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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför ett specifikt antal lärare arbetar med 

pulsträning för ökad inlärning bland skolelever. 

• Hur motiverar lärarna valet av att tillämpa pulsträning i skolan? 

• Hur ser upplägg av lektioner ut gällande pulsträning kopplat till inlärning? 

• Hur utvärderas interventioner vad gäller pulsträning kopplat till inlärning? 

 

Metod 

Arbetets frågeställningar är angripna utifrån en kvalitativ ansats där fem lärare intervjuades för 

att få reda på hur och varför de arbetar med pulsträning i skolan. Samtliga lärare är specifikt 

utvalda utifrån en ändamålsenlig urvalsgrupp. Intervjuerna var semistrukturerade där samtalen 

utgick från en intervjuguide med specifika teman som berörde ämnet. 

 

Resultat 

Studien visar att lärarnas huvudsyfte med att tillämpa pulsträning i skolan är att öka inlärningen 

samt viljan att förbättra betygen hos skolans elever. Det finnas skillnader mellan lärarna vad 

gäller exempelvis lektionsinnehåll, ekonomiska bidrag till arbetet och hur stor plats pulsträning 

har på de skolor respektive lärare arbetar på. Samtidigt finns stora likheter i arbetet. Samtliga 

lärare menar att stöd från skolledningen är viktigt för ett lyckat arbete och förklarar vikten av att 

göra pulsträning obligatorisk på skolan och inlagt på elevernas scheman. För tillfället utvärderar 

lärarna i studien arbetet utifrån egna upplevelser, men tre av fem lärare har målsättningar att 

utvärdera arbetet med hjälp av meritvärden, nationella prov och betyg. 

 

Slutsats 
Anledningarna till att lärarna i studien valt att tillämpa pulsträning i respektive skola har visat 

sig vara att öka inlärningen samt viljan att förbättra betygen hos skoleleverna. Lärarna tar upp att 

ökad mängd fysisk aktivitet är bra för elevernas hälsa men det verkar samtidigt inte vara en 

anledning som övertygar skolledningen att starta upp pulsträning i skolan. Lärarna i studien har 

en målsättning att arbeta med pulsträning utifrån vad forskning visat ha störst effekt på ökad 

inlärning, men att detta inte är en självklar möjlighet då förutsättningarna mellan lärarna skiljer 

sig. Studien har endast studerat fem specifikt utvalda lärare och kan därför inte generalisera 

arbetet i allmänhet. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Det finns studier som visar på att inlärningsförmågan hos barn och ungdomar påverkas positivt 

av fysisk aktivitet (Donnelly et al. 2016; Ericsson & Karlsson 2014; Feiden 2011; Grissom 

2005; Hillman et al. 2009; Sibley & Etnier 2003) och därför har arbetet kring pulsträning blivit 

ett allt mer aktuellt ämne i skolan och bland lärare de senaste åren (Björklund 2016; Elfvelin 

2017; Wettergård 2016; Östgård 2016). Däremot är den tidigare forskning som gjorts gällande 

hur och varför lärare arbetar med pulsträning kopplat till ökad inlärning i skolan tämligen 

begränsad vilket gör det intressant att studera detta. 

  

Naperville Central High School är en skola i USA som arbetar med fysisk aktivitet och 

pulsträning kopplat till ökad inlärning. Skolan har lyckats förbättra elevernas studieresultat med 

i snitt 40 % i ämnena matematik, engelska och läsförståelse genom att låta eleverna utöva 

pulsträning innan dessa lektioner (Zientarski & utbildningsradion 2016). År 2009 åkte lärare 

från gymnasieskolan Östra gymnasiet i Huddinge som första svenska skola till Naperville 

Central High School för att utveckla sina kunskaper kring pulsträning. Efter studiebesöket togs 

kunskapen med hem till Sverige och sedan dess har allt fler skolor i landet inlett olika typer av 

pulsprojekt (Björklund 2016; Elfvelin 2017; Wettergård 2016; Östgård 2016). 

  

Våren 2016 gick konferensen ”Pulsträning och inlärning” av stapeln på Karolinska Institutet i 

Stockholm där Paul Zientarski, idrottslärare på Naperville Central High School berättade hur 

hans skola arbetar med pulsträning kopplat till inlärning. Han talade om den så kallade 

inlärningsförberedande idrotten, där eleverna, minst tre gånger i veckan, utövade någon typ av 

fysisk aktivitet under en 50 minuters lång lektion. Under denna tid skulle eleverna under ett 

tidsspann på 20 till 25 minuter ligga på en puls mellan 155 till 200 slag i minuten eller 65-85 % 

av maxpulsen. För att mäta pulsen på eleverna använder sig varje elev av ett pulsband. 

(Zientarski & Utbildningsradion 2016). De har även undersökt vilken tid på dygnet den 

inlärningsförberedande idrotten har som störst effekt på hjärnan. Oberoende av vilken tid på 

dagen eleverna fick utöva pulsträningen såg man en positiv effekt på skolresultaten, men 

samtidigt sågs en något större effekt på den elevgrupp som utövar idrotten på morgonen, inför 

lektion (Zientarski & Utbildningsradion 2016; Illinois public health institute 2013). Värt att 

beakta är att studierna gjorda på Naperville High School inte är publicerade i någon vetenskaplig 
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tidskrift men att författarna ändå valt att lyfta fram dessa då skolan kan ses som en pionjär inom 

området.  

  

Medan det finns forskning som visar på att inlärningsförmågan hos barn och ungdomar påverkas 

positivt av fysisk aktivitet har stillasittande ökat hos dessa och i en studie från Karolinska 

Institutet visar att endast 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna når de nationella 

rekommendationer som finns för hur mycket barn och ungdomar bör röra på sig. Vidare visar 

studien att unga är stillasittande under stor del av sin vakna tid: 8,7 timmar per dag för pojkar 

och 9,1 timmar för flickor. (Nyberg 2017 s. 35 f.). Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och 

Svenska läkaresällskapet har tillsammans med Svenska barnläkarföreningen tagit fram de 

nationella rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. De menar på att 

minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet räcker för att nå de framtagna rekommendationerna. De 

förklarar vidare att den fysiska aktiviteten främst bör vara av aerob karaktär och att intensiteten 

ska vara måttlig till hög. För att kategorisera graden av intensitet har de karakteriserat de olika 

typerna, där måttlig intensitet ger en viss ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger 

en tydlig ökning av puls och andning. Utöver ovanstående rekommendationer bör barn och 

ungdomar i åldrarna 6-17 år också utöva muskel- och skelettstärkande aktiviteter som 

exempelvis styrke- konditions- och intervallträning totalt en timme per dag, tre gånger i veckan. 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 2017, s. 98 ff.). Den forskning som bygger på ovanstående 

rekommendationer har tagits fram av en tvärprofessionell grupp och baseras på aktuella 

litteraturgenomgångar av internationella studier rörande effekter av fysisk aktivitet och det 

samband som finns mellan fysisk aktivitet och hälsa hos barn och ungdomar (Yrkesföreningar 

för fysisk aktivitet 2016). 

  

Samtidigt som siffror visar på att svenska barn och ungdomar rör sig för lite (Nyberg 2017, s. 

36) visar också siffror från Skolverket (2016) på att den svenska skolan, bortsett från den senaste 

undersökningen från 2015, haft ett fallande resultat i de senaste årens PISA-undersökningar 

(2016). PISA (Programme for International Student Assessment) är en kunskapsutvärdering som 

drivs av OECD som har i syfte att utvärdera femtonåriga elevers prestationer i skolan. 

Undersökningen genomförs runt om i världen var tredje år och består av prov i läsförståelse, 

matematik och naturvetenskap. (Skolverket 2017). Med en ökad mängd fysisk aktivitet minskar 

stillasittandet bland barn och ungdomar, samtidigt som det kan användas som ett möjligt 

hjälpmedel för att öka inlärningen hos dessa.  
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1.2 Definition av begreppet pulsträning 

Pulsträning är träning baserad på en persons puls. Nationalencyklopedin (2017) definierar puls 

som en “tryckvåg genom kroppens artärer varje gång hjärtkamrarna drar ihop sig och pumpar ut 

blod”.  Förenklat kan pulsen förklaras som ett hjärtslag, men definieras oftast som antalet slag 

hjärtat slår under en minut (Gustrin 2009, s. 12). Pulsen stiger linjärt i takt med ökad 

arbetsintensitet och därför ses pulsträning som ett praktiskt verktyg för att mäta 

arbetsintensiteten. På så sätt kan personen i fråga se om han eller hon ligger i rätt intensitet 

utifrån syftet med träningen. Ett praktiskt exempel är när en elev som ingår i ett pulsprojekt 

ligger på 35 % av sin maxpuls där forskningen som gjorts inom området, som senare kommer att 

tas upp, visar på att eleven istället bör ligga på en puls mellan 60-85 % av sin maxpuls i 20 

minuter för maximal påverkan av inlärningen (Zientarski 2016; Urplay 2017; Hillman et al 

2009).   

  

För att uppskatta arbetsintensiteten används pulszoner. Pulszonerna delas in i fem olika zoner 

där varje zon utgår från individens maxpuls. Innan pulsträningen startar måste en individs 

maxpuls beräknas. Detta för att senare kunna bestämma vilka pulsnivåer som motsvarar de olika 

pulszonerna. Maxpuls definieras som det maximala antal slag som hjärtat kan slå under en minut 

och kan räknas ut på flera olika sätt. Den kan bland annat räknas ut genom att ta 220 minus ålder 

eller 210 minus hälften av ålder. Samtidigt råder kritik kring dessa formler då maxpulsen har en 

stor individuell variation och siffrorna mellan formlerna kan skilja sig beroende på ålder. Därför 

rekommenderas ett maxpulstest där testet beräknar det maximala antal slag som hjärtat kan slå 

under en minut och ger det mest exakta värdet av maxpulsen. (Gustrin 2009, ss. 11-18).  

 

Tabell 1 - Modifierad tabell av Gustrins pulszoner för att uppskatta arbetsintensitet inom 

pulsträning 
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Sammanfattningsvis är pulsträning all typ av träning där pulsen används för att beräkna vilken 

arbetsintensitet en person ska ligga på. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det finns 

olika pulszoner som varierar utifrån olika träningseffekter. Således kan en lågintensiv promenad 

på fem minuter ner till närmaste matbutik ses som en typ av pulsträning, samtidigt som ett 

högintensivt löppass i skogen också ses som en typ av pulsträning under förutsättning att pulsen 

mäts. Viktigt att vara medveten om är att träningsintensiteten, det vill säga intensitet i procent 

utifrån personlig maxpuls, ska variera beroende på typ av träning. 

                                    

2 Genomgång av existerande forskning 
Det finns studier som visar på att inlärningsförmågan hos barn och ungdomar påverkas positivt 

av fysisk aktivitet, men den tidigare forskning som gjorts gällande hur lärare arbetar med 

pulsträning kopplat till ökad inlärning i skolan är tämligen begränsad. I det här avsnittet kommer 

därför en redogörelse av vad som händer i hjärnan då människan rör på sig och vilka effekter 

fysisk aktivitet har på ökad inlärning. Dessutom redovisas även ett antal studier som inte sett 

förbättringar med pulsträning kopplat till ökad inlärning.  

 

2.1 Fysisk aktivitets effekter på hjärnan 

Begreppet fysisk aktivitet tolkas av Folkhälsomyndigheten (2017, s. 21) enligt följande: ”Fysisk 

aktivitet är ett komplext beteende och definieras, rent fysiologiskt, som all kroppsrörelse som 

ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukning.”. Men vilka positiva effekter har fysisk 

aktivitet på vår hjärna enligt forskarna? Hillman et al. (2009) visar i deras forskning att den 

kognitiva förmågan förbättras efter fysisk aktivitet. Vidare förklarar de att 20 minuter på 60 % 

av maximal hjärtfrekvens (220 minus ålder) är tillräckligt för att öka inlärningen. De hävdar 

också att denna effekt är akut. Vidare ökar signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och 

dopamin när vi rör på oss och har tillsammans en viktig funktion för våra tankemässiga 

förmågor som koncentration, motivation och beslutsfattande (Hansen 2016, s. 114). Det finns 

även en studie där forskarna har sett att en del av det limbiska systemet, hippocampus kan öka i 

storlek vid konditionsträning som är involverad vid inlärning (Erickson et al. 2011). I samma 

studie visades även att den ökade volymen på hippocampus ledde till högre nivåer av brain- 

derived neurotrophic factor (BDNF), en typ av signalprotein som agerar som nervtillväxtfaktorer 

i det centrala nervsystemet. BDNF uppgift är båda att skydda och bilda nya hjärnceller, vilket är 

viktigt vid inlärning och minne (Hansen 2016, s. 116 ff.). Detta har även iakttagits från en studie 
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på råttor som visar denna ökning av BDNF när de fått springa i ett hjul och att störst produktion 

av detta signalprotein verkar finnas i hippocampus (Neeper et al. 1996). 

 

2.2 Fysisk aktivitet kopplat till ökad inlärning 

En stor del av den forskning som berör fysisk aktivitet kopplat till inlärning kommer från 

internationella studier, men det finns även svensk forskning som studerat ämnet. En av de mest 

uppmärksammade studierna i Sverige som undersökt sambandet mellan fysisk aktivitet och ökad 

inlärning är Bunkefloprojektet. Forskarna följde 251 elever på samma skola under en 9-års 

period mellan åren 1999 och 2008. En interventionsgrupp tilldelades 45 minuters idrott, fem 

dagar i veckan och en extra motorisk lektion vid behov. Kontrollgruppen i studien tilldelades 45 

minuters idrott, två gånger i veckan. Eleverna i studien hade dessutom samma läroplan och 

lärare. Resultatet visade att 96 % av interventionsgruppen klarade grundskolans mål och blev 

behöriga till gymnasiet jämfört med kontrollgruppen där endast 89 % klarade av grundskolans 

mål och blev behöriga. I studien visade det sig att det framförallt var pojkarnas resultat som 

ligger bakom dessa resultat. Pojkarna i interventionsgruppen hade dessutom signifikant bättre 

betyg i ämnena svenska, engelska, matematik samt idrott och hälsa jämfört med kontrollgruppen 

men det fanns inte någon teori varför pojkarna svarade bättre på det ökade mängden fysisk 

aktivitet än flickorna som deltog i studien (Ericsson & Karlsson 2014). 

 

I en amerikansk studie från 2003 sammanställde Sibley & Etnier 44 studier som handlar om 

ökad fysisk aktivitet och kognition hos barn och ungdomar fram till januari 2002. 

Barnen/ungdomarna var uppdelade i olika åldersgrupper, 4-7 år, 8-10 år, 11-13 år samt 14-18 år. 

Resultatet i denna metaanalys visade att fysisk aktivitet påverkar kognitionen positivt i alla 

åldrar, men var starkare i åldrarna 4-7 samt 11-13. Orsaken till varför resultatet var starkare i 

dessa åldrar menar författarna kunde bero på att social ångest vanligtvis är större i åldrarna 11-

13 år än vid andra åldrar, vilket ansågs vara en faktor som kunde påverka resultatet. Social 

ångest definieras av Kåver (2010, s. 19) att en person är rädd för att hamna i situationer där risk 

finns för att göra bort sig eller känna sig granskad. I åldrarna 11-13 år går barn/ungdomar även 

genom fysiska förändringar och därför kan fysisk aktivitet indirekt hjälpa mot ångest och främja 

självkänslan. Att författarna såg ett samband mellan 4-7 åringar förklaras med att studier visar 

att unga barn lär sig bäst genom aktiva erfarenheter. (Sibley & Etnier 2003, s. 252 f.). Donnelly 

et al. (2016) såg samma resultat i sin metaanalys, att fysisk aktivitet har ett positivt inflytande på 
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kognitionen på barn mellan åldrarna 5-13 år. De kunde även se att en ökad mängd fysisk 

aktivitet ledde till större förbättringar av kognitionen.  

  

I USA har flertalet skolor ett test, så kallade Fitnessgram, som alla barn och ungdomar gör fram 

till årskurs nio, i syfte att hjälpa barn och ungdomar att starta livslånga vanor med fysisk 

aktivitet (The Cooper institute). Detta test består av sex olika delar där testerna fokuserar på 

aerob kapacitet, BMI, muskelstyrka, muskeluthållighet, flexibilitet samt deras aktivitetsnivå 

under ett visst antal dagar. Detta har forskare sedan börjat studera och jämföra med 

skolresultaten. Forskning som gjorts i Kalifornien på över 800 000 elever i årskurs fem, sju och 

nio samt i Texas med över 2,4 miljoner elever mellan årskurserna 3-12 indikerar ett positivt 

samband mellan ett bättre resultat på fitnessgram och akademisk prestation. (Feiden 2011; 

Grissom 2005). 

 

2.3 Kritiska röster kring pulsträning för ökad inlärning 

Samtidigt som många har en positiv inställning till användandet av pulsträning i skolan för ökad 

inlärning finns det även ett antal studier som inte sett förbättringar med pulsträning kopplat till 

ökad inlärning. I Sverige avslutades nyligen en 2-års intervention där forskarna ville se om en 

ökad fysisk aktivitet skulle påverka arbetsminnet, öka den aritmetiska prestationen samt att 

eleverna fick svara i början och i slutet av studien om upplevd stress i åldrarna 6-13 år. De två 

skolor som deltog i studien var belägna i samma område och hade liknande socioekonomiska 

förhållanden. Interventionsgruppen i studien tilldelades fysisk aktivitet fem gånger i veckan med 

60 minuters lektioner. Kontrollgruppen fortsatte efter sitt ursprungliga schema med fysisk 

aktivitet två gånger i veckan med 60 minuters lektioner. Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna på arbetsminne och aritmetiska resultat. Dock upptäcktes en 

signifikant ökning av stress i interventionsgruppen. (Sjöwall, Hertz & Klingberg 2017). Varför 

interventionsgruppen fick en ökning av stress har forskarna ingen teori om, men forskarna i 

studien nämner att resultatet bör tolkas med en viss aktsamhet då det finns tidigare forskning 

som visat på motsatsen (Jansen & LeBlanc 2010). 

 

Vid New Brunswick gjordes en studie på flickor och pojkar i årskurs 6, med syftet att se om 

fysisk aktivitet, BMI och självkänsla korrelerar med resultat i läsförståelse och matematik. Deras 

fysiska aktivitet, BMI och självkänsla togs fram via ett frågeformulär som eleverna fick svara 

på. Svaren från frågeformulären sammanställdes senare med deras resultat i matematik och 
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läsförståelse, där en negativ trend sågs mellan fysisk aktivitet och skolprestation. Däremot sågs 

en positiv relation mellan fysisk aktivitet och självkänsla (Tremblay, Inman & Willms 2000). 

Även i Kanada gjordes en studie där en ökad fysisk aktivitet inte fick positiv effekt på 

inlärningen. Denna studie pågick under 16 månader där sex interventionskolor och två 

kontrollskolor ingick med sammanlagt 143 pojkar och 144 flickor i klasserna fem och sex. I 

studien använde sig interventionskolorna av AS! BC Modell, vilket är en modell där fysisk 

aktivitet är integrerad i skolmiljön. I denna studie använde interventionskolorna totalt 47 

minuters fysisk aktivitet mer per vecka än kontrollgruppen. Det resultat som presenterades var 

att det inte fanns någon skillnad på resultaten mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

(Ahamed et al. 2007). 

 

En möjlig förklaring till de skilda resultat som redovisats kan samtidigt bero på hur olika 

forskningsmetoder använts. Sjöwall, Hertz och Klingberg (2017) menar att specificitet är viktigt 

vid denna typ av studier. Exempelvis är fysisk aktivitet ett väldigt brett ämne och forskare måste 

vara tydlig med längden i studien eftersom effekten kan vara akut eller kronisk samt att 

resultatet kan påverkas beroende på intensiteten vid fysisk aktivitet. 

 

3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför ett specifikt antal lärare arbetar med 

pulsträning för ökad inlärning bland skolelever. 

 

• Hur motiverar lärarna valet av att tillämpa pulsträning i skolan? 

• Hur ser upplägg av lektioner ut gällande pulsträning kopplat till inlärning? 

• Hur utvärderas interventioner vad gäller pulsträning kopplat till inlärning? 

 

Eftersom den tidigare forskningen som gjorts gällande hur lärare arbetar med pulsträning i 
skolan är tämligen begränsad, är hypotesen att lärarna har en målsättning att arbeta med 
pulsträning utifrån vad forskning visat ha störst effekt på ökad inlärning men att detta inte är en 
självklar möjlighet då förutsättningarna mellan lärarna skiljer sig åt.   
 

4 Metod 
I det här avsnittet presenteras val av metod, vilket urval studien använt sig av och hur arbetsplan 

samt genomförande av metod gått till. Därefter beskrivs även vilken grad av reliabilitet och 
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validitet studien har samt vilka etiska aspekter som övervägts. 

 

4.1 Val av metod  

I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att få svar på frågeställningarna. Mer specifikt har 

fem kvalitativa respondentintervjuer gjorts där fokus legat på att utgå från ett visst antal frågor, 

indelade i olika teman (se bilaga 1). Dessa frågor har utgjort mallen för respektive intervju. 

Beroende på situation anpassade författarna sig emellertid till den intervjuade och hur denne 

svarade. Upplevdes deltagaren som tystlåten eller att personen inte svarade på frågan så ställdes 

följdfrågor, oftast fler än de som är listade i bilaga 1. Dessa formulerades på plats utifrån 

befintlig kunskap inom ämnesområdet. Studien är av induktiv prägel, det vill säga att författarna 

samlar in information, analyserar den och sedan drar en slutsats. I detta fall kommer den 

insamlade datan från de fem intervjuerna att ge en beskrivning av hur lärare arbetar med 

pulsträning i skolan för ökad inlärning bland eleverna. Då studien bygger på att studera hur 

lärare arbetar med pulsträning kopplat till inlärning, vilket kan ses som aningen komplext, 

ansågs således kvalitativa intervjuer som lämpligt metodval. Detta då datainsamlingen baseras 

på åsikter, uppfattningar och erfarenheter kring ämnet. (Denscombe 2009, s. 232 f.). 

  

Studien syftar till att undersöka hur och varför lärare arbetar med pulsträning i skolan och 

frågeställningarna är tämligen djupa och svåra att besvara genom enkätfrågor. Därför 

tillämpades en semistrukturerad intervju där samtalen utgick från en intervjuguide med specifika 

teman som berörde ämnet, samtidigt som svaren var öppna och deltagarna hade möjlighet att 

utveckla sina synpunkter. Detta för att förebygga en alltför stor styrning och istället ge 

deltagarna möjlighet att både tala fritt och samtidigt gå in djupare på ämnet, dock inom ramen 

för valda utgångsfrågor. (Patel & Davidsson 2011, s. 82). Med en semistrukturerad intervju gavs 

också möjligheten till att ställa möjliga följdfrågor vid behov, vilket även ökar validiteten i 

studien. Intervjuguiden bestod av ett antal specifikt utvalda frågor rörande studiens 

frågeställningar, men det förekom även följdfrågor för att få ett tydligt och gediget svar på 

huvudfrågorna (Patel & Davidsson 2011, s. 75 ff.).         

  

4.2 Urval 

Hur stor en urvalsgrupp ska vara beror på typ av studie och vad som ska undersökas. Dalen 

(2015) talar om att en utgångspunkt är att det inte bör vara för stort eller för litet antal deltagare 
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när intervju används som metod. Detta då genomförandet av intervjuer och bearbetning av dem 

ses som en tidskrävande process samtidigt som det insamlade intervjumaterialet ska vara av “en 

sådan kvalitet att det utgör tillräckligt underlag för tolkning och analys.” (s. 58). Med avseende 

på dessa rekommendationer har därför urvalet för studien bestått av fem intervjupersoner från 

fem olika skolor. För att kunna besvara forskningsfrågorna har författarna utgått från ett 

ändamålsenligt urval genom att ha valt intervjupersoner baserat på deras erfarenheter och 

kunskaper som tänkts ge största möjliga värde för studien (Denscombe 2016). De 

inklusionskriterier som använts var att lärarna behövde ha en lärarexamen och arbetat med 

pulsträning kopplat till ökad inlärning i skolan i minst tre månader, detta för att kunna få svar på 

forskningsfrågorna. 

 

Urvalsgruppen togs fram med hjälp av Martin Lossman, en av de tidigare lärarna från Östra 

gymnasiet i Huddinge kommun som besökte Naperville Central High School och idag arbetar på 

Teamkoncept som anordnar föreläsningar om bland annat pulsträning kopplat till ökad inlärning. 

Ännu en person som varit till stor hjälp för att ta fram intervjupersoner var Moris Lahdo, VD för 

Activio International AB som tagit fram pulssystemet Activio. Med goda insikter inom området 

gav de rekommendationer på femton respektive tretton lärare som både arbetar med pulsträning 

och ansågs besitta den erfarenhet och kompetens inom området som behövdes för att kunna 

besvara forskningsfrågorna. Utifrån dessa rekommendationer valde författarna sedan att 

kontakta 14 av dessa utifrån bekvämlighetsurval. Av de 14 personerna som kontaktades valde 

fyra att delta vilket gav studien ett externt bortfall på cirka 72 %. Den femte och sista läraren 

valdes ut efter att ha skrivit ett öppet inlägg i Facebookgruppen “Fysisk aktivitet för hälsa och 

inlärning” där vi också sökte deltagare till studien. Inlägget resulterade i ett antal svar från 

intresserade lärare där författarna slutligen valde en av dessa utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Samtliga hade mellan 10-20 års erfarenhet som lärare. Viktigt att tillägga är att studien inte 

syftar till generaliserbarhet utan istället att detaljerat undersöka hur de utvalda lärarna arbetar 

inom området. De fem lärarna togs därför fram baserat på deras relevans för studien och baserat 

på deras kompetens och erfarenhet inom området. Nedan kommer en kort sammanfattning av 

respektive lärare:      
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Tabell 2 – Sammanfattning av deltagarna i studien 

 
 

4.3 Arbetsplan och genomförande 

Arbetsplanen för studien lades upp så att formulering av frågeställningar, hypotes samt 

litteraturgenomgång, problemformulering och skrivandet av syfte och metod beräknades ta 

mellan tre till fyra veckor. Relativt insatta inom forskningsläget, parallellt med värdefull 

information och råd från personer insatta i området resulterade i att arbetet kring denna del tog 

två veckor. I följande avsnitt kommer en beskrivning av arbetsgång när det gäller datainsamling 

och den följande dataanalysen att presenteras. 

 

4.3.1 Datainsamling 

Ett missivbrev skickades ut till deltagarna i studien där de fick information om studien och 

förutsättningar för deltagandet (bilaga 2) (Söderbom & Ulvenblad 2016, s. 93). De båda 

författarna har varit med under samtliga intervjuer, där en av personerna har haft huvudansvaret 

att ställa frågor utifrån intervjuguiden (bilaga 1) medan den andra har hjälpt till att ställa 

följdfrågor. Intervjuguiden utgick från de teman som hade i syfte att besvara studiens 

frågeställningar och bestod främst av frågor som gav intervjupersonerna möjlighet att tala fritt 

kring ämnet men samtidigt också svarsalternativ som resulterade i följdfrågor beroende på svaret 

(Patel & Davidsson 2011, s. 76f.). Även en pilotstudie genomfördes inför datainsamlingen för 

att både testa utvald intervjuguide och den tekniska utrustningen och få möjlighet till att 

korrigera dessa inför de kommande intervjuerna (Dalen, M. 2015, s. 40; Patel & Davidsson 

2011, s. 86). Intervjuerna spelades in och en Samsung Galaxy S7 användes som diktafon. 

Transkribering av intervjuerna genomfördes tillsammans. Detta för att säkerställa att samtliga 

intervjuer transkriberas likvärdigt. Transkriberingen skedde detaljerat och ordagrant och har 

beräknats tagit mellan tre-fyra timmar per intervju.  

 

 

Lärare Typ	av	skola
1 Grundskola
2 Grundskola
3 Grundskola
4 Grundskola
5 Grundskola

9
6
4-5
F-6
7-9

11
10
20
14

3	månader
3	månader
10	månader
18	månader

Årskullar	som	arbetar	med	pulsträning Hur	länge	de	arbetat	med	pulsträning Antalet	år	i	yrket
3	månader 12
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4.3.2 Dataanalys  

När transkriberingen var genomförd påbörjades en manuell kvalitativ innehållsanalys av det 

material som samlats in. Ett omvänt förfaringsätt används där författarna först bestämde teman 

för att sedan göra tolkningar. De teman som ligger till grund för dataanalysen utgår från studiens 

tre frågeställningar. Innehållsanalysen bestod av fem steg. Det första steget i innehållsanalysen 

var att författarna läste igenom det insamlade materialet upprepade gånger för att få en känsla 

för helheten. Det andra steget var att plocka ut meningsbärande enheter som författarna ansåg 

innehålla information som var relevant för studiens tre teman. Det tredje steget i 

innehållsanalysen var kodning av de meningsbärande enheterna. Detta genom att markera dessa 

med olika färger kopplade till respektive tema för att sedan sortera ut dem ur råmaterialet. Det 

fjärde steget var att bryta ner respektive tema i subgrupper för att kunna sammanställa skillnader 

och olikheter mellan respektive deltagare i studien. I analysen femte och sista fas sammanfattas 

de meningsbärande enheterna från varje tema för att sedan förmedla materialet till läsaren. 

(Malterud 2009, s. 100 ff.) 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär att studien mäter det som ska mätas. Att välja intervju som metod kan medföra 

validitetsproblem enligt många forskare (Dalen 2015, s. 116). Att läsaren får information om hur 

forskningsmetodiken och intervjuguiden ser ut är betydelsefullt för att kunna bedöma studiens 

inre validitet (Ibid, s. 123). För att öka studiens interna validitet har även en beskrivning av hur 

datainsamling, urval och analysprocessen gått till presenterats. För att säkerställa studiens 

validitet har även författarna använt sig av en pilotstudie för att testa utvald intervjuguide och 

den tekniska utrustningen för att få möjlighet till att korrigera dessa inför de kommande 

intervjuerna (Dalen, M. 2015, s. 40; Patel & Davidsson 2011, s. 86). Med ett val av att endast ha 

fem lärare i intervjugruppen syftar inte studien till generaliserbarhet utan presenterar istället en 

beskrivning av varför och hur ett antal lärare med erfarenhet och kunskap inom ämnet arbetar 

med pulsträning, vilket resulterat i att studiens externa validitet påverkas negativt eftersom syftet 

inte är att generalisera hur och varför lärare arbetar med pulsträning.  

  

För att öka reliabiliteten används en intervjuguide där huvudfrågorna står tydligt uppställda så 

att det inte ska ske misstolkningar. Likväl kan misstolkningar ske då forskarnas kunskaper spelat 

roll både vid följdfrågorna samt hur de analyserat svaren. Därför behövs medvetenhet kring att 

en person med andra kunskaper kring området skulle kunna få fram ett annorlunda resultat och 
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därmed är det svårt att få en väldigt hög reliabilitet i en intervjustudie. Detsamma gäller både 

urval och kontext. För att säkerställa reliabiliteten har de båda författarna även lyssnat igenom 

samtliga intervjuer och jämfört varandras tolkningar för att minimera riskerna för tolkningsfel. 

Valet av att använda en semistrukturerad intervju till datainsamlingen gör det svårt att uppnå 

konsistens och objektivitet då urvalet och den specifika kontexten påverkar resultatet. Ytterst 

viktigt som tidigare nämnts är beskrivningen kring forskningsprocessen, så att en annan person 

kan genomföra ett liknande projekt (Dalen 2015, s. 116). Studiens resultat bygger på forskarnas 

tolkningar av intervjuerna och försök till att hitta teman som motsvarar studiens frågeställningar. 

Då författarna tagit hänsyn till dessa kriterier kan reliabiliteten och validiteten anses som relativt 

höga utifrån de förutsättningar studien har.  

 

4.5 Etiska aspekter    

Inför datainsamlingen krävdes en noggrann genomgång av de etiska aspekterna. Till en början 

skickades ett mail ut till de personer som ansågs vara passande för studien. I enlighet med 

informationskravet fick deltagarna skriftlig information kring syftet med studien, vilken metod 

som används, vem som är ansvarig för undersökningen, hur personens bidrag skulle användas i 

studien och de villkor som var av vikt för deras deltagande. Vidare framgick det att deltagandet 

var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan konsekvenser. I 

enlighet med samtyckeskravet hade deltagarna själva rätten att bestämma över sin medverkan 

och fick skriftligt godkänna sitt deltagande i studien. I enlighet med konfidentialitetskravet 

informerades studiens deltagare att materialet var säkerhetsskyddad för att se till så att endast 

författarna har tillgång till det insamlade materialet. Det var även viktigt att ta hänsyn till 

deltagarnas personliga integritet och anonymitet. Innan datainsamlingen behövdes tillstånd från 

deltagarna att få spela in samtalet där information lades fram att de kommer att vara anonyma 

för att intervjupersonerna inte skulle kunna identifieras av utomstående. I enlighet med 

nyttjandekravet informerades deltagarna att materialet endast var till för forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet 2002). 

  

Backup av insamlat material fanns också för att säkerställa att inte data skulle gå förlorad   

(se bilaga 2). Därefter skickades ett missivbrev ut till dem som var intresserade att delta i 

studien. Där tydliggjordes den information som redan nämnts, men även mer ingående 

information om studien. I missivbrevet fick intervjupersonerna även information om att de 

skulle bli kontaktade angående tid och plats för kommande intervju (bilaga 3). För att ge 
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deltagarna en möjlighet att korrigera om de tycker att de blivit feltolkade av forskarnas 

tolkningar och slutsatser fick även de få möjlighet till att läsa arbetet innan publicering 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

5 Resultat 

5.1 Hur motiverar lärarna valet av att tillämpa pulsträning i skolan?  

En gemensam faktor för samtliga deltagare i studien är att intresset kring pulsträning i skolan har 

sitt ursprung i att de antingen gått på konferensen Pulsträning kopplat till inlärning eller tagit 

del av den existerande forskning som berör ämnet. Fyra av fem deltagare deltog på konferensen 

anordnad av Teamkoncept på Karolinska institutet våren 2016 (Utbildningsradion 2016), där 

rektorn på skolan som IP5 arbetar på följde med för att bli inspirerad av hur arbetet kring 

pulsträning kan se ut. Även Anders Hansens böcker Hjärnstark (2016) och Hälsa på recept 

(2014) samt hans föreläsningar är något som samtliga deltagare nämner i sina intervjuer. IP4 

berättar att Anders Hansens böcker Hjärnstark och Hälsa på recept varit en inspirationskälla till 

arbetet med pulsträning på dennes skola:  
Han lyfter i böckerna fram väldigt mycket forskning som visar på att pulsträning är bra för inlärningen och 

jag hade några elever i min klass som jag upplevde hade väldigt stort behov av mycket rörelse. De var 

väldigt spralliga och hade svårt att varva ner på lektionerna. 

Därför ville IP4 pröva om pulsträningen som tas upp i Hansens två böcker (2014 & 2017) gick 

att applicera på eleverna. En iakttagelse från studien som berör samtliga deltagare är att 

pulsträning är något som de själva har tagit initiativ till och inte varit ett beslut som tagits från 

skolans ledning eller kommun. Att initiativet till arbetet kommer från skolans personal som ska 

arbeta med pulsträning är av stor betydelse enligt IP1:  
 Jag tänker att det måste komma ifrån någon lärare eller personal i  

 skolan som på något sätt driver på. Det är viktigt för att det ska kunna bära sig sen.  

 Kommer det från skolans ledning eller liknande finns risken att ingen vill vara 

 ansvarig för arbetet. Då tror jag det kan bli svårt. 

Att få pengar till uppstarten av pulsträning är något som fyra av fem lärare nämner i sina 

intervjuer. Vilken summa skolorna har fått i bidrag är olika beroende på vad de har behövt köpa 

in, men en reflektion har varit att se hur stora skillnader rent ekonomiskt skolorna har fått för 

arbetet. En av lärarna sökte först bidrag hos kommunen, men fick avslag. Istället lämnade 

läraren in sin bidragsansökan till rektorn på skolan som ansåg att konceptet var så pass intressant 

så skolan istället gick in och bidrog med 150 000 kronor till att starta upp arbetet. Två andra 

skolor har fått ett bidrag på cirka 20 000 kronor vardera, detta för att köpa in systemet för att 
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mäta elevernas puls. Viktigt att tillägga är att det finansiella inte bara handlar om inköp av 

pulssystem, utan att det också kostar skolan pengar att avsätta tid för pulsträningen. IP1 

förklarar: ”Det finansiella i arbetet kring pulsträning handlar också om att min rektor har avsatt 

tid i min tjänst för pulsträningen vilket skapat ökade lönekostnader för skolan eftersom någon 

annan då fick ta de klasser jag egentligen skulle haft”. En annan skola har istället inte fått något 

bidrag alls, utan lyckats samla in det material som behövs med hjälp av sponsorer. Viktigt att 

tillägga är dock att denna skola inte arbetar med pulsband som instrument utan mäter istället 

med hjälp av att känna pulsen på antingen hand- eller halspulsådern.  

 

Samtliga deltagare beskriver att huvudsyftet med att tillämpa pulsträning i skolan är att öka 

inlärningen samt att höja betygen generellt hos eleverna. Detta huvudsyfte kopplar samman ett 

antal andra faktorer som lärarna nämner, som ökad koncentration och uthållighet vilket 

deltagarna förklarar påverkas av pulsträningen. Vidare var ökad rörelse en bidragande faktor till 

att tillämpa pulsträning i skolan. IP2 säger: “Syftet är att höja meritvärdena, alltså om jag ska 

säga det så som jag presenterar för min skolledning. Det är vad som säljer. Själv tycker jag att 

det är jätteviktigt att eleverna rör på sig varje dag”. Vidare förklarar IP2 att det tydligt märks att 

en del elever inte är vana att röra på sig och att det får konsekvenser: 
Jag som idrottslärare är ju ute väldigt mycket i friluftslivet, och där träffar jag på elever som bryter ihop 

och börjar gråta när de blir andfådda för att de inte har en vana att uppleva hög puls. Sen även elever med 

ryggsäck på sig för en uppförsbacke och säger till mig att det är något fel på dem, att de mår dåligt och att 

de kommer att dö, och jag då måste förklara för dem att de inte kommer dö utan att de endast är andfådda. 

Så det är viktigt att eleverna får möjlighet till att lära sig vara fysiskt aktiva. 

IP4 har en liknande uppfattning och förklarar att det är viktigt att komma ihåg att arbetet med 

pulsträning inte bara kan resultera i ökad inlärning och bättre skolresultat utan även i att eleverna 

blir mer fysiskt aktiva överlag: “Sedan tror jag även att barnen blir mer rörliga överlag som 

personer då de fått en bättre grundkondition av pulsträningen, vilket resulterar i att de då rör på 

sig mer allmänt under hela dagen.” Samtidigt menar IP3 att alla dessa saker hänger ihop. På den 

skolan vill de erbjuda eleverna möjlighet till rörelse hela skoldagen varje dag under veckan och 

stödjer sig på den forskning som är gjord: “Vi vill ju öka rörelsen och öka pulsen och det är 

direkt kopplat till forskningen, för att om vi ökar vår puls då ökar blodtillförseln till hjärnan och 

när den ökar så förbättrar vi vår inlärning”. 
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5.2 Hur ser upplägg av lektioner ut gällande pulsträning kopplat till 
inlärning? 

I det här arbetet definieras upplägg som den tid, planering, lektionsinnehåll och finansiering som 

berör lärarens arbete kring pulsträning. Resultaten visar att upplägg på lektionerna skiljer sig 

mellan lärarna, där det finns både mindre och större skillnader. Samtidigt finns det även likheter 

i arbetet med pulsträning mellan lärarna i studien. En central del i arbetet kring pulsträning är 

hur många pulspass som genomförs i veckan, hur långa dessa pass är, om skolan använder sig av 

pulssystem samt vilka pulszoner respektive lärare försöker eftersträva. Dessa kommer att 

presenteras närmare nedan.  

 

Tabell 3 - Centrala delar i arbetet 

 
 

Tabellen ovan visar att antalet pulspass i veckan skiljer sig påtagligt mellan skolorna deltagarna i 

studie arbetar på, där det varierar mellan 1-5 lektioner i veckan. I fyra av fem skolor är passen 30 

minuter, medan en lärarna har pulspass i 20 minuter. Efter dessa lektioner har eleverna mellan 

20-30 minuter på sig för att göra sig i ordning tills nästa lektion. Fyra av fem lärare har 

pulsträning de dagar eleverna inte har undervisning i idrott och hälsa och endast en av lärarna 

har pulspass varje dag. Enligt dessa fyra lärare beror detta på att de försöker utöka antal dagar 

med fysisk aktivitet för eleverna. Fyra av fem lärare använder sig utav ett pulssystem för att 

mäta pulsen och pulszonen som eleverna ska vara aktiva inom skiljer sig inte avsevärt mellan 

lärarnas skolor och varierar mellan 60-80 %. Ingen av lärarna har gjort ett maxpulstest för att få 

fram elevernas maxpuls utan använder sig istället av olika formler, något IP5 förklarar: “De får 

skriva in sin egen puls [---] men då bör de veta maxpulsen och det har vi inte testat. Så vi räknar 

ut elevernas maxpuls genom att ta 220 minus ålder.” IP1 och IP2 är av samma åsikt och menar 

på att de inte vågar pressa eleverna till sin maxpuls. IP1 förklarar:  
Eleverna ska inte känna tvång att prestera och ta ut sig helt och hållet, utan jag försöker poängtera att 

ingenting ska bedömas. De har ett enda mål och det är att hålla sig inom den gröna zonen, det vill säga 

någonstans mellan 65-75 % av deras maxpuls. 

 

Lärare Pulssystem
1 Activio
2 Activio
3 Polar
4 -
5 Activio 60-80%	av	maxpuls

Pulszon
65-75%	av	maxpuls
70-80%	av	maxpuls
70-80%	av	maxpuls

-
1

30
30
30
20
30

Antal	pass	i	veckan Antal	minuter	per	pass
2
3
3
3-5
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En gemensam faktor mellan lärarna är att pulsträningen alltid genomförs under förmiddagen, där 

tre av fem lärare förklarade att lektionen alltid låg som första lektion på morgonen. De fem 

deltagarna i studien förklarade också att deras skolor i så stor utsträckning som möjligt försöker 

att ha teoretiska lektioner som exempelvis matematik, svenska och engelska på sina scheman 

efter pulspassen, men IP3 menar på att det inte alltid fungerar med schemaläggningen: “Vi 

försöker köra pulspassen så mycket som möjligt på förmiddagen och lägga matematik och 

svenska efteråt men sen går det inte alltid ihop med schemat.” IP2 är av samma åsikt och 

förklarar att de strävar efter upplägget med teoretiska ämnen efter pulspassen men att det inte 

alltid fungerar då den ansvariga för pulsträningen inte lägger schemat för skolans elever. Fyra av 

fem lärare berättar även att det inte finns något samarbete över ämnesgränserna, IP3 berättar: 

“Vi har inte hunnit börjat lägga oss i deras planering eller hittat samarbeten så vi levererar 

istället en mer fokuserad elev till dem.” De menar på att andra lärare på skolan är positiva till 

upplägget efter att ha sett resultat av pulsträningen, men att de samtidigt inte vill bli engagerade i 

arbetet. Under en av intervjuerna tar IP4 upp problematiken kring att andra lärare inte vill vara 

delaktiga i arbetet och uttrycker att orsaken kan bero på begränsad erfarenhet och bristande 

kunskaper inom området, vilket kan resultera i att lärarna känner sig obekväma med arbetet 

kring pulsträning. Deltagaren menar på att det behövs läggas mer tid på begreppet pulsträning 

under konferenser och möten med arbetslag för att motverka detta. Samtidigt visar endast en av 

deltagarna på att det finns ett samarbete mellan de ansvariga för pulsträningen och andra lärare 

på skolan. I den skolan finns ett samarbete mellan lektionerna i pulsträning och de 

naturorienterande ämnena. Läraren berättar om ett exempel där eleverna under de 

naturorienterande ämnena kan få kunskaper om kropp och hälsa under samma period som de har 

temat kondition på pulsträningslektionerna. Detta för att eleverna ska få möjligheten att fördjupa 

sina kunskaper inom ett visst område.  

 

Lärarna tar även upp vikten av att göra pulsträningen obligatorisk och ha den inlagd på elevernas 

schema. Risken är annars att arbetet inte kommer att fungera långsiktigt. IP2 berättar: 

“Pulsträningen på vår skola är obligatorisk. Den är inte betygsättande eller betygsgrundande, 

men den är obligatorisk för eleverna då den är inlagd på deras scheman.” Vilka klasser som 

utövar pulsträning skiljer sig mellan lärarnas skolor, där IP1 och IP2 just nu bara har för en 

årskurs men som mål har att bygga på så att alla klasser får det. IP3 och IP4 har fått in det för 

hela skolan, men skiljer sig lite från dem andra skolorna hur de arbetar, hos IP4 är det 

klassläraren som har ansvaret för sin egen klass för pulsträningen och kan därför inte påverka 

hur arbetet ser ut för resterande klasser i skolan. Hos IP3 är det årskurs 4 och 5 som har 
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pulsträning med pulsband och de andra klasserna försöker få in rörelse under olika lektioner med 

hjälp av “pulskort” som alla klasser har, där klasserna drar ett kort någon gång i veckan och på 

kortet står det en aktivitet som de ska utföra. Klasserna har även ett Friskis och svettis pass som 

alla årskurser har en gång i veckan samt att de har styrda rastaktiviteter. IP5 har haft pulsträning 

för hela skolan, men har bara för årskurs 7-9 för tillfället. Anledningen till detta är flera byten av 

rektorer på kort tid som har haft olika intressen kring pulsträning, IP5 berättar vidare:  
[---] rektorn som jag drev detta med har nu slutat och det kom en ny som skulle ta över som slutade efter 

tre månader och nu har vi haft en annan rektor i sex månader och i januari får vi ytterligare en ny rektor så 

jag känner att vad kan jag göra? för det finns ingen skolledning som jag kan driva det här med, därför får 

jag köra på det här helt själv och årskurs 7–9 kör stenhårt varje vecka. 

Resultatet visar på att det är lektionsinnehållet i arbetet med pulsträning som skiljer sig mest 

mellan lärarna som deltagit i studien. En lärare arbetar med lekar, redskapsbanor och 

redskapsstationer under pulspassen. Två andra lärare berättar att upplägget av lektioner skiljer 

sig från vecka till vecka då lärarna försöker variera och testa sig fram för att hitta upplägg som 

resulterar i att eleverna ligger i en pulszon som speglar vad forskningen säger (Hillman et al. 

2009; Zientarski & utbildningsradion 2016). Genom att dokumentera allt de gör skapar de 

möjligheten att kunna sortera upplägg som fungerar och som inte fungerar för att på så sätt 

skaffa sig en övningsbank av olika upplägg. I en av intervjuerna problematiserar även IP1 

tävlingsmoment av olika slag under pulspassen då riskerna finns att eleverna antingen når för 

hög puls och blir utmattade för snabbt eller blir stillastående och inaktiva. IP1 utvecklar:  
Aktiviteter jag inte tycker fungerar så bra är tävlingsmoment av alla olika slag. I tävlingsmoment finns det 

elever som kör på i 180 liksom. Samtidigt finns det andra elever som exempelvis är bollrädda och därför 

genast blir stillastående i ett hörn eller liknande. 

Istället vill läraren ge eleverna möjlighet att få välja mellan flera olika aktiviteter, vilket 

resulterar i att eleverna får vara med att påverka och bestämma vilka aktiviteter som passar dem 

personligen. Upplägget av lektionerna behöver därför individanpassas då eleverna har olika 

förutsättningar. Ett liknande upplägg talar IP2 om: “Vi arbetar nu med 4 olika koncept per 

lektion som eleverna varit med och tagit fram. Eleverna får välja vilken station de vill vara på 

under den lektionen.” Att låta eleverna få vara med och påverka lektionsinnehållet tar samtliga 

lärare upp. Genom att inkludera eleverna i planeringen och låta dem komma med förslag på vad 

lektionerna ska innehålla ökar möjligheterna till att de får en positiv syn på pulsträningen, vilket 

är en förutsättning för ett lyckat arbete.  
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5.2.1 Bidragande faktorer till ett lyckat arbete 

När deltagarna får beskriva vilka de bidragande orsakerna är som resulterar i ett lyckat arbete 

kring pulsträning i deras skolor framkommer det att förtroende från ledningen är av stor 

betydelse. I dessa fall har ledningens förtroende varit att hjälpa till att avsätta tid i schemat för 

lärarna som arbetar med pulsträningen, sätta in det på schemat för eleverna så det blir 

obligatoriskt samt ge ansvariga lärare för pulsträningen ett eget ansvar. IP5 berättar:  
Jag har fått ganska fria händer. Jag fick stort förtroende från ledningen och har fått bestämma helt själv. 

Från början när vi la upp planen fick jag bestämma att så här vill jag ha det och ledningen var positiva till 

upplägget.  

För att få ett förtroende från ledningen menar IP3 det är viktigt att lägga fram förslaget på rätt 

sätt när upplägget ska presenteras. Att förklara för ledningen vilka positiva effekter fysisk 

aktivitet har och hur dessa effekter kan påverka skolans elever. Majoriteten av deltagarna tar 

även upp finansiering som en bidragande orsak till ett lyckat arbete. De menar på att bidraget 

från skolan resulterat i möjligheter att anställa personal och köpa in nödvändigt material som 

både motiverar eleverna och även kan användas i andra ämnen som exempelvis idrott och hälsa. 

Utan ett bidrag från skolan menar dessa deltagare att arbetet skulle vara omöjligt. Det är något 

IP3 har erfarenheter kring och berättar om: “Förra året var vi bara två lärare så då hade vi 

hästjobb eftersom vi skulle täcka upp för en som var föräldraledig och då fick vi ingen extra 

person, så då skar man ner lite istället och tog bort timmar så det var inget kul år förra året”. IP1 

förklarar vidare:  
Det hade nog varit omöjligt att genomföra om skolan inte hade valt att satsa på det här sättet. Jag hade då 

kanske inte varit beredd att jobba extra bara för att genomföra det här, utan jag hade då haft lika mycket 

undervisning och haft det här utöver, så det hade nog då inte blivit någonting. Jag ville egentligen starta 

upp tidigare men vi hade en annan rektor då och han var inte beredd att satsa de här pengarna på 

pulsträning. Men sen när vi fick en ny rektor som ville lägga ner pengar på pulsträning blev det enklare. 

IP4 anser däremot att finansiering inte ska vara en avgörande faktor för ett framgångsrikt arbete: 

“Pengar ska inte vara något hinder för det behöver inte kosta att mäta puls bara man är 

tillräckligt kreativ som lärare.” Istället tar IP4 upp vikten av att skapa en positiv syn på arbetet 

bland både elever, föräldrar och lärare på skolan samt vikten av att starta upp arbetet med 

pulsträning i tidig ålder för att skapa rutin på att vara dagligt fysiskt aktiv: “Något jag anser är 

viktigt är att man introducerar det här i tidig ålder så att det blir en naturlig del av dagen.” Att 

arbetet med pulsträning bör vara obligatoriskt och insatt på elevernas scheman är även något 

som lyfts fram av två deltagare som bidragande orsak till ett lyckat arbete på deras skolor. Detta 

för att få med hela skolan på det så det inte blir en sidoaktivitet, vilket IP2 beskriver:  
Jag tror att det är viktigt att få med hela skolan på det då det inte får bli en sidoaktivitet som sker. Sen så 

vet jag skolor som har lagt in det på rasten, på lunchrasten eller på en förmiddagsrast och då kan jag känna, 
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nej då går vi in och tar elevernas rast och då är det heller inte den motivationen utan du måste sätta in det i 

schemat och måste göra det på riktigt. Förklara för eleverna att det här ingår på deras schema och är 

inräknat i elevernas skoldag. Så det måste struktureras ordentligt för att det ska bli fungera ordentligt. 

Andra strategier som flera av deltagarna använder för ett lyckat arbete är också att sprida positiv 

anda över att vilja röra på sig. Att som lärare med hjälp av forskning som finns (Ericsson & 

Karlsson 2014; Zientarski & Utbildningsradion 2016; Hansen 2016; Hansen 2017) förklara vilka 

positiva effekter ökad fysisk aktivitet har, både på hur vår kropp och hjärna påverkas, men även 

ur ett folkhälsoperspektiv. 

 

Att låta eleverna vara delaktiga i planering och inte göra arbetet för svårt organisatoriskt, såsom 

att undvika långa genomgångar och komplicerade regler tas upp. IP1 berättar att ett 

frågeformulär skickats ut till eleverna där de fick tycka till om vad de skulle vilja göra på 

pulspassen: “De visste om förutsättningarna, det vill säga att försöka hålla en viss pulszon hela 

tiden. Så då fick de komma med önskemål på aktiviteter, musik och annat. Detta för att få 

eleverna att känna sig delaktiga i arbetet.” IP5 har en liknande uppfattning: “Det handlar bland 

annat om att hitta aktiviteter som eleverna tycker om, samtidigt som de når den 

rekommenderade puls som speglar vad forskningen säger.”  

 

5.2.2 Problem med pulsträning i skolan 

Deltagarna anser även att det finns problem med arbetet kring pulsträning på skolorna de arbetar 

på. Flera nämner schemaläggning som ett problem och anser att ännu mer tid behövs ges både 

före och efter dessa lektioner samt att elevernas scheman ska läggas upp så de teoretiska ämnena 

alltid ligger efter dessa pulspass. IP5 förklarar: “Det är schemaläggningen som är problemet 

enligt mig. Att förbereda passen. På tisdagar slutar den klass som tidigare varit i idrottshallen 

klockan 09.00 och på schemat ska pulsträningen starta 09.00. Så jag har noll minuter på mig att 

förbereda med material. Det fungerar inte.” IP2 har en liknande upplevelse: “Det är tidsbristen i 

elevernas schema som är det största problemet. De har 20 minuter på sig att duscha och byta om 

till nästa lektion men vi har tre stycken duschbås i varje omklädningsrum och är 50 elever per 

klass under pulsträningen.” Ett annat problem som tas upp av flertalet lärare är att eleverna blir 

hungriga efter dessa lektioner. Efter att eleverna har haft pulsträning kan de ha två eller tre 

lektioner innan lunch och ingen av skolorna har fått bidrag till att kunna köpa in mellanmål. 

Däremot menar de på att hungern inte är något som de anser påverkar prestationen i 

klassrummen. 
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5.3 Hur utvärderas interventioner vad gäller pulsträning kopplat till 
inlärning?  

Hur lärarna utvärderar om pulsträning ger effekt eller inte skiljer sig. Tre av fem lärare har 

precis startat upp sin pulsträning, men har ambitionen att inom en snar framtid utvärdera med 

hjälp av meritvärden, nationella prov och betyg. Samtliga deltagare beskriver att arbetet kring 

pulsträning på deras skola just nu utvärderades genom upplevelser där IP4 förklarar:  
Både jag och fritidspersonalen har upplevt ett annat lugn i gruppen. [---]. En morgon hade vi inte puls av 

olika anledningar och då sågs en tydlig skillnad på barnen att de inte hade fått springa av sig på morgonen. 

Så lärarna på skolan har uttryckt att de sett skillnad på koncentrationen bland eleverna de dagar de haft 

pulsträning jämfört med de dagar de inte haft pulsträning. 

På skolan där IP3 arbetar utvärderar de effekterna av pulsträning likt IP4 med egna upplevelser. 

Både skolans lärare men även föräldrar som har elever på skolan har upplevt att barnens 

koncentration förbättrats sedan uppstarten av pulsträningen:  
.. Den där eleven som tidigare har haft svårt att koncentrera sig har nu fått springa av sig. Den har fått 

aktivera sig och fått igång blodtillförseln till hjärnan och kan då bortse från distraktioner, sätta sig ner och 

kolla sina uppgifter men även inte bli lika påverkad av kamraterna runt omkring. 

Även elevernas egna upplevelser av effekterna på pulsträningen tas upp i majoriteten av 

intervjuerna som genomfördes. I två av skolorna får eleverna fylla i en enkät där de får besvara 

frågor som berör elevernas inställning till pulsträning, deras psykiska, fysiska och mentala hälsa 

samt deras egna upplevelse om hur koncentration och uthållighet på lektionerna som kommer 

efteråt påverkas av pulsträning. Endast en av skolorna nämnde utvärdering genom vetenskapliga 

metoder. På skolan hade resultat presenterats som visar på att eleverna lyckats prestera bättre på 

ett specifikt framtaget matematiktest efter att de hade genomfört ett pulspass i jämförelse med 

när de inte hade ett pulspass innan testet. IP5 beskriver: “Jag gjorde en sammanfattning för både 

lärare och elever där vi gick igenom hur betygen allmänt hade ökat i skolan under det året då 

användandet av pulsträning tagits fram.” Samma person förklarar vidare att det är svårt att 

utvärdera effekterna av pulsträning genom statistik på dennes skola då den är enparallellig, 

vilket resulterar i att en kontrollgrupp inte finns tillgänglig och att resultaten då inte 

nödvändigtvis påverkats av pulsträningen utan istället av andra faktorer. Förutom ovanstående 

exempel visar det sig att lärarna förlitar sig på den forskning som redan är gjord och istället 

utvärdera pulsträningen efter vad deras skola gör bra och vad de kan utveckla. När författarna 

frågar vad anledning till varför inte en del av skolorna utvärderar effekten av pulsträning med 

vetenskapliga metoder förklarar IP3: “Nu är de studierna redan gjorda, både i Bunkeflo och i 

Naperville. Därför behöver vi inte göra det en gång till. Vi har redan den forskning som visar på 

att det här är grymt och att det främjar inlärningen.”  
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6 Diskussion 

6.1 Hur motiverar lärarna valet av att tillämpa pulsträning i skolan? 

Två aspekter till varför lärarna valt att använda sig utav pulsträning i skolan tas upp. Den första 

aspekten är för att öka inlärning hos eleverna. Lärarna hänvisar till forskning som gjorts inom 

området (Ericsson & Karlsson 2014; Zientarski & Utbildningsradion 2016; Hansen 2016; 

Hansen 2017) där de menar att kognitionen och den akademiska prestationen förbättras med 

hjälp av fysisk aktivitet. Detta är något som Sibley & Etnier (2003) samt Donnelys (2016)  tar 

upp i sina metaanalyser där resultatet visar att kognitionen förbättras vid fysisk aktivitet. Detta 

kan kopplas till motivet att öka inlärningen där de vid Bunkefloprojektet (2014) såg att betygen 

höjdes för de elever som fick ökad mängd fysisk aktivitet.  

 

Den andra orsaken till varför lärarna valt att använda sig utav pulsträning i skolan var för att de 

ansåg att den fysiska aktiviteten hos eleverna minskat. Detta tar Nyberg (2017) upp i sin studie 

där svenska barn och ungdomar inte kommer upp till de nationella rekommendationer för fysisk 

aktivitet som finns. Detta verkar dock inte vara något som lockar ledningen till att starta upp 

pulsträningen och därför har lärarna istället valt att sälja in pulsträning till skolledningen genom 

effekter som ökad inlärning. Författarna ställer sig nyfikna kring varför skolledningen enbart 

visar ett intresse kring pulsträning i förhållande till ökad inlärning men inte visar ett större 

intresse i att införa pulsträning på skolan för att även ge varje elev på skolan möjligheten till att 

nå de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet. En teori till detta kan vara att fler 

föräldrar väljer att placera sina barn på de skolor där de arbetar med pulsträning med 

huvudsyftet i att öka inlärningen bland skolans elever, i jämförelse med de skolor som arbetar 

med pulsträning i huvudsyfte att ge varje elev större möjligheter till att nå de nationella 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. Det som skolledningen behöver ta i beaktande är hur 

de ska försvara en eventuell utebliven effekt på inlärning och betyg när de som i studiens fall 

lagt ner ekonomiska resurser på mellan 20 000-150 000 kronor till pulsträningsprojektet. Kan 

det då istället vara bättre att huvudsyftet ligger på att barnen får chans att nå de nationella 

rekommendationerna och ökad inlärning istället kommer i andra hand? Miller, Gillman och 

Martens (2008, s.11) menar att det finns en oro för att fysisk aktivitet i skolan tar dyrbar tid ifrån 

de mer teoretiska ämnena. Även om en del skolpersonal uttrycker bekymmer om att fysisk 

aktivitet tar bort värdefull undervisningstid i de teoretiska ämnena, visar annan forskning att en 

ökad mängd av fysisk aktivitet insatt i läroplanen inte påverkar elevernas akademiska prestation 
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negativt utan att det istället kan bidra till en förbättring av denna (Ericsson & Karlsson 2014; 

Sallis et al. 1999).  

 
6.2 Hur ser upplägg av lektioner ut gällande pulsträning kopplat till 
inlärning? 

Det resultat som tagits fram visar på ett tydligt samband mellan lärarnas arbete med pulsträning 

och vad den existerande forskningen presenterat gällande arbetsintensitet och antal aktiva 

minuter. För samtliga lärare som deltagit i studien har det framkommit att eleverna arbetar aktivt 

i 20-30 minuter med en intensitet mellan 60-80 % av maximal hjärtfrekvens. Dessa siffror tycks 

stämma väl överens med vad Hillman et al (2009) presenterat i sin forskning och de siffror Paul 

Zientarski, idrottslärare på Naperville Central High School, presenterade under konferensen 

“Pulsträning och inlärning” på Karolinska institutet våren 2016. Varje pulspass på Naperville 

Central High School är 50 minuter långa, vilket är 20-30 minuter längre än lektionerna 

deltagarna i studien har, vilket kan förklaras av att majoriteten av lärarna tog upp tidsbrist och 

problem med schemaläggning i arbetet kring pulsträning samt att lärarna dessvärre inte lyckats 

få mer än 20-30 minuter insatt på schemat av skolledningen. Antalet pulspass i veckan varierade 

mellan 1-5 stycken. Detta kan bero på hur mycket tid lärarna har fått av skolledningen till denna 

pulsträning. Sett till forskning har antalet pass i veckan gett blandade resultat (Ericsson & 

Karlsson 2014; Sjöwall, Hertz & Klingberg 2017). Bunkefloprojektet med fysisk aktivitet varje 

dag resulterade i att flera elever klarade grundskolans mål än de elever som hade fysisk aktivitet 

två gånger i veckan. Samtidigt visade Sjöwall, Hertz & Klingberg i sin studie att fysisk aktivitet 

varje dag inte visade en signifikant skillnad på arbetsminne och aritmetiska resultat än de elever 

som utförde fysisk aktivitet två gånger i veckan. Därför är det svårt att säga hur många pulspass i 

veckan som är optimalt för inlärningen, men sett till folkhälsan rekommenderas barn och 

ungdomar att vara fysisk aktiv minst 60 minuter dagligen (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 

2017). Därför kan pulsträning i skolan vara ett bra komplement till att barn och ungdomar 

kommer upp till dessa rekommendationer.  

 

En annan likhet i arbetet mellan lärarna i studien var när på dagen de hade pulsträningen. I detta 

fall hade alla lärare sin pulsträning på förmiddagen. Detta stämmer också väl överens med 

Napervilles egna studie som Paul Zientarski tar upp på konferensen pulsträning kopplat till 

inlärning (2016). Deras studie visade på att elever som hade lässvårigheter och fick pulsträna på 

morgonen innan läsningen hade ett något bättre resultat på ett lästest än de elever som hade 
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pulsträningen på eftermiddagen. Denna studie är även den enda som tar upp tid på dygnet, då till 

exempel Bunkefloprojektet och Sjöwall, Hertz & Klingberg (2017) studie fokuserar mer på antal 

dagar i veckan och längden på lektionerna. Vad lektionsinnehållet under pulsträningen består 

utav verkar enligt resultatet inte spela någon roll så länge eleverna får möjlighet att arbeta på en 

intensitet mellan 60-80 % av maximal hjärtfrekvens. Däremot är det viktigt att läraren både 

individanpassar lektionsinnehållet så att samtliga elever får denna möjlighet men också planerar 

efter hur elevgruppen fungerar. Tävlingsmoment kan sannolikt bidra till att elevernas puls 

antingen blir för hög eller för låg och inte hamnar inom de optimala pulszonerna. Därför 

använder sig majoriteten av lärarna olika stationer för att både kunna “styra” deras puls och ge 

eleverna möjligheten att själva välja aktiviteter efter vad de själva anser passar dem.  

 

Att sträva efter att planera in teoretiska lektioner efter pulsträningen var något samtliga lärare 

tog upp. Anledningen kan bero på den forskning som visat på de akuta effekter fysisk aktivitet 

har för inlärningen (Hillman et al. 2009) och att majoriteten av lärarna då valt att planera 

schemat så eleverna får möjlighet till att studera kärnämnen efter pulspassen. En annan aspekt 

att reflektera kring är skillnaderna gällande hur stor plats fysisk aktivitet, men även pulsträning 

får på skolorna. I en av deltagarnas skola erbjuds eleverna utöver pulsträningen även styrda 

rastaktiviteter för att de ska vara fysiskt aktiva medan lärare i andra skolor varit tvungna att 

övertyga sin ledning om att få ha kvar pulsträning på skolan. Det finns även stora skillnader 

gällande samarbeten över ämnesgränserna och andra lärares åsikter angående pulsträning inom 

skolan. I sin helhet visar resultatet på att samarbetet över ämnesgränserna mellan pulsträning och 

andra ämnen inte är vanligt förekommande på de skolor som deltagarna i studien arbetar på. 

Majoriteten av deltagarna uppfattar att andra lärare på skolorna ställer sig positiva till att arbetet 

finns, men att de samtidigt inte visat ett engagemang eller vill vara delaktiga i arbetet kring 

pulsträning. En möjlig förklaring till detta kan vara att andra lärare på skolan har begränsade 

erfarenheter och bristande kunskaper inom området, vilket kan resultera i att de känner sig 

obekväma med att arbeta med pulsträning. Anmärkningsvärt är att intresset bland andra lärare 

inte är större då det finns forskning som visar på att ökad fysisk aktivitet påverkar inlärningen 

positivt (Hansen 2016, s. 114; Hillman et al. 2009). Om fysisk aktivitet har en sådan positiv 

påverkan för människans inlärning blir det intressant att reflektera över varför andra lärare på 

skolan inte blivit mer engagerade än vad resultatet visar på, då ökad inlärningsförmåga och ökad 

koncentration bland skolans elever även har en påverkan på dessa lärares lektioner. Att det finns 

ett intresse inom skolledningen är betydelsefullt men det verkar samtidigt vara viktigt att andra 

lärare på skolan blir involverade i arbetet så att det inte bara är en eller ett fåtal personer som 
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arbetar med detta. Därför anser författarna det är av stor betydelse att presentera idén och den 

forskning som finns för andra lärare på skolan så att de blir medvetna om att detta är något som 

även kan ge effekt inom deras skolämnen, och att de tillsammans kan bidra till ett lyckat arbete 

kring pulsträning. Med endast en lärare drivande inom arbetet kan det finnas en risk att arbetet 

upphör om denna person exempelvis blir sjuk eller slutar på skolan. Därför anser författarna att 

det är viktigt att andra personer på skolan vet hur arbetet går till för att skolan tillsammans ska 

kunna arbete med pulsträning.  

 

Det resultat som presenterats visar att lärarna i studien både har en målsättning och även arbetar 

utifrån vad pionjärer inom området och tidigare forskningen visat ha störst effekt på inlärning. 

Samtidigt visar resultatet att det finns stora skillnader i arbetet och att dessa tycks bero på vilka 

förutsättningar respektive lärare har fått i förfogande kring arbetet med pulsträning, vilket 

stämmer väl överens med studiens hypotes. Att arbetet påverkas av vilka förutsättningar 

respektive lärare har kan ses som en självklarhet, och författarna tror att om förutsättningar 

mellan respektive lärare var densamma skulle troligtvis även arbetet mellan dessa vara mer lika 

än vad resultatet visar i studien.  

 

6.2.1 Bidragande faktorer till ett lyckat arbete 

Resultatet visar på att lärarna tycks ha en relativt enhetlig uppfattning om att ett stöd från 

skolans ledning är viktigt för att arbetet kring pulsträning ska bli lyckat. Utan ett förtroende från  

ledningen kan det bli svårt att få pulsträning insatt i elevernas schema och därmed göra det 

obligatoriskt, vilket visat sig vara viktigt för att det inte ska bli eller ses som en sidoaktivitet. 

Utan ett förtroende från skolledningen kan det även bli svårt att få ett ekonomiskt bidrag till 

arbetet, vilket även visat sig ha haft en avgörande betydelse för arbetets uppstart. En intressant 

aspekt är att en av lärarna inte fått något bidrag för att starta upp arbetet utan förklarade istället 

att pengar inte behöver vara ett problem så länge som läraren är tillräckligt kreativ. En förklaring 

kan vara att skolan, likt skolan som deltog i Bunkefloprojektet (Ericsson & Karlsson 2014) inte 

använde sig av pulssystem i arbetet kring pulsträning utan istället utökade mängden fysisk 

aktivitet per dag och därför inte behövde lägga pengar på detta. Inköp av pulssystem kostar 

skolorna pengar, men samtidigt är avsikten med dessa att både lärare och elever har möjlighet att 

mäta pulsen på ett effektivare sätt som samtidigt bidrar till högre reliabilitet. Det finns även 

forskning som visar på störst effekt av förbättring på den kognitiva förmågan efter att ha 

genomfört fysisk aktivitet på en intensitet mellan 60-80 % av maximal hjärtfrekvens (Hillman et 



 

 25 

al. 2009; Zientarski & Utbildningsradion 2016) och utan pulssystem blir det problematiskt för 

både eleverna och lärarna att ha kontroll på vilken puls respektive elev ligger på. Risken finns då 

att en del av eleverna omedvetet håller en för hög eller för låg puls vilket kan resultera i 

utebliven effekt på inlärningen. Därför blir det intressant att reflektera över vilken aspekt som är 

av störst betydelse för ökad inlärning, att generellt öka mängden fysisk aktivitet eller att arbeta 

med en intensitet inom 60-80 % av maximal hjärtfrekvens?  

 

6.2.2 Problem med pulsträning i skolan 

Problem som lärarna ansåg sig ha med pulsträning i skolan var schemaläggningen samt hunger 

hos eleverna efter den fysiska aktiviteten. Enligt en del av lärarna hade eleverna för kort tid på 

sig till nästa lektion. De menade att 20 minuter från avslutad pulsträningslektion till nästa lektion 

var för lite tid för att hinna göra sig i ordning. Detta problem speglar av sig på det andra 

problemet som en del av lärarna nämnde vilket var hunger. Men problemet med hunger var inget 

som påverkade resultaten i klassrummen enligt lärarna. Frågan som kan ställas är hur lärarna kan 

vara så säkra på det när de inte har hunnit utvärdera resultatet? Teoretiskt sett borde detta vara 

något som försämrar tänkandet, minnet och inlärningen då hjärnans funktion är sammanlänkad 

med glukosnivåerna som är lägre då vi är hungriga (Edwards 2016). Ingen av skolorna fick 

finansiering till att köpa in något att äta efter pulsträningen och därför lades istället ansvaret på 

eleverna själva att ta med sig något. Detta är en sak som skolorna borde se över och diskutera 

med skolledningen om det kan vara värt att satsa på då eleverna har denna pulsträning på 

morgonen och det kan ta nästan tre timmar innan eleverna har lunch.  

 

6.3 Skolornas utvärdering av arbetet med pulsträning  

Det resultat som tagits fram visar på att lärarna som deltog i studien för tillfället inte utvärderar 

effekterna av pulsträning med vetenskaplig metodik utan istället genom egna upplevelser. 

En möjlig konsekvens av att lärarna förlitar sig på sina egna upplevelser och inte utvärderar 

effekterna av pulsträning på ett vetenskapligt sätt är att det kan uppstå en placeboeffekt av den 

tidigare forskning de har tagit del av. Dock kan en orsak till att lärarna inte utvärderat resultat 

genom vetenskapliga metoder ha att göra med att lärarna inte arbetet med pulsträning under en 

längre tid och att de i framtiden har detta som ett mål, vilket även flera av lärarna nämner under 

intervjuerna. Samtidigt nämner flera av lärarna att de inte behöver utvärdera resultaten av 

pulsträning med hjälp av vetenskaplig metodik då de förlitar sig på den forskning som redan är 
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gjord som visar på vilka effekter ökad fysisk aktivitet har för inlärning på oss människor. En av 

lärarna förklarar att de istället utvärderar arbetet tillsammans efter vad deras skola gör bra och 

vad de kan förbättra för att på så sätt utveckla arbetet kring pulsträning.   

 

Samtidigt som det finns studier som visar att inlärningen förbättras efter fysisk aktivitet visar 

studien av Sjöwall, Hertz och Klingberg (2017) på att det inte finns någon signifikans mellan 

fysisk aktivitet och arbetsminne och därför blir det intressant att resonera kring varför det finns 

lärare i studien som endast valt att förlita sig en del av vad forskningen visar på. Som tidigare 

nämnts kan en möjlig förklaring till de skilda resultat som redovisats bero på hur olika 

forskningsmetodik använts. Exempel är att studieupplägg, undersökningsgrupp och tidpunkt för 

utvärdering kan variera. Sjöwall, Hertz och Klingberg (2017, s. 1) menar att specificitet är 

viktigt vid denna typ av studier. Exempelvis är fysisk aktivitet ett väldigt brett ämne och 

forskare måste vara tydlig med längden på studien eftersom effekten kan vara akut eller kronisk 

samt att resultatet kan påverkas beroende på intensiteten vid fysisk aktivitet. Med tanke på att 

det finns forskning med skilda resultat på vilken effekt fysisk aktivitet har på inlärningen anser 

författarna det därför är anmärkningsvärt att lärarna endast nämner forskning som visat på 

positiva resultat (Donnelly et al. 2016; Ericsson & Karlsson 2014; Sibley et al. 2003) och inte 

kritiskt granskar forskningen då det även finns forskning som visar på utebliven effekt av ökad 

inlärning vid fysisk aktivitet (Sjöwall, Hertz & Klingberg 2017; Ahamed et al. 2007; Tremblay, 

Inman & Willms 2000).  

 

Om utvärdering av den pulsträning som finns på skolorna endast görs genom lärarnas egna 

upplevelser finns risken att effekterna av inlärning uteblir med anledning av den subjektiva syn 

de kan ha på arbetet. I en situation där en lärare utvärderar effekterna av pulsträning endast med 

egna upplevelser och förlitar sig på den forskning som visar på att fysisk aktivitet påverkar 

koncentrationen, uthålligheten och inlärningsförmågan positivt kan denna lärare arbeta med 

pulsträning omedveten om arbetet ger dessa effekter på skolans elever eller om det i själva 

verket inte gör det. Det blir därför svårt att garantera att den ökade koncentrationen och 

inlärningen lärarna upplever faktiskt beror på pulsträningen och inte beror på en placeboeffekt 

av att de läst forskning som visat att fysisk aktivitet ska öka koncentrationen och inlärningen. 

Därför är det av stor betydelse att de som arbetar med pulsträning även ställer sig källkritiska till 

den forskning som presenteras och även utvärderar med hjälp av vetenskapliga metoder för att 

säkerställa att arbetet på deras skola resulterar i dessa positiva effekter. Detta då skolorna både 

spenderar pengar och ägnar tid på arbetet med pulsträning.  
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6.5 Metoddiskussion 

Författarna anser att den kvalitativa ansatsen med intervjuer som datainsamling var lämplig för 

studiens syfte och de frågeställningar som tagits fram. Då studien bygger på att studera hur och 

varför lärare arbetar med pulsträning kopplat till inlärning, vilket kan ses som aningen komplext, 

ansågs således kvalitativa intervjuer som lämpligt metodval. Detta då datainsamlingen baseras 

på åsikter, uppfattningar och erfarenhet kring ämnet där man med hjälp av kvalitativa intervjuer 

kan utforska på djupet och i detalj vilket gör det möjligt att få en helhetsbild och förstå studiens 

komplexa frågeställningar (Denscombe 2009, s. 232 f.). Valet av att genomföra 

semistrukturerade intervjuer har resulterat i att studiens deltagare haft möjlighet att diskutera fritt 

kring ämnet vilket både gett djupgående och välformulerade svar på de frågor författarna ställt. 

Författarna är sedan tidigare inte bekanta med deltagarna i studien vilket i andra studier med 

känsligare ämnen skulle kunnat ses som en svaghet då riskerna skulle kunna vara att deltagarna 

inte svarat öppet och ärligt på frågorna. Trots det anses inte studiens ämne behandla ett känsligt 

ämne och därför ansågs inte deltagarna ha svårt att svara öppet och ärligt på samtliga 

intervjufrågor. De båda författarna har även varit närvarande vid samtliga intervjutillfällen och 

tillsammans transkriberat datainsamlingen vilket kan bidra till ökad pålitlighet hos studien.   

Samtidigt anser författarna valet av att genomföra fem stycken intervjuer var tillräckligt och att 

ett större antal deltagare istället skulle medfört en mättande effekt, det vill säga att författarna 

inte upplever att fler intervjuer skulle resultera i avvikande data. Ytterligare en styrka är att 

författarna genomförde en pilotstudie innan första intervjun för att ha möjlighet att både testa 

utvald intervjuguide samt den tekniska utrustningen för att få möjlighet att korrigera dessa inför 

de kommande intervjuerna. 
 

I efterhand ser författarna brister i studiens datainsamling. Då författarna tolkat insamlad data 

genom transkriberad text bör det resultat och de slutsatser som presenteras beaktas med 

försiktighet. För att öka validiteten av datainsamlingen skulle författarna kunnat använda sig av 

en analytikertriangulering där andra utomstående personer även de tolkar materialet, men på 

grund av tidsbrist har inte den möjligheten funnits. Tidsbristen har dessutom orsakat att 

författarna varit tvungna att genomföra samtliga intervjuer under samma vecka. Det har varit 

onödigt energikrävande vilket hade gått att förhindra om författarna valt att skicka ut missivbrev 

och bestämt tider för intervjutillfällen tillsammans med deltagarna tidigare än vad som gjorts. 

 
Urvalet av försökspersoner är något som påverkar ett resultat i studier. I studien deltog fem 

lärare som har mellan 0,5–1,5 års erfarenhet av att arbete med pulsträning kopplat till ökad 
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inlärning. En intressant aspekt att reflektera över är om resultatet om hur lärarna arbetar med 

pulsträning skulle skiljt sig om deltagarna i studien istället hade jobbat med pulsträning en 

längre tid och haft mer erfarenhet om ämnet. Om deltagarna hade tagits fram helt randomiserat 

och inte med hjälp av andra personer skulle även kopplingar mellan de olika aktörerna och 

pionjärerna inom området kunnat se annorlunda ut.  

 

6.4 Slutsats 

Anledningen till att lärarna i studien valt att tillämpa pulsträning i respektive skola har visat sig 

vara att öka inlärningen samt viljan att förbättra betygen hos skoleleverna. Lärarna tar även upp 

att ökad mängd fysisk aktivitet är bra för elevernas hälsa men det verkar samtidigt inte vara en 

anledning som övertygar skolledningen till att starta pulsträning i skolan. Det har visat sig finnas 

skillnader i arbetet kring pulsträning mellan lärarna vad gäller exempelvis lektionsinnehåll, 

ekonomiska bidrag till arbetet och hur stor plats fysisk aktivitet men även pulsträning har på 

skolorna. Samtidigt finns stora likheter mellan deltagarna gällande syftet att tillämpa pulsträning 

i skolan men också hur lärarna fått kännedom om att pulsträning kan öka inlärningen. Det blir 

tydligt att lärarna i studien arbetar utifrån den forskning som tagits fram och presenterats av 

framstående personer inom området, där lärarna har tagit in information och applicerar teorin in 

i praktiken. För att arbetet överhuvudtaget ska bli möjligt är stöd från ledningen av stor 

betydelse, samtidigt som det behöver finnas engagerade och ambitiösa lärare som vill starta upp 

och driva arbetet framåt.  

 

Det resultat som presenterats visar att lärarna i studien både har en målsättning och även arbetar 

utifrån vad pionjärer inom området och tidigare forskningen visat ha störst effekt på inlärning. 

Samtidigt visar resultatet att det finns stora skillnader i arbetet och att dessa tycks bero på vilka 

förutsättningar respektive lärare har fått i förfogande kring arbetet med pulsträning, vilket 

stämmer väl överens med studiens hypotes. En viktig slutsats är att lärarna i studien vill tillämpa 

pulsträning som ett möjligt hjälpmedel för att öka inlärningen i den svenska skolan.  

 

6.6 Förslag på fortsatta studier 

Ett förslag till vidare studier inom området är att undersöka hur lärare med längre erfarenhet i 

arbetet kring pulsträning motiverar sitt upplägg. Då majoriteten av de lärare som deltog i studien 

inte arbetat med pulsträning längre än ett år, och därför inte heller lyckats hinna med att 
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utvärdera arbetet med vetenskapliga metoder anser författarna det skulle vara intressant att se 

om och i sådana fall vilka skillnader det finns mellan lärare med mindre respektive mer 

erfarenhet inom arbetat av pulsträning. Genom att undersöka lärare som både har längre 

erfarenhet av arbetet och utvärderar pulsträningen på skolan med hjälp av statistiska metoder 

skulle dessa resultat kunna indikera hur ett lyckosamt arbete kan se ut, då det finns risk att lärare 

med liten erfarenhet om arbetet till en början “testar sig fram” för att se vad som fungerar bra 

och mindre bra. Det skulle även vara intressant att i framtiden studera lärare som har valt att 

avsluta arbetet kring pulsträning och se på orsakerna till beslutet. Då skulle det kunna bli tydligt 

vilka faktorer som resulterar i ett framgångsrikt arbete vilket skulle kunna vara användbart för de 

som i framtiden beslutar sig för att starta upp ett arbete kring pulsträning på sina skolor.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund 

Vi genomför vår studie för att skriva en uppsats om hur lärare arbetar med pulsträning kopplat 

till ökad inlärning bland skolelever. Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att avbryta 

intervjun när som helst och därmed ditt deltagande. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Ingen enskild 

individ kommer kunna identifieras och du har möjligheten att få en kopia bifogad till dig när 

resultatet har framställts för att kunna ha möjlighet till att korrigera eventuella felaktigheter i 

svaren.  

 

Inledning 

• Kan du kort berätta om din skola? 

o Hur stor är skolan? 

§ Elever 

§ Personal 

o Hur är den organiserad? 

§ Personalgrupper 

§ Elevgrupper 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

o Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

§ Har du arbetat på någon annan skola tidigare? 

o Vart och när tog du din examen? 

• Kan du berätta om när och hur begreppet pulsträning i skolan kom till dig personligen? 

 

Hur motiverar lärarna valet av att tillämpa pulsträning i skolan? 

• Hur uppkom pulsträning på din skola?  

• Eldsjälar eller inte? 

o Vem tog initiativet till att pulsträning skulle införas på din skola? 

o Vilket år startade ni pulsträning för ökad inlärning? 

o Vilken respons fick upplägget? 

§ Skolans elever och föräldrar 

§ Andra lärare på skolan 



 

 

§ Skolans styrelse 

• Har synen på pulsträning förändrats under tid? 

§ Skolans elever och föräldrar 

§ Andra lärare på skolan 

§ Skolans styrelse 

• Vad innebär pulsträning för din skola? 

o Varför anser ni att pulsträning är nödvändigt?  

• Förklara vad syftet med pulsträning är på din skola 

• Vilken utbildning har du fått i pulsträning 

o Kurser 

o Litteratur 

o Självsökt information 

 

Hur ser upplägg av lektioner ut gällande pulsträning kopplat till inlärning? 

• Berätta hur du och din skola arbetar med pulsträning? 

o Hur många dagar i veckan? 

o Hur många minuter per gång? 

o Vilken tid på dagen utövas pulsträning? 

o Hur ser schemaupplägget ut kring pulsträningen? 

§ Insatt eller utöver ditt tidigare schema? 

§ Några specifika lektioner efter dessa pulspass? 

o Hur ser intervallerna ut?  

o Vilket material använder du och din skola er utav? 

§ Tillgång till lokaler 

o Hur inkluderar ni eleverna i upplägget kring pulsträningen på skolan? 

§ Får eleverna något ansvar gällande upplägg? 

o Hur ser uppdelning av arbetsuppgifter ut på skolan i arbetet kring pulsträning? 

§ Finna det samarbete över ämnesgränser? 

§ Om svaret är ja:  

§ Hur ser dessa ut? 

§ Om svaret är nej: 

§ Vad är orsaken till detta? 

§ Vad skulle detta samarbete eventuellt kunna bidra till 

enligt dig? 



 

 

o Hur motiverar ni eleverna till upplägget av pulsträning? 

§ Är pulsprojektet obligatorisk eller inte på din skola? 

o Hur motiverar ni elevernas föräldrar till upplägget av pulsträning? 

• Hur finansieras användandet av pulsträning i din skola?  

o Har ni fått bidrag på något sätt eller inte? 

§ Om svaret är ja: 

• Från vem eller vilka? 

• Vilka möjligheter har skapats? 

• Berätta hur ni har fördelat ert bidrag? 

§ Om svaret nej: Vilka möjligheter anser ni saknar utan ett bidrag?  

• Finns det för tillfället problem kring upplägget av pulsträning på din skola? 

o Om svaret är ja:  

§ Vilka är dessa problem? 

§ Hur skulle dessa problem kunna förhindras? 

o Om svaret är nej:  

§ Vad anser du är den bidragande orsaken till att upplägget fungerar så bra? 

• Hur motiverades upplägget av pulsträning? 

§ Skolans elever och föräldrar 

§ Andra lärare på skolan 

§ Skolans styrelse 

• Hur anser du att vi tillsammans kan motivera andra skolor att börja med detta koncept? 

 

Hur utvärderas interventioner vad gäller pulsträning kopplat till inlärning? 

• Hur utvärderas resultatet av pulsträningen?  

o Om skola inte utvärderar resultaten: Vad är anledningen till att resultaten inte 

utvärderas? 

• Har eleverna möjlighet till att följa sina resultat? 

o Om svaret är ja: Hur kan eleverna följa sina resultat? 

o Om svaret är nej: Varför kan inte eleverna följa sina resultat? 

• Tittar ni på akuta effekter eller långtidseffekter, eller kanske båda? 

• Hur behandlas resultat från eleverna som nästan aldrig deltar i den fysiska aktiviteten?  

• Finns resultat som tyder på elevernas skolresultat generellt förbättrats sedan uppstarten 

av pulsträning på din skola? 

o Om svaret är ja:  



 

 

§ Några ämnen som utmärker sig?  

§ Finns dessa resultat tillgängliga för användning av i examensarbetet? 

o Om svaret är nej: 

§ Kommer det i inom snar framtid finnas resultat som tyder på detta? 

§ Kommer det i framtiden finnas resultat som tyder på detta? 

 

Övrigt: 

• Är det något du vill lägga till som du anser vi har missat att ta upp under intervjun? 

o Om svaret är ja: Vad har vi isåfall missat att ta upp? 

o Om svaret är nej: Då tackar vi personen för deltagandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Missivbrev       

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och läser för tillfället 

vårt fjärde år av fem på högskolans lärarprogram, med inriktning på gymnasiet. Den här 

terminen skriver vi C-uppsats där studiens syfte är att ta reda på hur och varför lärare arbetar 

med pulsträning i skolan kopplat till ökad inlärning. 

 

Datainsamlingen baseras på åsikter, uppfattningar och erfarenhet kring området och vi tror att 

kvalitativa intervjuer kan resultera i att vi tillsammans med din kunskap och erfarenhet kring 

ämnet kan utforska och diskutera området mer i detalj än vid andra metodval. Intervjun kommer 

att bestå av 20 frågor och kommer att ta mellan 30-45 minuter. Deltagandet är frivilligt och du 

har möjlighet att avbryta intervjun när som helst och därmed ditt deltagande. Dina svar kommer 

att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

Ingen enskild individ kommer kunna identifieras och du har möjligheten att få en kopia bifogad 

till dig när resultatet har framställts för att kunna ha möjlighet till att korrigera eventuella 

felaktigheter i svaren.  

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer information.  

 

Med vänliga hälsningar, André Viksell & Chris Grönstedt 

      

Kontaktuppgifter:  

Telefonnummer: 070-49 79 748   

Mailadress: chris.gronstedt@student.gih.se  

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför ett 

specifikt antal lärare arbetar med pulsträning för ökad inlärning bland skolelever. 

• Hur motiverar lärarna valet av att tillämpa pulsträning i skolan? 

• Hur ser upplägg av lektioner ut gällande pulsträning kopplat till inlärning? 

• Hur utvärderas interventioner vad gäller pulsträning kopplat till inlärning? 

 

Studiens hypotes är att lärarna i studien arbetar på olika sätt med pulsträning i skolan. 

 

Vilka sökord har du använt? 

Pulsträning, Napervilleprojektet, John J. Ratey, Spark, Jesper Fritz, Bunkefloprojeket, Martin 

Lossman, Anders Hansen, Teamkoncept, Physical cognition, Physical activity cognition kids, 

Physical activity and academic performance, Physical activity interventions academic, BDNF, 

BDNF physical activity, Effect of physical activity intervention, effect physical activity 

intervention, Hillman, Charles Hillman, Physical education increase, Relationship between 

physical activity and cognition, Physical Activity Does Not Compromise Academic Performance 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog. Discovery, Google Scholar, Pubmed 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: physical activity and academic performance 

Google Scholar: Relationship between physical activity and cognition 

 

 

Kommentarer 

Mycket av forskningen hittades genom att läsa referenslistor hos andra artiklar samt lärare på 
skolan har kommit med tips. 


