisning i 

profilidrotten, medan den andra gruppen utförde högintensiv träning under 30 minuter. Alla 

elever startade med att utföra två tester av VO2-max, Beep-test samt Ekblom-Bak test. Båda 

testerna har färdiga testprotokoll och tar hänsyn till kön och ålder. Eleverna som valde att 

utöva den högintensiva träningen under tidsperioden på 6 veckor utförde två högintensiva 

pass i veckan. Ett av dessa var förkoreograferat av Les Mills som är ett världsledande företag 

inom gruppträning. Studien avslutades med nya VO2-max tester som utfördes med samtliga 

elever för att sedan sammanställa ett resultat.  

 

Resultat 

Eleverna som utförde den högintensiva träningen förbättrade VO2-max med 4 % enligt Beep-

testet efter en 6 veckors period i jämförelse med eleverna som fortsatte med ordinarie 

undervisning som försämrade VO2-max med 6 %. De som visade högst procentuell 

förbättring var flickorna som deltog i studien med en ökning av VO2-max med 7 %. Ekblom-

Bak testet visade inga signifikanta skillnader i någon av grupperna. 

  

Slutsats 

Högintensiv träning kan enligt studien ha en positiv inverkan på gymnasieelevers VO2-max i 

större utsträckning än vid ordinarie undervisning inom ramen för MVPA.  



 

 

Förord 

Jag vill tacka elever och lärare som har gjort den här studien möjlig och även bidragit med 

material och lokaler för VO2-max testerna. Tacksamhet riktas även till Nordic Wellness som 

har tillgodosett studien med bra träningslokaler och musikanläggning vid den högintensiva 

träningen. Till sist vill jag tacka Les Mills för nyttjandet av deras förkoreograferade 

gruppträningspass vid den högintensiva träningen, samt Bryce Hastings som är Head of 

research inom Les Mills för de vetenskapliga artiklarna som genomförts av deras högintensiva 

träningsprogram.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 

Riksidrottsförbundet genomför årligen en statistisk undersökning för att tillgodose behovet av 

idrottsmöjligheter runt om i landet. Deras statistik påvisar att föreningsidrottandet avtar med 

åldern och att gym- och fitnessverksamheten har ökat bland medelålders män och kvinnor 

under senare år (Riksidrottsförbundet, 2015, s. 4). I Skolverkets läroplan (Gy11, 2011, s. 7) 

för idrott och hälsa på gymnasiet betonas vikten av livslångt lärande och om det är gym- och 

fitnessindustrin som är störst i elevernas framtid bör vi bli bättre på att introducera 

gymkulturen. Flertalet studier (Petersen et al.; Giannaki et al. 2015) har visat att högintensiv 

träning ger tydliga och snabba resultat och det diskuterar även Biddle och Batterham (2015) 

när de argumenterar för och emot huruvida högintensiv träning kan eller inte kan förändra 

folkhälsan i positiv riktning. Batterham (2015) är förespråkare för att högintensiv träning är 

bra och i diskussionen erhålls argument om att den här sortens träning är både förebyggande 

och behandlande gentemot typ 2 diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Att träna under en 

kortare tid och med högre intensitet är en hälsotrend i dagens samhälle och det är bättre att vi 

hjälper de inaktiva att bli aktiva, än att de som redan är aktiva börjar träna ännu mer. Om 

skoleleverna introduceras för högintensiv träning bör man kunna effektivisera ämnet idrott 

och hälsa för att ge större plats för teori. I Finland har man redan separerat ämnet och gett 

kunskapsområdet hälsa en egen plats på schemat (Orre, 2012a). Så länge kursplanen i Sverige 

är kompakt och det är svårt att hinna med kunskapskraven är frågan om man kan effektivisera 

undervisningen och i det här fallet höja intensiteten i de praktiska delarna under lektionerna i 

idrott och hälsa. På så sätt kan man ge mer utrymme åt området hälsa utan att effekten av den 

praktiska delen behöver påverkas. Således är frågan om 30 minuter högintensiv idrott räcker 

för att eleverna ska nå den positiva effekten av träning och få en bättre 

syreupptagningsförmåga.  
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2. Bakgrund   

I bakgrunden presenteras synen på hur ämnet idrott och hälsa ser ut idag samt vad fysisk 

aktivitet kan tillföra för positiva alternativt negativa effekter för hälsan. Under sista rubriken 

presenteras även valet av högintensiv träning tillsammans med bakomliggande argument.  

 

2.1 Skolans läroplan 

Läser man Quennerstedts (2006) svar från intervjuade idrottslärare vad ämnet idrott och hälsa 

bör innehålla ser man svar som innehåller mycket idrott och lite hälsa. Lärarna anser att 

eleverna ska få en god uppfattning om sin kropp, rörelseglädje, bestående intresse för fysisk 

aktivitet och det ständiga svaret, eleverna ska ha roligt. Redelius (2008) har skrivit utifrån 

elevernas perspektiv och frågat vad eleverna anser krävs för att få ett högt betyg i ämnet. 

Elevernas svar liknar lärarnas föreställning om vad idrott och hälsa bör innehålla, men 

eleverna är mer fokuserade på kroppsform och inställning till ämnet. Eleverna uttrycker att de 

främsta egenskaperna som en lärare bedömer för att få ett högt betyg är att de göra sitt bästa, 

de har rätt kroppslig form och de är positiva till ämnet. Av de 367 eleverna som svarade på 

Redelius utsagor var det endast 41 stycken som ansåg att teoretiska kunskaper i ämnet är 

viktigt för betyget. Sedan Quennerstedts (2006) och Redelius (2008) publikationer har dock 

Skolverket (2011) utformat en ny läroplan för gymnasieskolan, Gy11, där området hälsa står i 

centrum. I läroplanen framhävs bland annat att eleverna ska få färdigheter och kunskaper om 

hur livsstilsfaktorer påverkar människans hälsa och hur de på egen hand kan påverka sin hälsa 

(Skolverket, 2011, s. 83). Året före den nya läroplanen började gälla utförde Skolinspektionen 

(2010) en flygande tillsyn som berörde 172 skolor med totalt 7623 elever i årskurs 7–9. En 

flygande tillsyn innebär att Skolinspektionen besöker ett stort antal skolor under en och 

samma dag runt om i Sverige. Tillsynen är oanmäld och Skolinspektionen får på så sätt se 

verksamhetens vardag. Resultatet från den flygande tillsynen visade att ämnet idrott och hälsa 

innehöll mycket bollspel och lite hälsa. Skolinspektionen (2012) genomförde en ny rapport 

två år senare och urvalet den gången var istället grundskolans årskurs 4–6, där totalt 36 skolor 

granskades. Även grundskolan genomförde ett byte av läroplan, Lgr11, som bland annat 

framhåller att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor samt förståelse 

om vad fysisk aktivitet har för inverkan på psykiskt och fysiskt välbefinnande (Skolverket, 

2011). Trots den flygande tillsynen som utfördes 2010 visar Skolinspektionens rapport (2012) 

att majoriteten (94 %) av idrottsundervisningen bedrivs inom området Rörelse som i det här 
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fallet innebär olika spel, lekar och idrotter. I grundskolan är eleverna garanterade 500 timmar 

idrott och hälsa enligt Skolverkets (2016) timplan. För de elever som enbart läser kursen 

Idrott och hälsa 1 på gymnasiet innefattar den 100 timmar inom ämnet fördelat över 

gymnasieåren.  

 

Med Skolinspektionens (2010; 2012) båda rapporter i åtanke har ett större forskningsprojekt 

under namnet ”Idrott och hälsa- ett ämne för lärande” pågått mellan åren 2011–2013 för att 

kunna djupdyka i ämnets innehåll. Larsson och Karlefors (2015) ingick i forskningsprojektet 

och har granskat kulturerna som finns i ämnet. Resultat visar att lite tid ägnas åt ett visst 

innehåll och att många av idrottslektionerna inte har ett uttalat mål och syfte, vilket skapar 

olämplig feedback då lektionerna i idrott och hälsas syfte kan sträva åt olika håll. Larsson och 

Karlefors (2015) menar att lärarnas pedagogik baserad på kunskap och lärande är avgörande 

för om idrottslektionerna bidrar med utbildning för eleverna eller om ämnet bara ger rörelse.   

 

2.1.1 Fysisk aktivitet 

Att röra på sig och få en viss mängd fysisk aktivitet per dag debatteras i dagens samhälle, där 

organisationer som Folkhälsomyndigheten och Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, är 

eniga om att vi behöver röra på oss mer (Folkhälsomyndigheten, 2011; YFA, 2016). Under de 

senaste åren har skillnaden mellan barn som är aktiva och inaktiva växt och över hälften av 

alla barn rör på sig för lite med tanke på hälsan (Folkhälsan, 2016). Genom rörelse kan barns 

tillväxt och normala utveckling stimuleras men det finns fler positiva effekter av att vara 

fysiskt aktiv regelbundet. Kondition och styrka förbättras, immunförsvaret blir starkare, 

välbefinnandet ökar, sömnen blir bättre och risken för övervikt minskar. Men det finns även 

psykologiska positiva effekter, så som att inlärnings- och koncentrationsförmågan förbättras 

samt att barnet får en bättre självkänsla och för sig bättre socialt (Folkhälsan, 2016). Nya 

forskningsrön från Mosley och Bee (2014) samt Timmons (2013) antyder att 3 minuters 

högintensiv träning i veckan är tillräckligt för att nå träningens hälsofrämjande effekter. 

Högintensiv träning ger en mindre aptit, ökar fettförbränningen och sänker blodfetterna. Det 

ger även förutsättningar för att öka syreupptagningsförmågan och förbättra sin kondition 

snabbare än vid allmän fysisk aktivitet (Mosley & Bee 2014; Timmons, 2013). Det finns dock 

de som anser att fysisk aktivitet bör bedrivas i lägre belastning för hjärtat och Psilander 

(2015) anser att träningsformen kan vara rent av skadlig. Anledningen till att Psilander ser 

negativt på högintensiv träning är dels för att många har ett stillasittande arbete i dagens 
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samhälle och den högintensiva träningen har gett befolkningen en genväg att stimulera 

rörelsebehovet per dag. Enligt Psilander är det inte tillräckligt att träna högintensivt under 30 

minuter på sin lunchrast för att sedan vara stillasittande resten utav dagen. Man behöver i så 

fall komplettera med lågintensiv träning alternativt vardagsmotion för att kroppen ska få en 

kontinuerlig rörelsemängd. Den högintensiva träningen sliter även på kroppen och om 

Psilander får bestämma är vardagsmotion, så som att gå i trappor eller att stå upp på jobbet, 

det bästa alternativet.  

 

2.1.2 Les Mills 

Andreasson och Johansson (2014) jämför det världsledande företaget från Nya Zealand, Les 

Mills, med McDonald’s effekten. De menar att Les Mills, likt McDonald’s, är ett globalt 

företag utan överraskningar. Med andra ord, beställer du en meny på McDonald’s i USA får 

du en likadan hamburgare som du får i Sverige. Les Mills koncept är detsamma, instruktörer 

utbildas i över 80 olika länder och åker du till ett annat land ska de ha samma koreografi som 

på ens hemmaanläggning. Idag är Les Mills ett företag med över 90 000 certifierade 

instruktörer runt om i världen och de bjuder in deltagare att följa med i ”THE GROUP 

EFFECT” (Andreasson & Johansson, 2014) För att välja högintensiv träning som är känt över 

hela världen och har visat ge bra effekt används träningsprogram från Les Mills. Företagets 

vision är att skapa en hälsosammare planet och deras träningskoncept används idag av 80 

länder runt om i världen. Grundaren till företaget, Les Mills Snr, har med hjälp av 

efterkommande familjegenerationer byggt upp företaget och år 1997 grundades Les Mills 

International och expanderades runt om i världen. Bryce Hastings är företagets forskare och 

godkänner alla träningsprogram innan de publiceras för allmänheten. Hastings har nyligen 

skrivit om fördelarna av Les Mills högintensiva program och antyder att man tar sin träning 

till nästa nivå, kommer i form snabbare samt att Les Mills högintensiva träning är både 

mångsidig och för alla (Les Mills, 2016; Petersen et al., 2015). Vid studiens genomförande 

används två olika koncept från Les Mills, dels Les Mills Sprint men även Les Mills GRIT 

Series. Les Mills Sprint (2016) är ett förkoreograferat högintensivt träningspass där man 

använder en spinningcykel som redskap. Klassen motiverar deltagarna att ta sig förbi sina 

fysiologiska och mentala gränser och en av fördelarna med konceptet framhävs genom att 

syreupptaget förbättras snabbare än vid medelintensiv träning. När det gäller Les Mills GRIT 

Series (2016) finns det tre olika inriktningar i konceptet. GRIT Plyo fokuserar på explosivitet 

och plyometriska övningar, GRIT Cardio på snabbhet och kondition samt GRIT Strength som 
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förbättrar styrka genom att utföra övningar med yttre belastningar (Les Mills, 2016). Då 

fokuset i GRIT Strength inte huvudsakligen är att förbättra konditionen och således inte 

syreupptagningsförmågan så exkluderas inriktningen. I dagsläget finns det ingen forskning 

om Les Mills verksamhet i samband med ämnet idrott och hälsa och hur det påverkar 

elevernas fysiska status. Därmed är det ett forskningsområde som behöver utvecklas och som 

kan ge förutsättningar för effektivare idrottsundervisningen i framtiden om resultaten påvisas 

medföra positiva effekter hos eleverna. 

 

2.3 Definition och förklaring  

Högintensiv träning – Träning där man vid varje intervall utför övningen med minimum 

85% av sin maxpuls.  

Medelintensiv träning – Träning där pulsen är mellan 70–85 %. 

Lågintensiv träning – Träning där pulsen är mellan 60–75 %. 

Plyometriska övningar – Övningar som fokuserar på spänst och explosivitet. 

Maxpuls – Beräknas i stora drag 220 slag per minuter subtraherat med individens ålder.  

MVPA – Måttlig till kraftig fysisk aktivitet. 

VO2-max – Milliliter syre per kilogram kroppsvikt.  

PA – Fysisk aktivitet 

HR – Hjärtfrekvens 

1 RM – One repetition max  

 

2.4 Tidigare forskning  

I avsnittet presenteras bakomliggande forskning och rekommendationer gällande fysisk 

aktivitet. Avsnittet behandlar hur mycket rörelse ämnet idrott och hälsa ger samt hur skolan 

aktivt arbetar för att få in mer rörelse. Vidare behandlas även de positiva samt negativa 

effekterna av högintensiv träning. Vid den sista underrubriken förtydligas valet av högintensiv 

träning som nyttjats under studiens gång.  

 

2.4.1 Hälsorekommendationer 

Flertalet organisationer (Folkhälsomyndigheten, 2011; YFA, 2016) rekommenderar 

ungdomar att röra sig minst 30–60 minuter dagligen inom ramen för måttlig till kraftig fysisk 
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aktivitet, MVPA. Place et al. (2015) anser att vi behöver röra oss mer än de tidigare 

rekommendationerna på 30–60 minuter dagligen för att minska risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Han menar även att det inte räcker att promenera i rask takt som 

Folkhälsomyndigheten (2011, s. 22) och Yrkesföreningar för fysisk aktivitet  

(YFA, 2016, s. 3) tidigare har påstått utan för att få de största effekterna krävs det att 

ansträngningen är inom ramen för MVPA (Place et al. 2015). Fröberg et al. (2016) är inne på 

samma linje och menar att generellt sett är pojkar mer aktiva än flickor, men båda könen blir 

allt mindre aktiva med åldern. Påståendet stämmer överens med Riksidrottsförbundets 

statistik från 2015 som visar att fler män än kvinnor i åldrarna 6–80 år är med i olika 

idrottsföreningar. För att tyda statistiken ytterligare är det fler flickor, 192 000, än pojkar, 

170 000, som är aktiva inom olika idrottsföreningar i åldrarna 13–18 år. Jämför man sedan det 

med åldrarna 19–25 år har antalet pojkar som är aktiva inom idrottsföreningar minskat till 

151 000 personer medan flickornas medlemsantal drastiskt har minskat till 106 000 

(Riksidrottsförbundet, 2015, s. 4). 

 

2.4.2 Hur mycket rörelse ger idrott och hälsa? 

Ämnet idrott och hälsa är ett sätt att främja att alla ungdomar uppnår MVPA under 60 minuter 

per dag och enligt rekommendationer från Föreningen för idrott i Storbritannien (2008) ska 

idrott och hälsa bistå med hälften (50%) av tiden. Delar av resterande tid anses skolans övriga 

verksamhet kunna förse eleverna med under skoldagen. För att säkerställa att 

idrottslektionerna medför ett minimum av 30 minuter inom ramen för både fysisk aktivitet, 

PA, och MVPA i Sverige, har Fröberg et al. (2016) genomfört en studie för att undersöka den 

fysiska aktiviteten under lektionerna i idrott och hälsa i Sverige. Pojkar och flickor i årskurs 2, 

5 och 8 var med i studien och totalt medverkade 149 elever. Eleverna fick använda 

accelerometrar som de bar på höften från det att skoldagen började tills dess att de gick hem. 

Totalt inföll 47 lektioner i idrott och hälsa under perioden då studien genomfördes men av 

dessa blev sex lektioner (13%) inställda till förmån för andra skolaktiviteter. Två andra 

lektioner bestod av simundervisning och exkluderas på grund av att accelerometern inte 

kunde nyttjas i vatten. Totalt inkluderar studien således 39 lektioner i idrott och hälsa i 

slutändan. Under lektionerna i idrott och hälsa har eleverna bland annat genomfört bollspel, 

rörelse till musik, orientering, gymnastik och styrke- samt konditionsträning. Medelvärdet för 

längden på idrott och hälsa lektionerna var 46,3 minuter och eleverna befann sig i MVPA 

endast 25 procent av lektionerna. Pojkarna rörde sig procentuellt mer än flickorna vilket 
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stämmer överens med Förbergs et al. (2016) tidigare generalisering och man såg framförallt 

en skillnad i procentuell aktivitet vid bollspel mellan könen. Den aktivitet som bidrog till lägst 

aktivitetsmängd procentuellt i förhållande till MVPA var området rörelse till musik vilket kan 

bero på att de två lektionstillfällena bestod av demonstration och sedan praktiserande. Högst 

individuell aktivitet i MVPA registrerades vid styrke- och konditionsträning med hela 75 

procent för pojkar och 62 procent för flickor. Övriga aktiviteter som bidrog till ett medelvärde 

med högst MVPA var fitness, orientering och bollspel. Resultatet visar att endast en fjärdedel 

(25%) av idrottslektionens totala tid spenderas i MVPA fördelat på 26 procent för pojkar och 

23 procent för flickor. Trots det vill man framhäva att regelbundet medverkande på 

idrottslektionen kan medföra betydande folkhälsovinster om idrottslärare utformar lektionerna 

på rätt sätt. I diskussionen framhävs att Fröbergs et al. (2016) studies resultat visar en lägre 

MVPA än vid tidigare svenska och internationella studier (Fairclough et al. 2006; Ridgers et 

al. 2012). Vid en 45 minuters lektion innebär det här resultatet att eleverna är aktiva inom 

MVPA under enbart 10–15 minuter per lektion (Fröberg et al. 2016, s. 4). 

 

För att jämföra Fröbergs et al. (2016, s. 4) studie med tidigare resultat så har bland annat 

Raustorp (2011) medverkat i en pilotstudie som undersökt hur mycket fysisk aktivitet en 

lektion i idrott och hälsa ger och fått fram en betydligt högre procentuell MVPA. I studien lät 

Raustorp en klass med 19 mellanstadieelever, tio pojkar och nio flickor, använda stegräknare 

för att beräkna hur mycket aktivitet idrottslektionen gav. Rekommendationen för barn i 

åldrarna 6–12 år är att pojkar bör gå mer än 15 000 steg per dag, i jämförelse med flickor som 

rekommenderas gå mer än 12 000 steg per dag. Antalet steg är beräknat utifrån att pojkarna 

och flickorna ska kunna bibehålla sin vikt. Eleverna försågs med en accelerometer för att 

mäta aktivitetens intensitet och beräkna hur lång tid som tillbringades i MVPA. Lektionens 

schemalagda tid bestod av 40 minuter fördelat på 6 minuter introduktion och resterande tid i 

olika lekar. Studiens resultat visade att majoriteten (84%) av eleverna rörde sig tillräckligt och 

att hälften (50%) av lektionen i idrott och hälsa tillbringades i MVPA. Precis som Fröberg et 

al. (2016) antyder visar även Raustorps (2011) studie att pojkarna rörde sig signifikant mer än 

flickorna. Pojkarnas medelvärde beräknat med stegräknaren uppnådde 81 steg per minut i 

förhållande till flickornas 66. Enligt den här studien är eleverna inom ramen för MVPA under 

17 minuter av en 40 minuters lång idrott och hälsa lektion. Anledningen till att Raustorp 

(2011) och Fröbergs et al. (2016) resultat indikerar på en negativ utveckling av fysisk aktivitet 
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inom ramen för ämnet idrott och hälsa kan enligt Raustorp (2011) bero på vart man beslutar 

att gränsen för MVPA startar. 

 

2.4.3 Positiva effekter av högintensiv träning 

Högintensiv träning innebär olika former av intervallträning på minst 85 procent av sin 

maxpuls vid varje intervall. I en studie av Petersen et al. (2015) delades 36 vuxna med en 

medelålder på 41 år in i två grupper där den ena gruppen fortsatte med ordinarie 

träningsupplägg och den andra gruppen ersatte ett av sina entimmes träningspass på cykel till 

två 30 minuters högintensiva cykelpass. Båda gruppernas ordinarie träningsupplägg var sedan 

tidigare tre konditionspass och två styrketräningspass i veckan. De 36 utvalda deltagarna till 

studien hade alla tidigare cykelvana och ett gott hälsotillstånd, vilket kontrollerades med hjälp 

av deltagarnas blodtryck. Vid första träffen samt efter sex veckor genomfördes ett fysiologiskt 

test där man nyttjade Åstrands test som är ett submaximalt cykeltest, samt ett styrketest för 

benen för att kunna mäta den maximala styrkan. Testerna genomfördes på samma dag och 

tidpunkt vid båda tillfällena. På alla som deltog i studien mättes blodtryck, 

syreupptagningsförmåga, kroppsammansättning samt styrkan i benen. Uppdelningen av de två 

grupperna tog hänsyn till ålder, kön och VO2-max. Vid den högintensiva träningen på 30 

minuter skulle pulsen vara över 85 procent i minimum 20 minuter av 30. I den andra gruppen 

med medelhög intensitet i 60 minuter var deltagarnas puls i en ansträngning mellan 70–85 

procent under 40 minuter av tiden. Resultatet av studien visade att de som var i den utvalda 

gruppen med högintensiv träning förbättrade alla tidigare värden. Framförallt förbättrades 

styrkan i benen (11,9%) samt syreupptagningsförmågan (9,7%) i jämförelse med den andra 

gruppen. Det fanns även signifikant sänkning av blodtrycket och kroppsfettprocent hos de 

som utövade högintensiv träning. Slutsatsen av studien var att man får en fysisk bättre form 

av att träna två högintensiva 30 minuters cykelklasser i veckan, jämfört med ett 

medelintensivt träningspass på 60 minuter.  

 

Det är många som har studerat de positiva effekterna av högintensiv träning. Giannaki et al. 

(2015) har genomfört en studie där 50 vuxna valdes ut för att senare slumpfördelas in i två 

grupper. 39 vuxna fullföljde studien och 23 av dessa utförde styrketräning i gymmet fyra 

dagar i veckan och resterande 16 genomförde två träningspass med högintensiv träning och 

två pass med styrketräning. Innan studien påbörjades mätte man total fettmassa och fysiskt 

tillstånd i bland annat rörlighet, snabbhet och explosivitet. Man utförde även ett test för att 
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läsa ut styrkan i armarna genom att mäta styrkan i individernas handgrepp. Studien utfördes 

under en åtta veckors period. Vid styrketräningen så varade passen 60 minuter och 

inkluderade både övningar med motstånd och konditionsbaserad träning. För gruppen som 

tränade högintensiv träning ersattes två träningspass på gymmet emot högintensiv träning i 

grupp som varade 30 minuter inklusive 5 minuters uppvärmning och 5 minuters nedvarvning. 

För att styrketräningen skulle ske med rätt belastning fick alla deltagarna utföra maxtester per 

muskelgrupp, även kallat 1 repetition max, RM. Under de kommande veckorna utförde 

deltagarna tre set med tio repetitioner på 75 procent av 1 RM. Mellan varje set vilade 

deltagarna en minut och vid övergång till nästkommande muskelgrupp vilade de två minuter. 

Vid den högintensiva träningen var beräkningen att deltagarna skulle uppnå minst 70 procent 

av maximal hjärtfrekvens, HR, utifrån beräkningen 220 slag per minut subtraherat med 

individens ålder. 

 

Resultatet visade att båda träningsprogrammen var framgångsrika när det gällde reducering av 

fettmassa och maximal styrka i handgreppet. Det som gjorde att testgruppen som utförde 

högintensiv träning hade ett bättre resultat för individernas hälsa var bland annat deras 

reducering av omkretsen runt magen. De löpte även mindre risk att drabbas av invärtes fetma 

i jämförelse med de som utfört styrketräning fyra gånger i veckan och den högintensiva 

träningen minskade även risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Giannaki et al. 

2015). 

 

2.4.4 Negativa effekter av högintensiv träning 

Dock finns det motståndare till högintensiv träning och däribland Bittles argument (Bittle & 

Batterham, 2015) då han anser att det inte är en livskraftig folkhälsostrategi då träningsformen 

inte kan nyttjas av alla på grund av ålder, kunskap och motivation. Bittle menar att 

högintensiv träning kan leda till psykologiskt obehag och att utövaren har en kompetensbrist 

inom området. Han anser därmed att samhället bör fokusera på annan träning för att involvera 

alla. På så sätt kan man förbättra folkhälsan och Bittle fortsätter sina argument med att 

högintensiv träning har begränsad räckvidd, dålig implementering samt varierad effektivitet. 

 

Fler som har studerat effekten av högintensiv träning är trion Mattson, Larsen och Holmberg 

(2014) som tillsammans skrivit en artikel över elitidrottares träningsupplägg. I artikeln anges 

att elitidrottare inom konditionsidrott spenderar 3–4 timmar dagligen med lugnare 
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distansträning. Det innebär totalt sett 600–1200 timmars träning per år där de minst 

skadebenägna idrottarna, så som exempelvis cyklister, har högst träningsbelastning i antal 

utförda timmar per år. Man har även kunnat se ett linjärt samband mellan träningstid och 

prestation, där elitidrottarna som ägnar mest tid åt sin idrott är de som presterar bäst. Det här 

sambandet kan anses förståeligt i uthållighetsidrottar, så som maratonlöpare eller vid träning 

inför vasaloppet, men förekommer även bland eliten för de som bara ska prestera sin 

maxprestation under ett fåtal sekunder. Mattsson, Larsen och Holmberg (2014) förklarar den 

grundläggande principen som att det en individ kan bygga upp snabbt även förloras snabbt. 

Att bara träna högintensiv träning skulle således vara negativt om personen drabbas av en 

sjukdom eller dylikt. Medelintensiv träning tar däremot längre tid att bygga upp och förbättras 

kontinuerligt, vilket ger förutsättningen att behålla en stabil maximal prestation även efter en 

sjukdom. Elitidrottare kan med andra ord nyttja båda träningsmetoderna för att maximera sin 

kapacitet vid tävlingssammanhang genom att öka mängden högintensiv träning ett par veckor 

före en maxprestation. Deras förmåga att prestera kommer höjas av den högintensiva 

träningen för att sedan kunna återgå till den långsiktiga uppbyggnaden och skapa en stabil 

grund. Anledningen att Mattsson, Larsen och Holmberg (2014) betonar att elitidrottare inte 

kan nyttja högintensiv träning som grundprincip i sitt träningsupplägg beror även på den höga 

belastningens återhämtningstid. För att kroppen ska ha möjlighet att återhämta sig helt efter 

ett högintensivt träningspass krävs det ett minimum på 48 timmars återhämtning.  

 

En individs prestationsförmåga kan delas in i tre delar, dels syreupptagningsförmåga, VO2-

max, men även arbetsekonomi och nyttjandegrad. När man talar om nyttjandegrad innebär det 

hur nära personens maximala prestation denne kan arbeta i under en längre period. 

Högintensiv träning har bevisat öka personers VO2-max (Petersen et al., 2015) vilket 

Mattsson, Larsen samt Holmberg (2014) indikerar att studier med lågintensiv träning, 

ansträngning på cirka 60–75 % av maxpuls, inte har kunnat visat en förbättring av varken med 

tränade eller otränade personer. När det gäller nyttjandegrad beräknas dock både låg- och 

högintensiv träning ge samma effekt. Det som utmärker den lågintensiva träningen i positiv 

bemärkelse är således individernas arbetsekonomi. Hur bra arbetsekonomi en individ har 

beror bland annat på antropometiska förutsättningar, teknik samt biokemisk effektivitet, en 

procentuell verkningsgrad av individens maximala kapacitet. En individs teknik är med andra 

ord det som framförallt kan utvecklas när man talar om en persons arbetsekonomi och på 

grund av det är vissa personer lämpade att specialisera sig inom en viss träningsgenre och 
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vissa för en annan. Det som slutligen poängteras av författarna är en referens till en studie 

(Stöggl, Sperlich, 2012) där deltagarna fördelats i tre olika grupper med låg-, hög- samt 

varierad träningsintensitet. Slutsatsen av den studien visade att gruppen som nyttjade en 

varierad träningsintensitet ökade både VO2-max, 11,7 %, samt tid till utmattning med en 

ökning på 17,4 %. 

 

2.4.5 Val av högintensiv träning  

Mattsson, Larsen och Holmberg (2014) är tydliga i sin slutsats att det behövs låg- och 

medelintensiv mängdträning för en individ som tränar på elitnivå. I genomförandet av den här 

studien har eleverna där med fortsatt med sitt ordinarie träningsupplägg och belastningen på 

kroppen har varit densamma som tidigare tidsmässigt. Den högintensiva träningen valdes att 

genomföras utifrån Les Mills förkoreograferade program som flertalet studier (Petersen et al. 

2015; Christoforos D. Giannaki et al. 2015) har påvisat ger positiv effekt för 

syreupptagningsförmågan och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Cook, Hastings och 

Gottshall (2014) genomförde en studie med 18 damfotbollsspelare i division 1 och studerade 

om deras syreupptagningsförmåga kunde förbättras med hjälp av högintensiv träning. 

Fotbollslaget ordinarie träningstid var 8 timmar i veckan vilket reduceras till 5 timmar under 

studien. Tiden fördelades med två timmars fotbollsträning, två timmars styrketräning samt en 

timme med Les Mills GRIT series (2014). I studien tränade fotbollslaget två pass Les Mills 

GRIT i veckan där plyometriska övningar och dynamiska styrkeövningar kombinerades under 

30 minuter. Studien varade under en sex veckors period med tester veckan före och efter med 

kontroller av syreupptagningsförmåga samt förändring i muskelmassa. 

Syreupptagningsförmågan beräknades under ett 2,4 kilometer långt springtest inomhus och 

muskelmassan kalkylerades med hjälp av en Bod pod™ body. Resultatet visade att 

muskelmassan i genomsnitt hade ökat med 1 kg, samtidigt som fettprocenten minskat med 2,5 

%. Fotbollslagets genomsnittliga syreupptagningsförmåga vid springtestet på 2,4 kilometer 

visade även en förbättring med 2,6 %. Studien visade således att högintensiv träning ger en 

positiv inverkan även för de personer som redan är i god fysisk form och går i linje med 

Mattsson, Larsen och Holmberg (2014) slutsatser som antydde att de som tränar på elitnivå 

kan maximera sin prestation före tävlingar genom att förändra intensiteten. 
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2.4.6 Pulshöjande träning i skolan  

I en jämförelse mellan svenska och amerikanska ungdomar i åldrarna 16–25 år visade det sig 

att Sveriges ungdomar är minst aktiva enligt Orres (2012b) inledning i en intervju med Martin 

Lossman. I intervjun berättar Lossman om hans besök på en skola i Naperville och hur han 

hämtade inspiration för att genomföra ett liknande projekt på den skolan han undervisar. I 

Naperville lät man elever höja pulsen till mellan 160–200 slag i minut före lektioner i 

matematik och engelska vilket förbättrat elevernas betyg med upp till 40 procent. 

Pulshöjningen varade i 20 minuter i nära anslutning till de teoretiska lektionerna för att öka 

koncentrationsförmågan. Lossman tog med konceptet hem till Sverige och lät en 

gymnasieklass utöka lektionstimmarna i idrott och hälsa till tre dagar i veckan istället för en. 

Den ordinarie undervisningen i ämnet idrott och hälsa fortsatte som vanligt en dag i veckan 

och vid de andra två tillfällena stod pulsträning i fokus. Alla elever försågs med varsin 

pulsklocka och utförde varierande aktiviteter som lagidrotter, spinning och boxning. Närvaron 

på de extrainsatta lektionerna har varit jämställd med den ordinarie undervisningen och 

Lossman har tillsammans med skolan beslutat att de extrainsatta lektionerna har inverkan på 

betyget i idrott och hälsa för att öka elevernas motivation. När intervjun genomfördes var 

projektet fortfarande i sin uppstart och det enda berörda lärare hunnit reflektera över var 

elevernas positivism och sammanhållning (Orre, 2012b). I Ratey och Hagermans (2013) bok 

om projektet i Naperville kan man läsa om hur man ser på sambandet mellan hjärnan och 

fysisk aktivitet. Författarna arbetade aktivt för att få elevernas hjärna att anta nya utmaningar 

med entusiasm och positivism. Ett exempel på att metoden fungerade var att eleverna skulle 

springa en mil i veckan och de eleverna som hade den långsammaste tiden var även de som 

presterade sämst i skolan. För att motivera de eleverna att röra sig ännu mer fick de extra 

beröm ifall de även cyklade på fritiden. Resultatet visade sedan att de elever som valde att 

genomföra den pulshöjande träningen förbättrade sin läsförmåga med 17 procent.  

 

2.5 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om 30 minuters högintensiv träning kan påverka 

syreupptagningsförmågan (VO2-max) i större utsträckning än vid en lektion som tillbringas i 

måttlig till kraftig fysisk aktivitet (MVPA). 
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Frågeställningar 

1. Vilken grupp i studien visar störst förändring i VO2-max? 

2. Är det tillräckligt att träna högintensiv träning två gånger i veckan under en 6 veckors 

period för att se en förbättrad VO2-max? 

 

2.5.1 Hypotes 

Eleverna som utför den högintensiva träningen förväntas rent hypotetiskt uppnå en bättre 

syreupptagningsförmåga vid det andra tillfället för fysiologiska tester.  

 

3. Metod  

 

3.1 Urval och bortfall  

Studiens genomförande skedde under en sex veckors period med gymnasieelever som valt 

profilidrotten fotboll. Skolan är placerad i en större stad i södra Sverige och valdes ut efter 

personlig kontakt med berörd lärare som i sin tur utsåg lämplig grupp att genomföra studien 

med. Profilidrotten ingick i skolans valbara kurser och lektionerna var fördelade med 120 

minuter två dagar i veckan. Samtliga elever som valt profilidrotten utförde studien och 

gruppen bestod av 11 elever, 2 flickor och 9 pojkar, som delats in i två grupper. Eleverna fick 

självständigt välja vilken grupp de ville tillhöra under studien. Den ena gruppen fortsatte med 

ordinarie undervisning i profilidrotten, medan den andra gruppen utförde högintensiv träning 

under 30 minuter. Den högintensiva träningen utfördes i samband med ordinarie undervisning 

vilket leder till att eleverna var aktiva under samma tidsintervall. Under sex veckors perioden 

var närvaron bland eleverna hög (91%) med enstaka bortfall på grund av sjukdom. Vid det 

andra fysiologiska testet var det fyra elever från den ordinarie undervisningen som inte 

medverkade vilket resulterade i att ett tredje tillfälle för testerna erbjöds. Vid det tillfället 

närvarade tre av de fyra eleverna och studiens slutliga bortfall blev således en elev från 

gruppen som utfört ordinarie undervisning och denne är inte med i resultatets slutliga 

beräkningar för testtillfälle två.  

 

Eftersom eleverna delades in i två grupper, där den högintensiva träningen instruerades med 

hjälp av personlig feedback kategoriseras studien som en interventionsstudie. Ejlertsson 



19 

 

(2012, s. 12) beskriver en interventionsstudie som motsatsen till en observationsstudie, det 

vill säga, man förändrar ett beteende för att se en förändring istället för att enbart observera 

deltagarna i det kontinuerliga rörelsemönstret. Gruppen med gymnasieelever utsågs med hjälp 

av ett systematiskt urval som är möjligt då de befinner sig i en organisation. Man har sedan 

fått tillämpa ett stratifierat urval vilket innebär att den ursprungliga organisationen, i det här 

fallet en gymnasieskola, fördelas i undergrupper, vilket i sammanhanget innefattar 

gymnasieskolans fotbollsprofil. Undergruppen behöver vara en homogen grupp med en 

bestämd egenskap, i det här fallet ett fotbollsintresse, och stratifierandet leder till att 

precisionen i skattningen ökar. När gruppindelningen genomfördes användes ett tvåstegsurval 

som innebar att eleverna självständigt valde vilken grupp de ville tillhöra under studien 

(Ejlertsson, 2012, s. 30–32). 

 

3.1.1 Genomförande 

Alla elever startade med att utföra två tester av VO2-max som man beräknar genom milliliter 

syre per minut och kilogram. Före genomförandet av testerna erhöll alla elever en pulsklocka 

samt uppgav ålder och kroppsvikt. Det ena testet, Beep-test, beskrivs som ett maximalt och 

progressivt konditionstest där man får fram elevernas uthållighet och aeroba förmåga 

(Fredriksson & Nilsson 2007, s. 40). Det andra testet är submaximalt, Ekblom-Bak testet, 

vilket innebär att man inte behöver ta ut sig maximalt för att få fram sin maximala 

syreupptagningsförmåga (Björkman et al., 2016, s. 2). Beep-testet är ett löptest i jämförelse 

med Ekblom-Bak testet som är ett cykeltest. Båda testerna har färdiga testprotokoll och tar 

hänsyn till individernas kön och ålder. I Ekblom-Bak testet anger man även kroppsvikt och 

under 2016 publicerades en ny beräkningsmodell som förbättrat precisionen vid beräkningen 

av VO2-max (Björkman et al., 2016, s. 2). Trots det är metodfelet på testet cirka 10 procent 

och man vet inte säkert om det går att detektera en förändring i syreupptagningsförmågan. 

 

Eleverna som utförde högintensiv träning över tidsperioden på sex veckor utövade två pass i 

veckan som var av högintensiv karaktär. Det ena passet utförde eleverna på egen hand med 

valfritt upplägg inom ramen för högintensiv träning. Eleverna ansvarade för utförandet och 

eventuell utrustning, så som pulsklockor, vid det egna träningspasset. Rekommendationen var 

att nyttja olika sorters intervallträning under ett minimum av 20 minuter. Det andra passet 

utfördes under lektionstid tillsammans med instruktör i olika högintensiva Les Mills koncept. 

Eleverna utövade två pass av vardera klass i programmen GRIT Cardio, GRIT Plyo samt 
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SPRINT. När man tränar GRIT Cardio använder man enbart kroppen som motstånd och 

konceptets kärna är att förbättra konditionen. Vid GRIT Plyo använder man en step up bräda 

samt en lös viktplatta och fokuserar främst på att förbättra spänsten med hjälp av plyometriska 

övningar. I det sista konceptet, SPRINT, använder man en spinningcykel som redskap och 

utför intervaller med olika längd och motstånd i både stående och sittande position. 

Sambandet mellan de olika programmen är att de pågår under 30 minuter och innehåller en 

accelererande uppvärmningslåt följt av fyra högintensiva låtar med varierande intervaller. I 

stora drag beräknas varje program innefatta aktiva intervaller vid två tredjedelar av passet 

med uppvärmningen inkluderad (Les Mills, 2016; Petersen et al., 2015).  

 

Vid avslutad träningsperiod utfördes Beep-testet samt Ekblom-Bak testet på samtliga elever 

igen för att få en sammanställning av samtliga elevers resultat. När man läser av resultatet 

från Beep-testet kan man antingen läsa av elevernas syreupptagningsförmåga, VO2-max, 

genom att beräkna milliliter syre per kilogram kroppsvikt, alternativt ser man till 

nedanstående tabeller, 1 och 2. Tabellerna tar hänsyn till elevernas kondition, utifrån vilken 

distans de springer vid Beep-testet vilket visas genom Beep-testets olika nivåer nedan 

(Tomkinson et al. 2016). I båda tabellerna kan man få en indikation av hur bra kondition man 

har i jämförelse med andra individer i samma ålder. Tabell 1 är en normeringstabell för 

flickor och tabell 2 avser pojkar. Nivåerna är framtagna av Tomkinson et al. (2016) och avses 

inkludera ungdomar över 12 år som är aktiva. För att tyda tabellerna avläser man kolumnen 

längst ut till vänster för att följa värdena för sin egen åldersgrupp. Om en flicka är 18 år och 

springer till nivå 10 kommer resultatet vara good eller very good enligt tabell 1 beroende på 

hur många sträckor på nivå 10 som denne springer. Om flickan springer fyra rundor på nivå 

10 anvisas det i tabellen som 10/4 och resultat placerar sig under very good. Om eleven varit 

en pojke med samma resultat, 10/4, hade det resulterat i good enligt tabell 2 (Tomkinson et al. 

2016).  

Tabell 1, flickor. 
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Tabell 2, pojkar.  

 

 

3.2 Tillvägagångssätt  

 

3.2.1 Beep-test 

Beep-testet är konstruerat av Leger och Lambert (1982) och har under längre tid bland annat 

nyttjats av Svenska Fotbollsförbundet. Fredriksson och Nilsson (2007, s. 39) kategoriserar 

Beep-test som ett progressivt test som grundar sig i individens uthållighet och aeroba 

kapacitet. Genom att man utför testet får man fram individens maximala 

syreupptagningsförmåga, VO2-max. För att kunna utföra testet behöver man tillgång till 

Beep-testets cd-skiva och en stereo. Har man inte tillgång till en sporthall med fullstor yta där 

individerna kan använda sträckan över sporthallens kortsida behöver man ha tillgång till 

måttband och tejp för att markera vändpunkter. Avståndet mellan vändpunkterna ska vara 20 

meter med en tejpbredd på 3–5 cm. Vid utförandet rekommenderas även ett testprotokoll samt 

en pulsklocka för individerna som utför testet.   

 

När man utför testet så springer testpersonerna fram och tillbaka mellan de uppmätta 

markeringarna med 20 meters avstånd. Tanken bakom testet är att man ska springa så många 

20 meters längder som möjligt då individens VO2-max kommer uppmäta ett högre resultat ju 

längre personen springer. Hur snabbt man ska springa styrs av Beepsignalerna på cd-skivan 

som succesivt ökar. För att få ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att man följer 

tempot som Beepsignalerna anger och före varje signal ska individen ha passerat alternativt 

stå på markeringen med ena foten. Om individen når 20 meters markeringen före 

Beepsignalen behöver denne vänta vid markeringen tills signalen ljuder. Innan testet startar 

med nivå 1 startar en nedräkning från 5 till 1 och testet startar sedan med en tredubbel signal. 
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Vid nivå 1 har testpersonerna nio sekunder på sig att hinna de 20 meterna mellan 

markeringarna.  

 

I slutet av testet som sker på individuell nivå för varje testperson kommer denne uppleva att 

det är svårt att hinna fram till markeringen. Varje individ har tre varningar i följd på sig att 

hinna fram hela vägen till markeringen innan testet avslutas. Om en individ inte har hunnit 

passera markeringen före Beepsignalen behöver den passera markeringen alternativt stå på 

markeringen med ena foten innan vändningen tillbaka. Efter tre varningar i följd noterar 

testledaren individens resultat med antal nivåer och antal vändor på den angivna nivån. Varje 

individ har rätt att avbryta testet när man vill och om man springer utifrån maximal kapacitet 

räknas Beep-testet som ett progressivt maximalt test (Fredriksson & Nilsson. 2007, s. 40). 

 

3.2.2 Ekblom-Bak test  

För många är nog Åstrands cykeltest en välkänd testmetod för att beräkna en persons 

maximala syreupptagningsförmåga, VO2-max. För fyra år sedan publicerade dock Ekblom 

Bak (2012) en utveckling av Åstrands cykeltest som har visat sig, genom en halvering av 

individuella metodfel, vara mer tillförlitligt på individnivå. Skillnaden mellan de olika 

testerna är att Ekblom-Bak testet innefattar två tidsintervaller på fyra minuter vardera 

gentemot Åstrands cykeltest som genomförs med en tidsintervall på sex minuter. Ekblom-Bak 

testets resultat grundar sig där med i testpersonens förändring av pulssvar vid de två olika 

belastningarna och man kan på så vis utläsa personens VO2-max med hjälp av hur stor 

förändringen i puls är vid de två olika belastningarna. Om ökningen av pulssvaret är stort 

kommer personen ha en lägre VO2-max än de personerna som har en liten förändring i 

pulssvaret (Ekblom Bak, 2012).  

 

Under 2016 publicerade Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, en beskrivning av hur Elin 

Ekblom-Bak testet utförs på sin hemsida. Vid utförandet av testet krävs ingen avancerad 

utrustning utan det utförs med hjälp av en ergometercykel som testpersonen kan nyttja för att 

beräkna sin VO2-max. Testpersonen behöver även utrustas med en pulsklocka och testledaren 

bör erhålla ett tidtagarur samt en Borgskala så testpersonen kan skatta sin ansträngningsgrad. 

Fördelen med Ekblom-Bak testet är att personen inte behöver utföra en maximal ansträngning 

för att få fram sitt värde utan testet är submaximalt och kan således användas i större 

utsträckning än exempelvis Beep-testet som kräver att personen presterar utifrån maximal 
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kapacitet. Vid utförandet startar testpersonen med att cykla i fyra minuter på en förutbestämd 

grundnivå som är densamma för alla som genomför testet. Under de fyra minuterna ska 

varvtalet vara 60 varv per minut och man mäter pulsen under den sista minuten av perioden. 

Uppstarten av den andra tidsintervallen på fyra minuter startar direkt när den föregående 

avslutas och man höjer motståndet till ett förutbestämt motstånd där testpersonenen har en 

hjärtfrekvens på över 120 slag per minut samt uppskattar belastningen omkring 14 på 

Borgskalan, se bilaga 3. Om personen upplever belastningen för låg och anger ett lägre svar 

på Borgskalan ökas belastningen med en alternativt två nivåer samtidigt som testet förlängs 

till fyra nya minuter. Under den sista minuten registreras pulsen vid fyra tillfällen med 15 

sekunders mellanrum. När testet är utfört beräknas medelpulsen vid båda tidsintervallerna och 

förs sedan in i en tabell där man tar hänsyn till kön, ålder samt val av motstånd vid den andra 

tidsintervallen. Skillnaden i pulssvaret mellan de olika tidsintervallerna utgör sedan testets 

resultat som sätts in i beräkningsformeln för att få ut vad det motsvarar i individens VO2-max 

(Kierkegaard, 2016).   

 

3.2.3 Reliabilitet och validitet 

Vid studiens uppstart fick eleverna möjlighet att välja vilken grupp de ville delta i för att ge 

bästa förutsättning att så många som möjligt skulle slutföra studien. Eleverna medverkade 

antingen i den högintensiva träningen eller i den ordinarie undervisningen som bedrevs med 

medelintensiv träning, MVPA, som innehöll fotbollsrelaterade övningar och spel. Av 11 

elever var det två flickor och fyra pojkar som valde att utöva den högintensiva träningen. 

Psilander och Sahlin (2013) lyfter dock problemet med att göra studier där man delar in 

deltagarna i två grupper och ger de olika träningsupplägg. De menar att prestation och respons 

från träningen skiljer sig åt för mycket bland olika individer och att små förändringar är svåra 

att upptäcka i resultatet (2013).  

 

För att se till Psilanders och Sahlins (2013) uppmärksammande av olika individers 

träningsrespons minskar studiens reliabilitet. Vid flertalet studier (Petersen et al., 2015; 

Giannaki et al., 2015) används dock liknande upplägg, det vill säga, att en grupp delas in i två 

separata grupper för att sedan utföra olika träningsupplägg och analysera vad som ger den 

mest positiva effekten. Elevernas resultat vid de första VO2-maxtesterna sammanställdes 

samma dag som de genomfördes och lades in i färdiga testprotokoll (se Bilaga 3 & 4). 

Protokollen är framtagna av Leger och Lambert (1982) (se i Svensson & Drust, 2005) samt 
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Ekblom Bak (2012) vilket ökar studiens validitet. Testprotokollen garanterar även att det är 

VO2-max som beräknas av samtliga elevers prestationer och testerna utförs i en trygg miljö 

och vid samma tidpunkt vid båda tillfällena vilket både Fredriksson och Nilsson (2007, s. 5) 

samt Annerstedt (2007, s.90–91) förespråkar som viktigt för att optimera förhållandena. För 

att öka reliabiliteten ytterligare användes pulsklockor för att garantera att elevernas 

kraftansträngning låg inom ramen för MVPA samt högintensiv träning som 

Folkhälsomyndigheten, (2011) och YFA (2016) rekommenderar.  

 

3.2.4 Statistisk bearbetning 

När resultaten fördes in i tabellerna användes mätskalorna av kvalitativ variabel, nominalskala 

samt ordinalskala. Nominalskalan visar elevernas ålder och kön medan ordinalskalan visar 

rangordningen vid de fysiologiska testerna och elevernas förändringar i resultatet av dem. 

Kort sagt visar nominalskalan bara en klassificering och ordinalskalan en ordning (Ejlertsson, 

2012, s. 48–50). För att visa resultatens samvariabler användes i figur 1 en korstabell där man 

tog hänsyn till kön och nivåer på de fysiologiska testerna. Vid figur 2 användes en direkt 

standardisering för att se förändringarna vid testtillfälle ett och två (Ejlertsson, 2012, s. 63–

67). För att göra ett förtydligande av figurerna används spridningsmåttet av 

standardavvikelsen, SD, som har en ett medelvärde på ± 2 (Ejlertsson, 2012, s. 93–97). Innan 

resultaten sammanställdes hade båda grupperna i studien lika stor chans att förbättra sitt 

resultat vid de fysiologiska testerna och man kan således utgå ifrån nollhypotesen när man 

anger signifikantsnivån. För att bestämma hur stor sannolikheten är vid en sann nollhypotes 

användes 5-procentnivån, det vill säga, α = 0,05, vilket är detsamma som 5 % (Ejlertsson, 

2012, s. 118–121). För att se en statiskt bearbetad data har de statistiska metoderna One 

sample T-test och Independet-samples T-test använts.  

 

3.3 Etiska aspekter  

För att ta hänsyn till eleverna och deras testresultat genomfördes studien utifrån 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. För att uppfylla informationskravet fick elever, 

berörda lärare och rektorer information om deras uppgift i studien. Alla parter deltog frivilligt 

och hade under hela studien möjligheten att avbryta sin medverkan. De berörda parterna 

signerade ett samtycke till studien och jag som genomförde studien undertecknade en 

förbindelse gällande tystnadsplikt av etiskt känsliga uppgifter. Resultaten från studien får bara 
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användas i vetenskapliga syften och inte användas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 

1990, s.9). 

 

4. Resultat  

I avsnittet presenteras studiens resultat vid Beep-testet samt Ekblom-Bak testet genom både 

skrift och tabeller. Resultatdelen fokuserar på att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

För att få ett bredare perspektiv på resultatet presenteras olika perspektiv för att tydligare 

kunna utläsa de effekter som studien medfört på elevernas resultat.  

   

4.1 Resultat av Beep-test och Ekblom-Bak test 

Vid studiens uppstart utförde alla elever två fysiologiska tester, Beep-testet samt ett Ekblom-

Bak test. I nedanstående figur visas resultat från det första Beep-testet. Totalt innehöll studien 

ett bortfall och det var 10 elever, åtta pojkar och två flickor som utförde båda testerna. I figur 

1 presenteras Beep-testets resultat utifrån vilken nivå eleverna sprang till. De blå staplarna är 

eleverna som har valt att fortsätta med ordinarie undervisning medan de röda och gula 

staplarna är de elever som under 6 veckors perioden valde att utföra högintensiv träning. De 

gula staplarna representerar pojkarna och de röda flickorna. Staplarna som är placerade till 

vänster och i en mörkare nyans avser testtillfälle 1 och staplarna till höger i en ljusare nyans 

avser testtillfälle 2. Totalt sett är indelningen av vilka elever som valt att representera de olika 

grupperna i tvåstegsurvalet jämnt fördelad om man ställer grupperna gentemot varandra, 

vilket leder till att det stratifierade urvalet resulterat i två homogena grupper (Ejlertsson, 2012, 

s. 31). Med det utgångsläget bör båda elevgrupperna ha liknande förutsättningar för att 

utveckla sin syreupptagningsförmåga och stratifieringen har ökat precisionen i skattningen av 

resultatet (Ejlertsson, 2012, s. 31). 

 

Enligt figuren har samtliga elevers prestation i den högintensiva gruppen, de röda och gula 

staplarna, förbättrats eller varit likvärdiga till det andra testet. Eleverna som valt att fortsätta 

med ordinarie undervisning, de blåa staplarna, visar dock resultat som är både över och under 

deras tidigare prestation. 
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Figur 1. 

 

För att se till båda gruppernas resultat visar gruppen som tränat högintensiv träning en 

förbättring med 6% i antal vändor gentemot de elever som fortsatt med ordinarie undervisning 

som försämrat sitt resultat med 6%. Vid uträkningen av procentsatsen har varje elevs totala 

sträcka i Beep-testet beräknats vid båda testerna för att sedan sammanställas och divideras 

med varandra. Eleverna som fortsatt med ordinarie undervisning, person 3, 5, 7 och 9, sprang 

totalt 6040 meter vid det första Beep-testet, för att vid det andra springa en total sträcka på 

5700 meter. Uträckningen för gruppen som utfört högintensiv träning visas i tabell 3 med 

eleverna i samma ordning som i figur 1. De som visar störst procentuell utveckling i den 

högintensiva gruppen är flickorna med hela 13%. 

 

Tabell 3. 

Deltagare Beep-test 1 Antal m Beep-test 2 Antal m Förändring Förbättring 

Flicka 1 6/7 980m 7/6 1160m 180 m  16 % 

Flicka 2 9/3 1500m 10/1 1680m 180 m  11 % 

Pojke 4 12/4 2180m 12/8 2260m 80 m 4 % 

Pojke 6 9/8 1600m 10/3 1720m 120 m 7 % 

Pojke 10 10/8 1820m 10/10 1860m 40 m  3 % 

Pojke 11 9/8 1600m 9/8 1600m 0 m 0 % 

Totalt  9680m  10200m Sammanlagt 6 % 
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För att se till hur syreupptagningsförmågan har förändrats under studien så har eleverna som 

valt att utföra den högintensiva träningen förbättrat sitt resultat med 4% i Beep-testet. Ser man 

endast till flickorna så förbättrade de sig med 7% medan eleverna som valt att fortsätta med 

ordinarie undervisning försämrat sin syreupptagningsförmåga med 6%. Bortser man från de 

höga värdena som Ekblom-Bak testets resultat visar i elevernas VO2-max och ställer 

resultaten vid testtillfälle 1 och 2 i en jämförelse med varandra visar eleverna som utfört den 

högintensiva träningen en försämring med 4% vid det andra testtillfället medan eleverna som 

fortsatt med ordinarie undervisning har förbättrat sitt resultat med 7%.  

 

I tabellen nedan kan man avläsa varje elevs resultat, de som har en siffra markerad med fetstil 

har utfört högintensiv träning och ordningen av eleverna är densamma som vid figur 1. 

Uträckningen av VO2-max visas i bilaga 5. 

 

Tabell 4.  

Person VO2-max Beep-

test 1, beräknat 

ml/kg/min 

VO2-max Beep-

test 2, beräknat 

ml/kg/min 

VO2-max Ekblom-

Bak test 1, 

beräknat 

ml/kg/min 

VO2-max Ekblom-

Bak test 2, 

beräknat 

ml/kg/min  

1 35,5 38,5 41,8 41,1 

2 44,3  47,1 44,2  37,3 

3 44,0 42,5 65,0 67,1 

4 54,9 56,0 56,8 57,4 

5 39,5 43,2 62,6 64,6 

6 45,9 47,7 42,8 41,3 

7 47,1 40,5 64,0 59,2 

8 52,6  45,4  

9 49,9 49,2 52,2 55,1 

10 49,2 49,9 56,8 57,8 

11 45,9 45,9 61,1 58,7 

 

Ser man till tabell 4 ovan så har 8 av 11 elever en bättre syreupptagningsförmåga enligt 

Ekblom-Bak testet än vid Beep-testet vid tillfälle 1. Vid det andra tillfället så är resultatet 

liknande då 8 av 10 visar ett bättre syreupptag vid cykeltestet än vid löptestet. De personer 

som har störst förändring i sin syreupptagningsförmåga, VO2-max, är eleverna som väger 
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mellan 50–60 kilo. Pojkarna som är listade som nummer 3, 5 och 7, är mellan 16–17 år och 

har ett medelvärde på 58 kg, uppmäter exempelvis över 60 ml/kg/min medan de i Beep-testet 

visar resultat mellan 39,5–47,1 ml/kg/min. För de elever som väger mer än 80 kilo visar 

resultatet motsatsen, det vill säga, de eleverna har ett bättre resultat i Beep-testet än vad de har 

i Ekblom-Bak testet vid både testtillfälle 1 och 2. En analys av hur elevernas VO2-max har 

förbättrats eller försämrats är således svårt att ange med ett korrekt värde beräknat ml/kg/min. 

Däremot kan man se i tabell 5 att den största förändringen i elevernas puls var vid den första 

intervallen med förbestämt motstånd. Samtliga elever av de som genomfört högintensiv 

träning hade en lägre puls vid den första intervallen andra gången de genomförde testet. 

 

I tabell 4 kan man även utläsa att i det första Beep-testet var elevernas sammanlagda 

medelvärde i VO2-max 46,3 ml/kg/min. Vid det testtillfället hade eleverna som valt att 

fortsätta med ordinarie undervisning ett högre medelvärde i VO2-max än de elever som valt 

att medverka i den högintensiva träningen. Resultaten vid det första Beep-testet visar att elev 

3, 5, 7, 8 och 9 har ett medelvärde i VO2-max på 46,6 ml/kg/min i jämförelse med den 

högintensiva gruppen med elev 1, 2, 4, 6, 10, 11, som har ett medelvärde på 46 ml/kg/min. 

När det andra testet utfördes visade resultatet motsatsen och de elever som utfört högintensiva 

gruppen förbättrade sitt medelvärde med 4% vilket resulterade i 47,5 ml/kg/min. De elever 

som fortsatt med ordinarie undervisning visade en försämring med 6% då deras medelvärde 

var reducerat till 43,9 ml/kg/min. Om man ser till båda gruppernas resultat har en minimal 

förändring i medelvärdet skett då VO2-max minskat till 46 ml/kg/min.  

 

Tabell 5.  

Elev 1 2 4 6 10 11 

Test 1 

Intervall 1  

107-105-

107-101 

124-124-

113-117 

113-112-

114-111 

104-103-

102-103 

116-116-

111-111 

105-104-

103-100 

Test 2 

Intervall 1  

98-100-

102-99 

121-124-

122-125 

102-111-

104-109 

97-99-99-

97 

104-105-

108-106 

102-100-

101-101 

 

Om man beräknar medelvärdet med samma uträckningar som vid Beep-testet är elevernas 

totala medelvärde 53,88 ml/kg/min vid det första testtillfället och 53,96 ml/kg/min vid det 

andra. Ser man över hela gruppen är resultatets medelvärde med andra ord nästintill samma 

vid båda testtillfällena, vilket stämmer överens med Beep-testets resultat av medelvärdet för 

hela gruppen vid testtillfälle 1 och 2. Delar man in de olika grupperna visar eleverna som 

fortsatt med ordinarie undervisning ett bättre resultat än de elever som tränat högintensivt då 
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deras medelvärde vid testtillfälle 1 var 57,8 ml/kg/min i relation till 61,5 ml/kg/min vid det 

andra testtillfället. För eleverna som tränat högintensivt har medelvärdet minskat från det 

första testtillfällets resultat, 50,6 ml/kg/min, till det andra testtillfällets resultat, 48,9 

ml/kg/min. Resultatet från det andra testtillfället för de elever som valt att genomföra den 

högintensiva träningen är således närliggande varandra om man ser till elevernas medelvärde i 

VO2-max då Beep-testet resulterade i 47,5 ml/kg/min. 

 

Placerar man resultatet från Beep-testet och Ekblom-Bak testet i ett Paired Samples T-test för 

att se om det finns ett statistiskt samband ser resultaten ut enligt nedan i tabell 6. T-testet tar 

hänsyn till förändringarna av VO2-max vid testtillfälle 1 och 2 bland de elever som utfört 

högintensiv träning. Resultatet visar en skillnad från testtillfälle 1 till 2 i Beep-testet med en 

signifikant skillnad (p=0,023). Resultatet från testtillfälle 1 och 2 i Ekblom-Bak testet visar 

dock inte en signifikant skillnad (p=0,233). 

 

Tabell 6. 

 

 

I tabell 7 har ett independent samples T-test utförts för att se om gruppindelningen har ett 

medelvärde som är oberoende för båda grupperna. Vid utförandet av T-testet visar båda 

testtillfällena av Beep-testet ett P-värde över signifikantsnivån, <p=0,05, vilket betyder att 

gruppernas medelvärde är oberoende för båda grupperna. Ser man till det andra testtillfället av 

Ekblom-Bak testet är det dock inom signifikantsnivån (p=0,034), vilket innebär att resultatet 

från testet inte är valid, då gruppernas medelvärde är beroende av varandra.  
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Tabell 7. 

 

 

 

 

5. Diskussion 

Syftet med studien var att se om 30 minuters högintensiv träning kunde påverka 

syreupptagningsförmågan (VO2-max) i större utsträckning än vid en lektion som tillbringades 

i måttlig till kraftig fysisk aktivitet (MVPA). 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Eleverna som genomförde den högintensiva träningen visade en statistiskt säkerställd och 

procentuell förbättring i VO2-max med 4 % vid Beep-testet. De visade även en försämring 

med 4 % till det andra testtillfället i Ekblom-Bak testet. Testvärdets reliabilitet av VO2-max 

vid Ekblom-Bak testet visade sig dock ha för högt p-värde för att vara signifikant. Då T-testet 

visar ett för högt p-värde kan det vara sannolikheten som medfört att eleverna har försämrat 

sitt resultat vid Ekblom-Bak testet. Om man såg till de elever som utfört den högintensiva 

träningens pulsvärden vid första intervallen mellan testtillfälle 1 och 2 var dem lägre vid 

andra tillfället, vilket kan bero på att deras vilopuls har sänkts. Enligt Kwon et al. (2016) har 

vältränade personer en lägre puls vid ett submaximalt test än personer som tränar måttligt, då 

slagvolymen ökar och mer syrerikt blod transporteras vid varje hjärtslag. När det gäller Beep-

testets resultat har Fredriksson och Nilsson (2007, s. 41) utformat ett testprotokoll där man tar 
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hänsyn till om det finns publikstöd eller inte vid utförandet av testet. Vid båda tillfällena fanns 

det ett aktivt publikstöd men till skillnad från testtillfälle 1 hade eleverna ett värde att försöka 

passera vid testtillfälle 2. Graden av peppning vid det andra testtillfället kan således beaktas 

som större vilket kan ha påverkar resultatet i en positiv riktning (Fredriksson & Nilsson, 2007, 

s. 41). Alla elever som var med vid det andra förutbestämda testtillfället hade därmed samma 

förutsättningar att utveckla sin prestation om det var peppning som var avgörande för resultat. 

Då eleverna som fortsatt med ordinarie undervisning visar en försämring med 6% ökar 

således Beep-testets validitet.  

 

Det som talar för att Beep-testet resultat är signifikant är att flertalet studier (Petersen et al., 

2015; Cook, Hastings och Gottshalls, 2014) tidigare har indikerat på samma resultat. Ser man 

till Petersen et al. (2015) studie förbättrade deltagarna sin syreupptagningsförmåga med 7,3 % 

och i Cook, Hastings och Gottshalls (2014) studie skedde en förbättring med 2,6 %. Vid båda 

de studierna har man kunnat visa en signifikant skillnad i VO2-max med ett p-värde under 

<0,05 %. Både Petersen et al. (2015) samt Cook, Hastings och Gottshalls (2014) studier 

pågick under 6 veckors perioder och resultaten har likheter med Beep-testets förbättring i 

VO2-max. Även motståndarna till högintensiv träning, Mattsson, Larsen samt Holmberg 

(2014) redovisar resultat i sin studie att högintensiv träning förbättrar VO2-max, även om 

deras studie visar störst procentuell förändring vid varierad träningsintensitet. Övriga 

motståndare, Psilander (2015) och argumenten från Biddle och Batterham (2015), har heller 

inga belägg för att högintensiv träning ger en försämrad syreupptagningsförmåga. De talar 

mer om övriga kroppsliga effekter, så som psykologiskt obehag vid träning med hög intensitet 

eller hur man väljer att fördela sin träningsmängd under dagen (Psilander, 2015; Biddle & 

Batterham, 2015). Utifrån det resultat som studien har visat efter genomförda fysiologiska 

tester, där högst värdering grundar sig i Beep-testets resultat, kan man statistiskt säkerställa att 

en procentuell förbättring av VO2-max har skett för eleverna som utfört den högintensiva 

träningen. För de elever som valt att fortsätta med ordinarie undervisning, bedriven med en 

intensitet inom ramen för MVPA har medelvärdet av VO2-max reducerats. Där med stämmer 

studiens hypotes att VO2-max kan förbättras med hjälp av högintensiv träning och hypotes 

besvaras med ett enkelt JA. 
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5.2 Metoddiskussion 

Även om Psilander och Sahlin (2013) anser att man inte bör dela in personer i två grupper för 

att utföra olika träningsupplägg när man gör en studie för att se förändringar i individers 

fysiska förmåga, har tio av elva elever (91%) valt att fullfölja studien med en god närvaro. 

Samtliga elever som deltog i den högintensiva träningen utförde de fysiologiska testerna vid 

de förbestämda testdatumen. Av de fem eleverna som fortsatte med ordinarie 

idrottsundervisning var det tre elever som inte medverkade vid det andra testtillfället och de 

fick således utföra det vid ett senare tillfälle. En av dessa elever var ej närvarande vid 

uppsamlingsheatet och räknas där med som bortfall från studien. För att följa Fredriksson och 

Nilsson (2007, s. 5) samt Annerstedts (2007) råd tillämpades det senare testtillfället så 

närliggande tidpunkt för de ordinarie testerna som möjligt för att öka resultatets validitet. Man 

bör dock ha i åtanke att dessa tre elever utförde Beep-testet på egen hand medan det var elva 

respektive åtta elever som utförde testerna samtidigt vid ordinarie testtillfällen. Alla 

fysiologiska tester har utförts med samma testledare och de muntliga förberedelserna 

gentemot eleverna har haft samma utgångspunkt. Barkoukis et al. (2014) belyser dock att 

lärare bedömer elevers uppförande när de betygsätter elever och att de som visat glädje och 

entusiasm i större utsträckning får ett högre betyg. I studien belyser man även att de elever 

som haft en stor inre motivation har större chans att få ett högre betyg vilket kan ha påverkat 

studiens resultat. De elever som valt att genomföra den högintensiva träningen har haft en 

större möjlighet att skapa en relation till testledaren och Barkoukis et al. (2014) menar att de 

elever som känner störst tillhörighet i sin klass har en högre chans att lyckas med sina resultat. 

 

Vid valet av fysiologiska tester och träningsprogram vid den högintensiva träningen grundar 

sig studiens val på tidigare forskning (Leger & Lambert, 1982; Ekblom-Bak, 2012; Les Mills, 

2016) som har prövat metoderna och fått ut goda resultat. Även om Ekblom-Bak testets 

resultat inte visar att signifikantsnivån är inom en sann nollhypotes (Figur 2 & 3) och har ett 

p-värde över <0,5 % kan man se tydliga procentuella skillnader i elevernas resultat. Ser man 

till Fredrikssons och Nilssons (2007, s. 5) rekommendationer inför fysiologiska tester hade 

studien behövt mer tid för att genomföras. För att kunna utföra studien under en 6 veckors 

period genomförde samtliga elever både Beep-testet och Ekblom-Bak testet inom intervallen 

av 60 minuter under båda testtillfällena. Beep-testet placerades först för att ge möjlighet till en 

maximal aerob kapacitet och resultatet vid Ekblom-Bak testet kan således ha påverkats. 

Fredriksson och Nilsson (2007, s. 5) menar att testpersonens vila, träning och mat kan ha en 
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inverkan på resultatet och rekommenderar bland annat testdeltagare att inte äta en stor måltid 

inom de 3 närmaste timmarna före ett fysiologiskt test. Enligt Ekblom-Bak (2012) kan även 

faktorer som nervositet och känslostämning påverka resultatet.  

 

Studien har inte tagit hänsyn till elevernas tidigare träningsmängd och intensitet, vilket kan ha 

en inverkan på resultatet. Som tidigare nämnts är Ekblom-Bak testet inte valid före 20 års 

ålder och det tar inte hänsyn till hur befolkningens kroppsvikt ständigt ökar (Ekblom-Bak, 

2012). Testet är fortfarande ett pågående forskningsprojekt och man kan ställa sig kritisk till 

att det har publicerats för allmänheten innan man är säker på att metoden är helt beprövad. 

Det är även oklart om en förändring kan detekteras efter en träningsperiod eller om en 

eventuell skillnad ligger inom metodvariationen.   

 

Om studien skulle genomföras igen bör den få liknande resultat om man ser till tidigare 

studiers (Petersen, et al., 2015; Giannaki et al., 2015) resultat. Man bör dock anpassa valet av 

fysiologiska tester efter urvalsgruppen i en större utsträckning då Ekblom-Baktestet visar ett 

resultat som är valid med tanke på elevernas ålder och kroppsvikt. Vid studien har även en 

generalisering av elevernas maxpuls tillämpats med beräkningen 220 slag/min subtraherat 

med ålder, vilket är en standardiseringsmodell som inte är giltig för alla individer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Andreasson, J., & Johansson, T. (2014). ‘Doing for group exercise what McDonald's did for 

hamburgers’: Les Mills, and the fitness professional as global traveller. Sport, Education and 

Society, 21:2, ss. 148–165, DOI: 10.1080/13573322.2014.885432 

 

Annerstedt, Claes. 2007. Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg. Multicare AB.  

 

Biddle, S., & Batterham, A. (2015). High-intensity interval exercise training for public health: 

a big HIT or shall we HIT it on the head? International Journal of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity. 12:95, ss. 1-8, DOI: 10.1186/s12966-015-0254-9. 

 

Björkman, F., Ekblom-Bak E., Ekblom, Ö., Ekblom, B. (2016). Validity of the revised 

Ekblom Bak cycle ergometer test in adults. Eur J Appl Physiol. 116(9):1627–38. ss. 1-2. DOI: 

10.1007/s00421-016-3412-0.  

 

Cook, R., Hastings, B., & Gottschall, S. (2014). Time in 85–100% heart rate zone increases 

lean body mass and VO2-mx in NCAA division 1 soccer players. Journal of fitness research. 

3:1. ss. 12–18. ISSN: 2201–5655 

  

Ejlertsson, G. (2012) Statistik för hälsovetenskaperna. Andra upplagan. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Ekblom-Bak, E., & Ekblom, B. (2013). Nytt submaximalt test för beräkning av maximal 

syreupptagning. Läkartidningen. 6: 271. ss. 271. 

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/19212/LKT1306s271.pdf [2016-11-06]  

 

Ekblom Bak, E. (2016). Ekblom-Bak test – ett submaximalt cykeltest för beräkning av VO2-

max. Stockholm: Gymnastik och idrottshögskolan. ss. 1–2. 

http://www.gih.se/Global/3_forskning/fysiologi/elinekblombak/Testmanual_EBtest_sv_2016.

pdf [2016-11-06]  

 

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/19212/LKT1306s271.pdf
http://www.gih.se/Global/3_forskning/fysiologi/elinekblombak/Testmanual_EBtest_sv_2016.pdf
http://www.gih.se/Global/3_forskning/fysiologi/elinekblombak/Testmanual_EBtest_sv_2016.pdf


35 

 

Fredriksson, M., & Nilsson, J. (2007). Testmanual funktionella tester. Stockholm: Gymnastik 

och idrottshögskolan. ss. 39–41. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:699400/FULLTEXT01.pdf [2016-09-15]  

 

Folkhälsan. (2016). Varför är det viktigt med fysisk aktivitet? 

http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Ung-och-skola/Skolbarn-och-fysisk-

aktivitet/Varfor-ar-det-viktigt-med-fysisk-aktivitet/ [2016-12-11] 

 

Fröberg, A., Raustorp, A., Pagels, P., Larsson, C., & Boldemann, C. (2016). Levels of 

physical activity during physical education lessons in Sweden. Swedish National Centre for 

Research in Sports (CIF). 106:1 ss. 1–7. DOI:10.1111/apa.13551  

 

Giannaki, D., Aphamis, G., Sakkis, P., & Hadjicharaalambous, M. (2015). Eight weeks of a 

combination of high intensity interval training and conventional training reduce visceral 

adiposity and improve physical fitness: a group-based intervention. The Journal of sports 

medicine and physical fitness. 56:4, ss. 1–26. ISSN: 2201–5655 

 

Hastings, B. (2016). HIIT: Why you need it in your life. 

https://www.lesmills.com/knowledge/fitness-research/the-hiit-effect/ [2016-09-15]  

 

Hastings, B. (2016). Why Les Mills GRIT works. 

https://www.lesmills.com/knowledge/fitness-research/why-les-mills-grit-works/ [2016-12-07] 

 

Kierkegaard, S. (2016). Ekblom-Bak test. Stockholm: Gymnastik och idrottshögskolan, GIH. 

http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Arbetsfysiologi/Pagaende-

projekt/Fysisk-aktivitet-stillasittande-och-riskfaktorer-for-halsa/Elin-Ekblom-Baks-test/ 

[2016-12-09] 

 

Kwon, S., Young-Joo, K., Sun-Yang, M., Yoo, R-K., Gi-Biyoung, N., Kee-Joon, C., & You-

Ho, K. (2016). The exercise heart rate profile in master athletes compared to healthy controls. 

Clinical Physiology & Functional Imaging. 2016:36 (4), ss. 286. DOI: 10.1111/cpf.12226 

 

http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Ung-och-skola/Skolbarn-och-fysisk-aktivitet/Varfor-ar-det-viktigt-med-fysisk-aktivitet/
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Ung-och-skola/Skolbarn-och-fysisk-aktivitet/Varfor-ar-det-viktigt-med-fysisk-aktivitet/
http://dx.doi.org/10.1111/apa.13551
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Arbetsfysiologi/Pagaende-projekt/Fysisk-aktivitet-stillasittande-och-riskfaktorer-for-halsa/Elin-Ekblom-Baks-test/
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Arbetsfysiologi/Pagaende-projekt/Fysisk-aktivitet-stillasittande-och-riskfaktorer-for-halsa/Elin-Ekblom-Baks-test/


36 

 

Larsson, H., & Karlefors, I. (2015). Physical education cultures in Sweden: fitness, sports, 

dancing … learning?. Sport, Education and Society. 2015:20 (5), ss. 573–587. DOI: 

10.1080/13573322.2014.979143 

 

Léger, L.A., & Lambert, J. (1982). A Maximal Multistage 20-m Shuttle Run Test to Predict 

VO2 max. European Journal of Applied Physiology 1982:49 (1), ss. 1–12. 

 

Les Mills. (2016). Les Mills GRIT Cardio. https://www.lesmills.com/workouts/high-intensity-

interval-training/les-mills-grit-cardio/ [2016-12-09] 

 

Les Mills. (2016). Les Mills GRIT Plyo. https://www.lesmills.com/workouts/high-intensity-

interval-training/les-mills-grit-plyo/  [2016-12-09] 

 

Les Mills. (2016). Les Mills GRIT Strength. https://www.lesmills.com/workouts/high-

intensity-interval-training/les-mills-grit-strength/ [2016-12-09] 

 

Les Mills. (2016). Les Mills Sprint. https://www.lesmills.com/workouts/high-intensity-

interval-training/les-mills-sprint 

 

Mattsson, M., Larsen, F., & Holmberg, H-C. (2014). Den nödvändiga distansträningen. 

Stockholm: CIF. Svensk idrottsforskning. 3:1, ss. 8–13.  

 

Mosley, M., & Bee, P. (2014). Träna 3 minuter i veckan: 5:2-guruns guide till högintensiv 

träning. Stockholm: Bonnier fakta. 

 

Mosley, M. (1957). Fast exercise. Michael Mosley with Peta Bee; foreword by Jamie 

Timmons. London: Short Books.  

 

Orre, Ulrika Johanna. (2012a). I Finland är hälsa ett eget ämne. Lärarnas nyheter, 5 mars. 

 

Orre, Ulrika Johanna. (2012b). Pulsträning för bättre matteresultat. Lärarnas nyheter, 5 juli. 

 

https://www.lesmills.com/workouts/high-intensity-interval-training/les-mills-grit-cardio/
https://www.lesmills.com/workouts/high-intensity-interval-training/les-mills-grit-cardio/
https://www.lesmills.com/workouts/high-intensity-interval-training/les-mills-grit-plyo/
https://www.lesmills.com/workouts/high-intensity-interval-training/les-mills-grit-plyo/


37 

 

Petersen, B., Hastings, B., & Gottschall, S. (2015). High intensity interval cycling improves 

physical fitness in trained adults. Journal of fitness research. 2015:5 (1), ss. 39-47. ISSN: 

2201-5655 

 

Place, N. (2015). Ryanodine receptor fragmentation and sarcoplasmic reticulum Ca2+ leak 

after one session of high-intensity interval exercise. PNAS. 2015:112 (50). DOI: 

10.1073/pnas.1507176112 

 

Psilander, Niklas. (2015). Forskare: Se upp med högintensiv träning. Dagens nyheter. 

http://www.dn.se/webb-tv/klipp/sport/forskare-se-upp-med-hogintensiv-traning/ [2016-11-05] 

 

Psilander, N., & Sahlin, K. (2013). Nya forskningsrön kan ge bättre träningsmetoder. 

Stockholm: CIF. Svensk idrottsforskning. 2013:1 (1), ss. 41–44. 

 

Riksidrottsförbundet. (2015). Idrotten i siffror. Stockholm: Riksidrottsförbundet. 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/rf_idrotten_i_siffror_20

15.pdf [2016-09-11] ss. 3–5.   

 

Ratey. J., & Hagerman, E. (2008). Spark! How exercise will improve the performance of your 

brain. USA: Hachette Bookgroup.  

 

Raustorp, Anders. (2011). 

 Hur mycket fysisk aktivitet ger en idrottslektion? Stockholm: CIF, Svensk idrottsforskning. 

2011:3 (1), ss. 66–69.  

 

Redelius, Karin. (2008). MVG i idrott och hälsa - vad krävs då? Stockholm: CIF. Svensk 

idrottsforskning. 4:1, ss. 23–26. 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2011). Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från 

pilotprojektet ”Elevhälsoenkäten”. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.  

 

 

http://www.dn.se/webb-tv/klipp/sport/forskare-se-upp-med-hogintensiv-traning/


38 

 

Skolinspektionen. (2012). Idrott och hälsa i grundskolan [Elektronisk resurs]: med lärandet i 

rörelse. Stockholm: Skolinspektionen. Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/idrottgr/kvalgr-idr-

slutrapport.pdf [2016-12-09] 

 

Skolinspektionen. (2010). Mycket idrott och lite hälsa. [Elektronisk resurs]. Stockholm: 

Skolinspektionen. Tillgänglig på Internet: http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Flygande-inspektion/Mycket-idrott-och-lite-

halsa/ [2016-12-09]  

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

[Elektronisk resurs]. Stockholm: Skolverket. http://hdl.handle.net/2077/31382 [2016-09-11] 

 

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. [Elektronisk resurs]. Stockholm: Skolverket. 

http://hdl.handle.net/2077/31404 [2016-09-11]  

 

Stöggl, T.,  & Sperlich, B. (2014). Polarized training has greater impact on key endurance 

variables than threshold, high intensity, or high volume training. Front Physiol. Vol. 

5:33. DOI: 10.3389/fphys.2014.00033 

 

Tomkinson, G.R., Léger, L.A., Olds, T.S., & Cazorla, G. (2003). Secular trends in the 

performance of children and adolescents (1980–2000): An analysis of 55 studies of the 20 m 

shuttle run in 11 countries. Sports Medicine. Vol. 33:1, ss. 285–300. 

 

Tomkinson, R., Lang, J., Tremblay, S., Dale, M., LeBlanc, G., Belanger, K., Ortega, B., & 

Léger, L. (2016). International normative 20 m shuttle run values from 1,142,026 children and 

youth representing 50 countries. Br J Sports. Vol. 20:1, ss. 1–15. DOI: 10.1136/bjsports-

2016-095987 

 

Vetenskapsrådet. (1990). Forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet.  

 

http://hdl.handle.net/2077/31382
http://hdl.handle.net/2077/31404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3912323/
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffphys.2014.00033


39 

 

YFA. (2016). Bakgrundsdokumentation avseende rekommendationer om fysisk aktivitet för 

barn och ungdomar. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet. Styrelsen för YFA april 2016. ss 1–

12. 

 

Quennerstedt, M. (2006). Att lära sig hälsa. Örebro: Örebro Studies in Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att se om 30 minuters högintensiv träning kan påverka 

syreupptagningsförmågan (VO2-max) i större utsträckning än vid en lektion som tillbringas i 

måttlig till kraftig fysisk aktivitet (MVPA). 

 

Frågeställningar 

 1. Vilken grupp i studien visar störst förändring i VO2-max? 

2. Är det tillräckligt att träna högintensiv träning två gånger i veckan under en 6 veckors 

period för att se en förbättrad VO2-max? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Högintensiv intervallträning positiv effekt/negativ effekt. Rekommendation fysisk aktivitet.  

Les Mills HIIT  

Hur mycket rörelse ger idrott och hälsa? 

Physical education, motivation, attitudes, grade  

 

Var har du sökt? 
Kontaktade Les Mills för att få vetenskapliga artiklar från dem. Sökte via google på negativ 

effekt av högintensiv träning och fick fram uttalande från Niklas Psilander som arbetar på 

GIH. Kontaktade honom via mejl och fick relevant litteratur att använda. GIH har även 

Ekblom-Bak testet på sin hemsida och manualer för hur man genomför Beep-testet samt 

Ekblom-Bak testet.  

Vid sökning via bibliotekskataloger har GIH:s bibliotekskatalog används. Artikeldatabaserna 

som använts är SPORTdiscus och Psycinfo.  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
SPORTdiscus: Physical education, motivation, attitudes* and grade  

Psycinfo: Physical education, motivation 

Google: Hur mycket rörelse ger idrott och hälsa?  

Google: Rekommendation fysisk aktivitet  

 

Kommentarer 
Les Mills har varit en central utgångspunkt i arbetet och genom kontakt med huvudkontoret 

på Nya Zealand fanns en bra grund till uppsatsen. Högintensiv träning är ett begrepp som är 

i tiden och det finns således mycket litteratur inom området både via bibliotekskataloger och 

Google. För att få artiklarna riktade mot skolan var artikeldatabasen SPORTdiscus med 

tillhörande sökord bra att nyttja. Psycinfo användes för att få en större förståelse till 

elevernas resultat. 
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Bilaga 2 

Hej! 

Mitt namn är Beata Kristiansson och jag läser en fristående kurs innehållandes självständigt 

arbete på 15 hp vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Jag har valt att skriva min 

uppsats utifrån syftet att undersöka om högintensiv träning kan förbättra 

syreupptagningsförmågan mer än vid ordinarie idrottslektioner. Du får det här brevet för att 

du går i den utvalda gymnasieklassen som studien kommer genomföras med och är därför 

med i urvalsgruppen. För att studiens resultat ska bli så bra som möjlig önskar jag att du 

fortsätter ditt vardagliga liv som tidigare och att du som inte medverkar i testgruppen med 

högintensiv träning undviker träningsformen under de kommande 6 veckorna om det inte 

sedan tidigare har ingått i din träningsrutin. Det är frivilligt att delta i studien och du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan motivering. Studiens resultat publiceras enbart i 

vetenskapligt syfte och får inte nyttjas i kommersiellt bruk. Jag har tystnadsplikt av etiskt 

känsliga uppgifter och det går inte att identifiera en särskild person i resultatet. Det som 

förväntas av dig som elev är att du fortsätter med din vardagliga motion och om du väljer att 

vara med i studien och utföra den högintensiva träningen beräknas du ge maximal 

ansträngning vid varje intervall. Studien pågår under en 6 veckors period och startar samt 

avslutas med två tester för att mäta dåvarande samt nuvarande syreupptagningsförmåga. Du 

som elev förväntas göra ditt yttersta vid båda testtillfällena för att studiens resultat ska bli så 

sanningsenligt som möjligt.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig via mejl eller telefon: 

B____@.......se 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Beata Kristiansson  

 

 

Jag avser härmed att medverka i studien och önskar att bedriva  

Högintensiv träning  Ordinarie idrottsundervisning  

 

__________      __________ 

 

 

 

Namn:  ____________________________________________ 

 

 

Datum: ____________________________________________ 

 

 

Underskrift: ________________________________________ 

 

 

mailto:B____@.......se
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