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Sammanfattning 
Eftersom att ungdomar inte rör på sig tillräckligt har en trend bland skolor i Sverige 
utvecklats att implementera pulsträningspass, bland annat med avsikt att främja elevers hälsa. 
Syftet med undersökningen var att öka förståelsen av hur elever upplever det hälsofrämjande 
arbetet på pulsträningspass i jämförelse med det hälsofrämjande arbetet på idrottslektioner. 

Undersökningen utgick från en kvalitativ hermeneutisk metodansats genom att tolka elevers 
upplevelser med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Studiens utgångspunkt baserades på 
Albert Banduras Social Cognitive Theory om hur beteenden kan förändras genom samspel 
mellan omgivningen och individen. Nio högstadieelever från en skola som har implementerat 
pulsträningspass intervjuades. Datamaterialet kategoriserades i teman över hur elever 
upplevde (1) hur deras hälsa främjades och (2) deras förväntade effekter. I båda fallen 
jämfördes upplevelser av pulsträningspass med upplevelser av idrottslektioner. 
Resultatet visade att intensitetsnivån, förmedling av teoretiska kunskaper och den sociala 
omgivningen var tre teman som skiljde sig beträffande hur hälsan främjades mellan passen 
och lektionerna. Fysiska, studierelaterade och sociala effekter var tre teman av elevers 
förväntade effekter som skiljde sig mellan de två olika aktiviteterna. Studien kom fram till att 
pulsträningspassen kan fungera som ett betydelsefullt komplement till idrottslektionerna. Men 
problematik kan uppstå om idrottsämnet inte upplevs lika motiverande och lekfullt som 
pulspassen eftersom betydelsefulla värden gällande hälsa i idrottsämnet då kan nedvärderas 
hos elever. Medvetenhet hos lärare om att de förväntade positiva effekterna kan fungera som 
incitament samtidigt som de negativa effekterna kan verka som hinder för elevers fysiska 
aktivitet är betydelsefullt för att kunna forma en undervisning som kan främja elevers hälsa.  
Nyckelord: idrott och hälsa, hälsa, högstadiet, social cognitive theory. 

Abstract 
As a result of physical inactivity among adolescents, Swedish schools have implemented 
“pulsträningspass”, a physical activity with pulse surveillance with the intention to promote 
students’ health. The aim of the study was to increase the understanding of how students 
experience health promotion in pulsträningspass in comparison with it in physical education. 
The study was based on a hermeneutic approach. It involved interpreting students’ 
experiences using semi-structured interviews. The investigation was guided by Albert 
Bandura’s Social Cognitive Theory about how behavior can be changed by interaction 
between the environment and the individual. Nine students from a secondary school that had 
implemented pulsträningspass were interviewed. The data were categorized regarding how 
students experienced (1) how their health was promoted, and (2) their outcome expectations. 
In both cases, pulsträningspass responses were compared with physical education responses. 

The results showed that: level of intensity, mediation of theoretical knowledge and the social 
environment differed regarding how their health was promoted between the pulsträningspass 
and the classes. Physical, study-related and social effects were three themes of students’ 
expected outcomes that differed between the two activities. Pulsträningspass can operate as a 
significant complement to physical education. However, problems can appear if physical 
education is not as motivating or playful as pulsträningspass, since students can then 
downgrade significant values regarding health in physical education. Awareness by teachers 
that positive outcome expectations can function as incentives while negative outcome 
expectations can work as obstacles for the students’ physical activity is important. It can help 
teachers to form an education that can promote students health. 

Keywords: physical education, health, secondary school, social cognitive theory.
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1. Inledning 

Fysisk inaktivitet är ett globalt problem. Världshälsoorganisationen WHO har utgivit globala 

rekommendationer rörande fysisk aktivitet och en global aktionsplan mellan 2018-2030 för att 

främja hälsan. Rekommendationerna innefattar att ungdomar bör vara fysiskt aktiva med 

måttlig till hög intensitet en timme dagligen och utföra hög intensiv fysisk aktivitet och 

aktiviteter som stärker muskler och skelettet minst tre gånger per vecka.1 Men flera studier 

visar bekymrande statistik gällande andelen människor som är fysiskt inaktiva i världen. En 

global studie från 2012 visade att andelen vuxna som betraktades vara fysiskt inaktiva var 31 

%. Därtill visades att 80 % av ungdomar mellan 13-15 år inte nådde målet att vara fysiskt 

aktiva en timme dagligen.2 Sex år senare presenterade en ny global undersökning att 27.5 % 

vuxna människor är otillräckligt fysiskt aktiva. Forskarna hävdar att WHO:s målsättning till 

2025 inte kommer att uppnås med hänsyn till studieresultatet.3 

Rekommendationer om fysisk aktivitet har även utformats i Sverige. Yrkesföreningar för 

fysisk aktivitet presenterar rekommendationer rörande fysisk aktivitet, som stämmer väl 

överens med rekommendationerna från WHO, och belyser att fysisk aktivitet har visat bidra 

med många positiva effekter, bland annat förbättrad mental hälsa, kondition, kardiovaskulär 

och metabol hälsa samt positiva effekter på skelettet. Daglig fysisk aktivitet under minst 60 

minuter ska åtminstone resultera i att pulsen skall öka till viss del poängterar föreningen.4 

Men frågan är om barn och ungdomar i Sverige når upp till rekommendationerna. I en rapport 

från Folkhälsomyndigheten 2018 gällande barns och ungdomars självuppskattade hälsovanor 

visar statistik att andelen som uppger att de når upp till målet att vara aktiv minst en timme 

dagligen är liten. Resultatet visar att flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar. Exempelvis 

visar statistiken för 15-åringar att endast 8,5 % av flickor och 13 % av pojkar når målet.5 

                                                

1 World Health Organization (2018), Global action on physical activity 2018-2030: more active people for a 
healthier world, s. 6-12, 15 f; “Global recommendations on physical activity for health”, World Health 
Organization 2011, https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/physical-activity-recommendations-5-
17years.pdf?ua=1 (hämtad 17/1 2020). 
2 Pedro C Hallal et al. (2012), ”Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects”, 
Lancet, vol. 380, nr. 9838, s. 247-257. 
3 Regina Guthold et al. (2018), ”Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled 
analysis of 358 population-based surveys with 1.9 million participants”, Lancet Global Health, vol. 6, nr. 10, s. 
1077-1086. 
4 ”Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar”, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 21/8 
2016, http://www.yfa.se/2016/08/rekommendationer-om-fysisk-aktivitet-for-barn-och-ungdomar/ (hämtad 23/9 
2019). 
5 Folkhälsomyndigheten (2018), Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18, s. 62 f., 130. 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/physical-activity-recommendations-5-17years.pdf?ua=1
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/physical-activity-recommendations-5-17years.pdf?ua=1
http://www.yfa.se/2016/08/rekommendationer-om-fysisk-aktivitet-for-barn-och-ungdomar/
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För att skapa förändring och få fler elever att röra på sig har det utvecklats en trend att 

implementera pulsträningspass i skolverksamheter. Pulsträningspass är separata aktivitetspass 

från kunskapsämnet idrott och hälsa som ger elever fler tillfällen under skolveckan att vara 

fysiskt aktiva och utöva pulshöjande aktiviteter. Argumenten för passen är att få elever fysiskt 

aktiva för att förbättra hälsan men också att förbättra inlärningsförmågan och 

studieresultaten.6 Pulspassen skiljer sig från idrott och hälsa som är ett obligatoriskt 

kunskapsämne. Men det finns också likheter med tanke på att det framgår tydligt i kursplanen 

att ämnet syftar till att utveckla elevers intresse till att vara fysiskt aktiva för att upprätthålla 

en god hälsa.7 Påståendet att elevers prestationer i skolan och deras studieresultat skulle 

förbättras som en följd av ökad fysisk aktivitet och bättre kondition har däremot bemötts av 

kritik från en nyligen genomförd forskningsöversikt.8 Skolverket har därtill genomfört en 

forskningssammanställning och menar att forskningen inom området är tvetydig. 

Myndigheten fastslår att det inte finns tydlig evidens på att fysisk aktivitet är den 

bakomliggande anledningen till att elever presterar bättre i skolan. Men Skolverket poängterar 

också att lite tyder på att fysisk aktivitet skulle påverka elevers resultat i skolan negativt.9 

Att införa pulsträningspass med mer tid åt fysisk aktivitet i skolan kan låta som en god idé om 

det resulterar i att främja elevers hälsa och förbättrar deras studieresultat. Men frågan är hur 

elever upplever det hälsofrämjande arbetet på pulsträningspassen till skillnad från i 

kunskapsämnet idrott och hälsa. Det är relevant att fundera över om det hälsofrämjande 

arbetet skiljer sig på idrottslektioner i jämförelse med på pulsträningspassen eftersom det kan 

påverka elevernas drivkraft att delta på de olika aktiviteterna, vilket kan påverka deras hälsa. 

Med hänsyn till att kunskapsämnet består av andra avsikter och uppdrag kan eventuellt 

pulsträningspass understödja kunskapsämnet som ett tillägg. Möjligtvis kan pulsträningspass 

vara en lösning för skolan att upprätthålla det hälsofrämjande arbetet för att samtidigt ge 

kunskapsämnet mer utrymme till andra uppdrag i kursplanen, vilket kan påverka elevernas 

upplevelse och drivkraft till kunskapsämnet. Därför är syftet med denna undersökning att öka 

förståelsen av hur elever upplever det hälsofrämjande arbetet på pulsträningspass i jämförelse 

med det hälsofrämjande arbetet på idrottslektioner.

                                                

6 Calle Elfström, ”Pulsträning i skolan populärt men studier dissar effekterna”, i SVT Nyheter 7/5 2019. 
7 Skolverket (2018), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2018., s. 47. 
8 Samuel Tuvey et al. (2019), ”Do changes in cardiorespiratory fitness resulting from physical activity 
interventions impact academic performance and executive function in children and adolescents? A systematic 
review, meta-analysis, and meta-regression”, SportRxiv Preprints, 5 augusti 2019. Ahead-of-print, DOI: 
10.31236/osf.io/4j2sa. 
9 Skolverket 2018:838 Redovisning av uppdrag om mer rörelse i skolan. 
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2. Tidigare forskning 

Avsnittet inleds med introducering av forskning med fokus på hur ökad fysisk aktivitet inom 

skolor kan resultera i olika hälsoeffekter. Därefter presenteras forskning som inriktas mot hur 

studieresultat kan påverkas av ökad fysisk aktivitet i skolan. Studier som har undersökt 

samband mellan hälsa och lärande redovisas sedan. Därpå visas tidigare forskning med 

inriktning på upplevelser av skolinterventioner med fokus på fysisk aktivitet och erfarenheter 

av idrottsämnet. Avslutningsvis summeras det tidigare forskningsläget. 

2.1 Hälsoeffekter av utökad fysisk aktivitet under skoltid 

Forskningsstudier som undersöker effekter av skolinterventioner med fokus på fysisk aktivitet 

har visat på olika former av positiva hälsoeffekter. Forskning har inriktat sig på samband 

mellan fysisk aktivitet och sömn. Resultat från studier visar att ökad fysisk aktivitet i skolan 

har förbättrat elevers sömnkvalitet. Att förbättra sömnkvaliteten påpekar forskaren Birna 

Baldursdóttir är betydelsefullt för ungdomars välbefinnande. Dessutom hävdar forskaren att 

resultatet är betydelsefullt ur ett folkhälsoperspektiv med tanke på att interventionen som 

tillämpades var givande och skulle på ett enkelt sätt kunna införlivas i skolan.10 

Fysiska hälsoeffekter av ett ökat fokus på fysisk aktivitet i skolor är ett område som 

forskningsstudier har granskat tidigare, både utifrån ett nationellt och ett internationellt 

perspektiv. Forskningsstudier från Sverige har bland annat visat att ökad fysisk aktivitet i 

skolan förbättrar muskelstyrkan hos elever samt förstärker skelettmassan hos flickor.11 En 

studie från Polen undersökte effekten av ett skolprogram som syftade till att öka ungdomars 

fysiska aktivitetsnivå på fritiden samt förbättra deras fysiska hälsa. Resultat från en 

uppföljning 15 månader efter interventionsprogrammet visade att ökad fysisk aktivitet i 

skolan bidrog till att ungdomar som deltog var mer fysiskt aktiva på fritiden och hade en 

bättre fysisk hälsostatus än eleverna som var i kontrollgruppen.12 En liknande studie från 

                                                

10 Birna Baldursdóttir (2016), Physical activity and well-being among adolescents: a public health perspective; 
Birna Baldursdóttir et al. (2017), ”Impact of a physical activity intervention on adolescents’ subjective sleep 
quality: a pilot study”, Global Health Promotion, vol. 24, nr. 4, s. 14-22. 
11 Jesper Fritz et al. (2016), ”A seven-year physical activity intervention for children increased gains in bone 
mass and muscle strength”, Acta Pædiatrica, vol. 105, nr. 10, s. 1216-1224; Susanna Stenevi-Lundgren et al. 
(2009), ”Effects of a daily school based physical activity intervention program on muscle development in 
prepubertal girls”, European Journal of Applied Physiology, vol. 105, nr. 4, s. 533-541. 
12 Michal Bronikowski & Malgorzata Bronikowska (2011), ”Will they stay fit and healthy? A three-year follow-
up evaluation of a physical activity and health intervention in Polish youth”, Scandinavian Journal of Public 
Health, vol. 39, nr. 7, s. 704-713. 
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Sverige undersökte om en skolintervention med ökad fysisk aktivitet bidrog till att elever 

ökade deras totala aktivitetsnivå samt om det gav effekt på deras grad av rörelse på fritiden. 

Resultatet visade på liknande resultat som den polska studien, både pojkars och flickors totala 

nivå av fysisk aktivitet samt deras grad av fysisk aktivitet på fritiden ökade i 

interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen.13 Därutöver har forskning även 

undersökt interventioner med syfte att öka elevers aktivitetsnivå på idrottslektioner. Detta 

visar en amerikansk studie som kom fram till att det resulterade i att elevers aktivitetsnivå på 

idrottslektionerna ökade betydligt.14 Men forskning visar också att skolinterventioner med 

syfte att införa mer fysisk aktivitet har bidragit med negativa effekter. Linus Jonsson granskar 

i sin avhandling en skolintervention, baserad på egenmakt med inriktning mot elevers 

motivation, fysiska aktiviteter samt psykiska behov. Elevernas fysiska aktivitetsnivå och 

motivation till fysisk aktivitet minskade under interventionen visade resultatet.15 

Dessutom har forskning undersökt hur ökad fysisk aktivitet i skolan kan resultera i psykiska 

hälsofördelar. En internationell forskningsstudie från Chile undersökte fysiska och psykiska 

hälsoeffekter hos ungdomar av en skolintervention med fokus på fysisk aktivitet. Studien 

inriktade sig på ungdomar från ett område med låg socioekonomisk status. Resultaten visade 

på positiva fysiska effekter i jämförelse med kontrollgruppen i form av ökad maximal 

syreupptagningsförmåga, spänst och snabbhet. Programmet bidrog även med positiva 

psykiska effekter i interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen, elevers ångest 

minskade samtidigt som deras självkänsla ökade. Forskarna drog slutsatsen att 

implementation av programmet med fokus på fysisk aktivitet gav betydelsefulla effekter på 

ungdomarnas fysiska och psykiska hälsa.16 

2.2 Effekter på studieresultat av utökad fysisk aktivitet under skoltid 

Det finns tidigare forskning som har visat ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och 

elevers skolprestationer. Idrottsforskaren Ingegerd Ericsson presenterar i sin 

                                                

13 Felix Cronholm et al. (2017), ”A physical activity intervention program in school is also accompanied by 
higher leisure-time physical activity: a prospective controlled 3-year study in 194 prepubertal children”, Journal 
of Physical Activity and Health, vol. 14, nr. 4, s. 301-307. 
14 Thomas L. McKenzie et al. (2004), ”Evaluation of a two-year middle-school physical education intervention: 
M-SPAN”, Medicine & Science in Sports & Exercise, vol. 36, nr. 8, s. 1382-1388. 
15 Linus Jonsson (2019), An empowerment-based school physical activity intervention with adolescents in a 
disadvantaged community: a transformative mixed methods investigation, s. 7 f., 69-98. 
16 Marco Bonhauser et al. (2005), ”Improving physical fitness and emotional well-being in adolescents of low 
socioeconomic status in Chile: results of a school-based controlled trial”, Health Promotion International, vol. 
20, nr. 2, s. 113-122. 
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doktorsavhandling från 2003 Bunkefloprojektet som syftade till att undersöka om ökad fysisk 

aktivitet gav effekt på lågstadieelevers koncentrationsförmåga och prestationer i skolan med 

fokus på ämnena svenska och matematik. Resultaten av interventionsstudien visar att elever 

som ingick i interventionen och ökade sin fysiska aktivitet presterade bättre i skolan än elever 

som följde den vanliga undervisningen och fysiska aktivitetsgraden i ämnet idrott och hälsa.17 

Ericsson genomförde en longitudinell uppföljningsstudie när eleverna gick i årskurs 9 och 

undersökte ifall extra fysisk aktivitet och motorisk träning resulterade i högre betyg i ämnet 

idrott och hälsa. Resultaten visade att interventionsgruppen hade betydligt högre betyg i 

ämnet idrott och hälsa än kontrollgruppen. Därtill visade resultaten en genusskillnad, killarna 

hade högre betyg i idrott och hälsa än flickorna.18  

Forskarna Lina Bunketorp Käll, Michael Nilsson och Thomas Lindén undersökte på ett 

liknande sätt som Ericsson om en intervention med fysisk aktivitet resulterade i bättre 

skolprestationer. Resultaten visade att eleverna som gick på interventionsskolan nådde de 

nationella målen i Matematik, Svenska och Engelska i högre utsträckningen än eleverna som 

gick på kontrollskolan. Att implementera program i skolan för att främja fysisk aktivitet kan 

resultera i positiva effekter på elevers utbildningsresultat hävdade Käll, Nilsson och Lindén.19 

I en annan studie av bland annat Bunktorp Käll, Nilsson och Lindén undersöktes ifall ett 

interventionsprogram av fysisk aktivitet bidrog med positiva effekter på bland annat barns 

skolprestationer, fysiska status och psykiska välbefinnande. Studien visade att flickor på 

interventionsskolan i hög utsträckning klarade av de nationella testerna i Matematik och 

Svenska. Forskarna drog slutsatsen att elevers psykiska hälsa och skolprestationer, framför 

allt flickors, kan förbättras om skolor inför skolbaserade program av fysisk aktivitet.20 

Men forskningen med inriktning på om ökad fysisk aktivitet kan bidra med att förbättra 

elevers skolprestationer är tvetydig. Det finns studier som visar på andra resultat. Forskarna 

Douglas Sjöwall, Mattias Hertz och Torkel Klingberg undersökte om elevers arbetsminne och 

aritmetik, förmågan att räkna, förbättrades av ökad fysisk aktivitet i skolan. Resultatet visade 

                                                

17 Ingegerd Ericsson (2003), Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i 
skolår 1-3, s. 19, 89 f., 93, 150, 174 f., 184. 
18 Ingegerd Ericsson (2011), ”Effects of increased physical activity on motor skills and marks in physical 
education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden”, Physical Education and Sport 
Pedagogy, vol. 16, nr. 3, s. 313-329. 
19 Lina Bunketorp Käll, Michael Nilsson & Thomas Lindén (2014), ”The impact of a physical activity 
intervention program on academic achievement in a Swedish elementary school setting”, Journal of School 
Health, vol. 84, nr. 8, s. 473-480. 
20 Lina Bunketorp Käll et al. (2015), ”Effects of a curricular physical activity intervention on children’s school 
performance, wellness, and brain development*”, Journal of School Health, vol. 85, nr. 10, s. 704-713. 
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ingen utveckling av elevers arbetsminne eller aritmetik av ökad fysisk aktivitet. Istället 

upptäcktes en ökning av elevers självupplevda stress, framför allt hos flickor.21 Ett liknande 

resultat visar en forskningsstudie från Danmark som undersökte om ökad fysisk aktivitet i 

skolan förbättrade 12-14 åriga elevers kognitiva prestationer och matematiska kompetens. 

Resultaten visade att kognitiva prestationer och matematiska kompetens inte förbättrades av 

ökad fysisk aktivitet.22 Att studierna visar olika resultat kan bero på flera saker. Med hänsyn 

till att skolornas kontext kan vara olika kan det vara avgörande faktorer till undersökningarnas 

varierade resultat. Kontextuella skillnader kan exempelvis handla om skolors 

socioekonomiska bakgrunder eller akademiska förutsättningar. Därutöver kan studiernas olika 

designer, metoder och genomförande vara betydande orsaker till varför resultaten skiljer sig. 

2.3 Samband mellan hälsa och lärande i skolan 

Även om studier som undersökt huruvida ökad fysisk aktivitet kan påverka studieresultat är 

tvetydig visar forskning att det finns ett tydligt samband mellan hälsa och elevers lärande. 

Joanna Giota och Jan-Eric Gustafsson tog reda på kopplingen mellan akademiska krav och 

upplevd stress samt kognitiv förmåga och hur dessa element påverkar ungdomars 

psykosomatiska hälsa i Sverige. Resultaten visade att krav i skolan och stress är en 

problematik för elever redan i årskurs 6, vilket sedan ökar betydligt för elever i årskurs 9. Den 

upplevda stressen hade ett starkt samband till elevers psykosomatiska hälsa. Därutöver visade 

det sig att flickor upplevde högre grad av psykisk ohälsa än pojkar på grund av stress och krav 

i skolan. Giota och Gustafsson för diskussion om att den upplevda stressen hos elever 

resulterar i sämre skolresultat på grund av att dessa psykosomatiska effekter gör det svårare 

för elever att utveckla sitt lärande och hantera skolarbetet.23 

Betydelsen av att ha en god hälsa för lärandet i skolan visar en internationell studie som 

undersökte hur elevers hälsa påverkades av skolklimat samt akademiskt välmående. För att 

mäta skolklimatet användes bland annat variablerna krav i skolan, lärandekvalitet och 

autonomi. Akademiskt välmående mättes genom komponenterna hjälplöshet i viktiga 

                                                

21 Douglas Sjöwall, Mattias Hertz & Torkel Klingberg (2017), ”No long-term effect of physical activity 
intervention on working memory or arithmetic in preadolescents”, Frontiers in Psychology, vol. 8, art. 1342, s. 
1-10. 
22 Jakob Tarp et al. (2016), ”Effectiveness of a school-based physical activity intervention on cognitive 
performance in danish adolescents: LCoMotion-Learning, cognition and motion – a cluster randomized 
controlled trial”, PLOS ONE, vol. 11, nr. 6, s. 1-19. 
23 Joanna Giota & Jan-Eric Gustafsson (2017), ”Perceived demands of schooling, stress and mental health: 
changes from 6 to grade 9 as a function of gender and cognitive ability”, Stress and Health, vol. 33, nr. 3, s. 253-
266. 
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skolämnen samt grad av tillfredställelse med skolan. De kom fram till att det fanns ett starkt 

samband mellan elevers hälsa och akademiskt välmående. Hög grad av akademiskt 

välmående var associerat med minskad sannolikhet till att elever upplevde sämre hälsa.24 

2.4 Upplevelser av skolinterventioner om fysisk aktivitet och till idrottsämnet i 

skolan 

Elevers upplevelser av skolinterventioner med syfte att implementera mer fysisk aktivitet har 

forskning undersökt. En forskningsstudie inriktade sig på elevers upplevelser av 

välbefinnande kopplat till ett PULS-projekt och resultatet visade att elevernas välbefinnande 

ökade. Utöver det undersöktes elevers upplevelser av PULS-projektets aktiviteter i jämförelse 

med skolämnet idrott och hälsa. PULS-aktiviteterna upplevdes bidra med mer motivation, 

frihet och glädje än skolämnet. Variation av aktiviteter och valmöjligheter var betydelsefulla 

faktorer till att eleverna föredrog PULS-aktiviteterna framför undervisningen i ämnet som 

istället var mer styrd. Idrott och hälsa kopplades i högre utsträckning samman med krav och 

prestation, vilket gjorde att PULS-aktiviteterna upplevdes som mer tillfredställande. Samtidigt 

uppfattades PULS-aktiviteterna begränsande i form av uppdraget att upprätthålla en viss puls. 

Resultatet visade också att elevinflytande i samband med PULS-aktiviteterna var begränsat. 

Ett större inflytande under aktiviteterna hade förbättrat PULS-projektet hävdade eleverna.25 

Vilka betydelsefulla faktorer som elever uppfattar påverkar deras deltagande i fysiska 

aktiviteter har tidigare undersökningar också studerat. Forskarna Anna-Karin Lindqvist, 

Catrine Kostenius och Gunvor Gard undersökte högstadieelevers upplevelser av att delta i en 

skolintervention ämnad för att införa mer fysisk aktivitet i verksamheten. Undersökningen 

kom fram till att det var viktigt för eleverna att programmet var roligt för att de skulle delta, 

att interventionen var genomförbar och att den fungerade eftersom eleverna upplevde att deras 

fysiska aktivitet ökade som en konsekvens av interventionsprogrammet.26 I Jonssons 

avhandling som också inriktas mot en skolintervention med fokus på fysisk aktivitet, som 

presenteras tidigare i avsnittet, undersöks vilka komponenter som påverkar ungdomars grad 

                                                

24 Katharina Rathmann et al. (2018), ”Perceived school climate, academic well-being and school-aged children’s 
self-rated health: a mediator analysis”, European Journal of Public Health, vol. 28, nr. 6, s. 1012-1018. 
25 Isabel Fält, Marcus Jangenmo & Åsa Bringsén (2018), ”När jag haft PULS-pass så springer jag till 
klassrummet och känner att jag är jätteglad: en kvalitativ studie om skolbarns beskrivningar av självupplevt 
välbefinnande och fysisk aktivitet i skolmiljö”, Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, nr. 4, s. 8-15, 19-
24. 
26 Anna-Karin Lindqvist, Catrine Kostenius & Gunvor Gard (2014), ”Fun, feasible and functioning: students’ 
experiences of a physical activity intervention”, European Journal of Physiotherapy, vol. 16, nr. 4, s. 194-200. 
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av fysisk aktivitet i ett lågt socioekonomiskt område, både element som understödjer och 

begränsar. Jonsson kom fram till att bland annat smartphones och otillräcklig social support 

begränsade elevers grad av fysisk aktivitet. För flickor påverkades även deras begränsade 

fysiska aktivitet av könsstereotypa normer. Omväxling av aktiviteter, valmöjligheter, 

upplevelse av utveckling samt kompetens och att utöva aktiviteter ihop med kompisar var 

faktorer som gjorde att fysisk aktivitet upplevdes stimulerande. Social support var en annan 

beståndsdel som var betydelsefull för elevers fysiska aktivitet.27 

Pulsträningspass inrymmer en teknisk aspekt genom att elever använder teknologiska verktyg 

i samband med fysisk aktivitet för att främja och kontrollera hälsan i form av att övervaka sin 

puls. Hur elever upplever teknologiska aspekter i samband med fysisk aktivitet i 

hälsofrämjande syfte i skolan har tidigare forskning undersökt. Idrottsforskarna Victoria 

Goodyear, Charlotte Kerner och Mikael Quennerstedt undersökte ungdomars upplevelser av 

teknologiska hälsorelaterade verktyg i samband med fysiska aktiviteter. Studien visade att 

verktygets målsättning och övervakning av antal steg samt konsumerade kalorier bidrog till 

att uppmuntra ungdomarna till att vara mer fysiskt aktiva. Men de var skeptiska till att införa 

hälsoverktyget i skolan och på idrottslektioner, bland annat eftersom verktyget bidrog till 

upplevelse av negativa känslor.28 Studien påminner om en tidigare undersökning av Kerner 

och Goodyear som utredde hur ungdomars motivation till fysiska aktiviteter påverkades av 

teknologiska hälsoverktyg. De kom fram till att verktygen kan påverka ungdomars motivation 

till fysisk aktivitet negativt, bland annat i form av press att uppnå mål och skuldkänslor.29 

Studierna kan också relateras till en undersökning av forskarna Annaleise Depper och David 

Howe som undersökte unga flickors förståelse och upplevelser av hur hälsa främjas av 

teknologiska hälsoverktyg. Resultatet visade att flickorna upplevde att sociala dimensioner i 

fysiska aktiviteter försvinner till följd av individuella digitala hälsoverktyg och kritiserade 

hälsodiskursen som präglas av digitala verktyg och en prestationskultur. Därför hävdade 

tjejerna att det inte vore fördelaktigt att använda verktygen på idrottslektioner i skolan.30  

                                                

27 Jonsson (2019), s. 7 f. 
28 Victoria A. Goodyear, Charlotte Kerner & Mikael Quennerstedt (2019), ”Young people’s uses of wearable 
healthy lifestyle technologies; surveillance, self-surveillance and resistance”, Sport, Education and Society, vol. 
24, nr. 3, s. 212-225. 
29 Charlotte Kerner & Victoria A. Goodyear (2017), ”The motivational impact of wearable healthy lifestyle 
technologies: a self-determination perspective on fitbits with adolescents”, American Journal of Health 
Education, vol. 48, nr. 5, s. 287-294. 
30 Annaleise Depper & P. David Howe (2017), ”Are we fit yet? English adolescent girls’ experiences of health 
and fitness apps”, Health Sociology Review, vol. 26, nr. 1, s. 98-110. 
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Forskning har även studerat upplevelser av skolinterventioner med fokus på att införa mer 

fysisk aktivitet utifrån ett lärarperspektiv, vilket är ett betydelsefullt perspektiv för att skapa 

förståelse för hur fysiska aktiviteter bör organiseras så att elever deltar i aktiviteterna. I 

Danmark har forskare undersökt lärares användning av en strategi som handlar om att införa 

fysiska aktiviteter i klassrum, Classroom-based Physical Activity. Undersökningen inriktades 

mot att ta reda på hur lärare kan arbeta varaktigt med dessa aktiviteter och strategier, vilket de 

menar kan utveckla lärares yrkesprofession. Samverkan och utbyte av metoder mellan lärare, 

didaktiska kunskaper och resurser i form av bland annat kurser menade lärare var väsentliga 

faktorer till en varaktig användning av fysiska aktiviteter i klassrummet.31 

Utöver upplevelser av skolinterventioner om fysisk aktivitet har forskning även inriktat sig 

mot hur elever upplever idrottsämnet i skolan. En forskningsstudie från Irland fokuserade på 

10-18 åriga elevers upplevelser och erfarenheter av deltagande på idrottslektioner och i andra 

fysiska aktiviteter. Forskningsstudiens resultat visade att respondenternas attityder till 

deltagande i fysiska aktiviteter och på idrottslektioner visade sig vara positiva. Att uppleva 

glädje, umgås med vänner, variation av aktiviteter och möjlighet att vara utomhus var några 

ämnen som kom fram från elevers upplevelser. Däremot upplevde eleverna att idrottsämnet i 

skolan var tidsbegränsat. De poängterade att de inte fick spendera tillräckligt med tid i 

idrottsämnet, att lektionstiderna var för korta och att antalet idrottslektioner var för lite.32 

Elevers upplevelser av idrottsämnet har även flera studier undersökt. På uppdrag av den 

svenska regeringen att utvärdera kunskapsämnet Idrott och hälsa undersökte Charli Eriksson 

med flera elevers perspektiv på idrottsundervisningen i skolan. Rapportens resultat visade 

bland annat att övervägande del av eleverna som deltog i enkätstudien upplevde att ämnet var 

intressant, att kunskaper från idrott och hälsa var betydelsefulla för deras fritid och att det 

ansågs väsentligt att ha kul genom att vara fysiskt aktiv. Utöver det visade resultatet att elever 

som var fysiskt inaktiva på fritiden upplevde i högre utsträckning att de kände sig dåliga i 

jämförelse med elever som var fysiskt aktiva på fritiden.33 Resultaten kan relateras till en 

amerikansk studie som har fokuserat på och undersökt vilka faktorer som påverkar ungdomars 

                                                

31 Louise Stjerne Knudsen et al. (2019), ”Identification of usable ways to support and ’scaffold’ Danish 
schoolteachers in the integration of classroom-based physical activity: results from a qualitative study”, 
Scandinavian Journal of Educational Research, s. 1-14, 27 augusti 2019. Ahead-of-print, DOI: 
10.1080/00313831.2019.1659400. 
32 Deborah Tannehill et al. (2015), ”What young people say about physical activity: the children’s sport 
participation and physical activity (CSPPA) study”, Sport, Education and Society, vol. 20, nr. 4, s. 442-462. 
33 Charli Eriksson et al. (2003), Skolämnet Idrott och hälsa i Sveriges skolor – en utvärdering av läget hösten 
2002, s. 3 f., 23 ff. 
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intresse för idrottsämnet samt studerat sambandet mellan elevers intresse och lärande i 

läroämnet. Kompetens och träningsmöjligheter var betydelsefulla komponenter för att 

utveckla elevers intresse. De kom också fram till att lärandet var viktigt för att skapa 

elevintresse, men eleverna upplevde att lärandet som betydde något för dem förekom för 

sällan i idrottsämnet.34 Forskarna som menar att lärandet är betydelsefullt för elevers intresse 

för idrottsämnet kan relateras till en annan amerikansk undersökning som inriktades mot 

betydelsen av social support från bland annat idrottslärare för elevers motivation till att vara 

fysiskt aktiva på fritiden. Forskarna kom fram till att socialt stöd från idrottslärare var 

betydelsefullt, det hade en betydande koppling till elevers motivation till att vara fysiskt 

aktiva på fritiden.35 

2.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis visar övervägande del av tidigare forskning som inriktas mot 

hälsoeffekter att implementation av ökad fysisk aktivitet i skolan kan generera i positiva 

fysiska och psykiska hälsoeffekter. Forskning som berör effekter på skolresultat och 

prestationer i skolan av ökad fysisk aktivitet visar varierande resultat. Därtill visar studier på 

ett samband mellan god hälsa och ett förbättrat lärande. Vad gäller upplevelser av 

skolinterventioner innehållande fysisk aktivitet presenterar forskning många betydelsefulla 

beståndsdelar för elevers nivå av fysisk aktivitet, bland annat glädje, valmöjligheter och 

variation av aktiviteter för att nämna några. Däremot visar forskning också på både ökad och 

minskad motivation till fysisk aktivitet efter implementation av mer fysisk aktivitet i skolan. 

Elevers upplevelser av idrottsämnet visar både positiva element och betydelsen av social 

support från idrottslärare men också på tidsbegränsning och ett begränsat lärande som betyder 

något för eleverna i undervisningen. Jämförelser av elevers upplevelser av pulsträningspass 

och skolämnet idrott och hälsa presenterar också forskning, vilket visar att pulsträningspass 

upplevs vara mer motiverande och tillfredställande samt friare än idrottsämnet. Däremot 

upplevs ett begränsat elevinflytande i samband med pulspassen. 

 

                                                

34 Alex C. Garn, Donetta J. Cothran & Jayne M. Jenkins (2011), ”A qualitative analysis of individual interest in 
middle school physical education: perspectives of early-adolescents”, Physical Education and Sport Pedagogy, 
vol. 16, nr. 3, s. 223-236. 
35 Lindley McDavid, Anne E. Cox & Anthony J. Amorose (2012), ”The relative roles of physical education 
teachers and parents in adolescents’ leisure-time physical activity motivation and behavior”, Psychology of Sport 
and Exercise, vol. 13, nr. 2, s. 99-107. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Med tanke på att både pulsträningspassen och idrottslektionerna avser att främja elevers hälsa 

är det relevant att undersöka hur elever upplever att deras hälsa främjas på pulsträningspassen 

i jämförelse med på idrottslektionerna. Eftersom kunskapsämnet idrott och hälsa även består 

av att bland annat utveckla andra former av kunskaper och att bedöma elevers färdigheter, är 

det tänkbart att det hälsofrämjande syftet får mindre utrymme på idrottslektionerna i 

jämförelse med på pulsträningspassen. Att elever därtill upplever pulsträningspassen som mer 

stimulerande, motiverande och friare än skolämnet idrott och hälsa kan möjligtvis vara ett 

dilemma för kunskapsämnet. Forskningsresultaten som har presenterats i det tidigare avsnittet 

bidrar med nyfikenhet kring något som saknas i tidigare forskning, vilket handlar om hur det 

hälsofrämjande arbetet upplevs av elever på pulsträningspassen i jämförelse med på 

idrottslektionerna. 

Dessutom är det relevant att ta reda på vad elever förväntar sig att få ut av pulsträningspassen 

i jämförelse med idrottslektionerna med avseende på hälsa. Om förväntningarna är olika på 

passen i jämförelse med lektionerna påverkar det troligtvis elevernas drivkraft till att delta i de 

olika aktiviteterna och deras hälsovanor. Syftet med den här undersökningen är att öka 

förståelsen av hur elever upplever det hälsofrämjande arbetet på pulsträningspass i jämförelse 

med det hälsofrämjande arbetet på idrottslektioner. Frågeställningarna för undersökningen är 

följande: 

1. Hur beskriver elever att de upplever att deras hälsa främjas av pulsträningspassen i 

jämförelse med på idrottslektionerna? 

2. Vilka effekter beskriver elever att de förväntar sig få av att delta på pulsträningspassen 

i jämförelse med på idrottslektionerna? 
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4. Teoretiskt ramverk 

Inledningsvis presenteras begreppet hälsa och vad ett hälsofrämjande arbete är. Sedan 

beskrivs vad pulsträningspass innebär och hur det tillämpas i skolmiljön. Därefter förklaras 

Social Cognitive Theory och hur det teoretiska ramverket används i undersökningen. 

4.1 Hälsa och hälsofrämjande arbete 

Begreppet hälsa är ett mångtydigt begrepp som har förändrats genom åren. År 1948 

definierade Världshälsoorganisationen WHO begreppet ”a state of complete physical, social 

and mental well-being, and not merely the absence of disease or infirmity”.36 De framhävde 

att begreppet innehåller olika dimensioner i form av fysiska, psykiska och sociala vilka har 

möjlighet att påverka hälsan. Begreppet har utvecklats och 1998 tillskrev WHO att hälsa 

betraktas som en grundläggande resurs som alla människor ska ha tillgång till i sin vardag och 

att fördjupad förståelse över begreppet kan ge förutsättningar för ett välbefinnande, både 

utifrån ett individuellt och kollektivt perspektiv.37 Utvecklingen har gått från synsättet att se 

hälsa som ett ändamål och att förklara vilka komponenter som fastställer vad begreppet är till 

att uppfatta det mer som ett medel för att skapa en god utveckling av hälsa.38 

I enlighet med WHO förklaras ett hälsofrämjande arbete som en process med syfte att skapa 

förutsättningar för människor att förbättra och kontrollera deras hälsa. Ett hälsofrämjande 

arbete inriktas inte endast utifrån ett individperspektiv utan även mot folkhälsa genom att 

skapa förändring av miljömässiga, sociala och ekonomiska villkor. Tre olika grundläggande 

tillvägagångssätt för ett hälsofrämjande arbete är genom att påverka, möjliggöra och 

förmedla.39 För att arbeta hälsofrämjande är det väsentligt att utgå från ett ekologiskt synsätt, 

vilket framhåller individuella och kollektiva resurser. Dessa resurser formas där människor 

befinner sig dagligen, bland annat i skolan.40 Att arbeta hälsofrämjande med hjälp av fysisk 

aktivitet innebär all form av rörelse och fysisk aktivitet som bidrar till att förbättra hälsan och 

samtidigt undvika att framkalla skador eller skaderisker. Forskaren Johan Faskunger påpekar 

för att uppnå hälsovinster bör människor utföra aktiviteter som förhåller sig på en intensitet 
                                                

36 World Health Organization (1998), Health promotion glossary, s. 1. 
37 World Health Organization (1998), s. 1; Ewy Olander, Karin C. Ringsberg & Per Tillgren (2014), ”Health 
literacy – ett dynamiskt begrepp”, i Ringsberg, Karin C., Olander, Ewy & Tillgren, Per (red.), Health literacy: 
teori och praktik i hälsofrämjande arbete, s. 48 f. 
38 Britta Thedin Jakobsson (2007), ”Att undervisa i hälsa”, i Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (red.), 
Idrottsdidaktiska utmaningar, s. 177. 
39 World Health Organization (1998), s. 1 f. 
40 Olander, Ringsberg & Tillgren (2014), s. 49. 



 

     13 

mellan måttlig till hög grad.41 En strategi som en del skolor har använt för att utveckla det 

hälsofrämjande arbetet i form av fysisk aktivitet är att införa pulsträningspass. 

4.2 Pulsträningspass 

Pulsträningspass syftar på en nationell trend bland skolverksamheter att införa fler tillfällen 

för fysiska aktiviteter. Fenomenet att föra in fler tillfällen av fysiska aktiviteter i skolan 

kommer inte från Sverige från början. Trenden är influerad av en skola i USA, Napperville 

Central High School, med idrottsläraren Paul Zientarski som införde pulsträningspass och 

presenterade hur metoden resulterade i bättre studieresultat.42 Detta har bidragit till att trenden 

spred sig till skolor i Sverige som har infört pulsprojekt och implementerat pulsträningspass 

bland annat i ett hälsofrämjande syfte. Pulspass har implementerats i skolor runt om i Sverige, 

exempelvis i Stockholm, Närke, Skåne och Västra Götaland för att nämna några platser.43 

För att ge ett konkret exempel introducerade Degebergaskolan sitt pulsprojekt 2016 med 

avsikt att bland annat förbättra elevers hälsa och införde tre pulsträningspass som 

komplement till den obligatoriska idrottsundervisningen. Till skillnad från idrotten var 

bedömning av elevers förmågor exkluderat från pulsträningspassen, utan de handlade om att 

få elever fysiskt aktiva. Istället för att testa på olika idrotter betonades fysiska aktiviteter som 

präglades av kondition genom att upprätthålla en puls mellan 65-80 % av sin maxpuls. Pulsen 

bevakades genom att eleverna använde pulsmätare som kopplades till en Ipad. Informationen 

om deltagarnas puls visades på en skärm under passet där de hade koll på sin puls och 

anpassade sin grad av fysisk aktivitet till pulsintervallet.44 Frågan är hur elever upplever dessa 

pass i jämförelse med idrottslektionerna med avseende på hur deras hälsa främjas. För att 

förklara hur dessa aktiviteter potentiellt kan bidra med att påverka och främja elevers 

hälsovanor utgår undersökningen från Social Cognitive Theory som presenteras nedanför. 

4.3 Social Cognitive Theory 

Social Cognitive Theory handlar om beteendeförändringar och grundas på idén om ett 

samspel mellan omgivningen och individen i form av att de påverkar varandra. Teorin 

                                                

41 Johan Faskunger (2013), Fysisk aktivitet och folkhälsa, s. 19 f. 
42 Paul Zientarski, ”Pulsträning ökar inlärning”, videoklipp, UR Samtiden – Pulsträning och inlärning, 
https://urskola.se/Produkter/195106-UR-Samtiden-Pulstraning-och-inlarning-Pulstraning-okar-inlarning (hämtad 
13/11 2019); Michaela Karlén, ”Träning ska ge bättre skolresultat”, i Göteborgs-Posten 21/9 2017. 
43 Angela Hanagarth, ”Höjd puls i skolan ska förebygga psykisk ohälsa”, i SVT Nyheter 18/3 2018; Fält, 
Jangenmo & Bringsén (2018), s. 14 ff; ”Pulsprojektet”, i Pedagog Stockholm 2/10 2017; ”Pulsträning på 
schemat – bästa starten på dagen”, i Västra Götalandsregionen 15/7 2019. 
44 Fält, Jangenmo & Bringsén (2018), s. 14 ff. 

https://urskola.se/Produkter/195106-UR-Samtiden-Pulstraning-och-inlarning-Pulstraning-okar-inlarning
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formades av Albert Bandura som menar att beteenden utvecklas bland annat av intryck från 

omgivningen och genom att observera människor.45 Utifrån ett hälsofrämjande perspektiv 

hävdar Bandura att skolan har en avgörande funktion för att främja ungdomars hälsa eftersom 

det är den enda plattformen där alla kan nås. Däremot poängterar Bandura att så länge det 

hälsofrämjande arbetet bedöms vara perifert i förhållande till skolans väsentligaste uppdrag 

kommer det vara ett begränsat arbete.46 Frågan är då hur skolor ska arbeta hälsofrämjande för 

att förändra beteenden och hjälpa elever att utveckla goda hälsovanor. 

För att påverka ett beteende understryker Bandura tre element. Det första syftar till att 

omgivningen kan inverka på individen, det andra innebär att individen kan inverka på 

omgivningen och det tredje elementet handlar om att en individs personlighet, uppfattningar 

och idéer kan influera en individs beteende. Därtill hävdar Bandura att yttre förstärkningar, 

reinforcements, i en omgivning inte är nödvändiga för att förändra ett beteende men 

poängterar att det kan användas som betydelsefulla komplement.47 Med hänsyn till att 

omgivningen kan påverka individer menar Bandura också att normer har potential att påverka 

beteenden på två olika sätt, sociala sanktioner och självsanktioner. Eftersom normer kan 

resultera i sociala konsekvenser har det möjlighet att påverka en individs beteende. För att 

konkretisera uppnår människor positiva sociala sanktioner av ett beteende som följer de 

sociala normer som existerar i en miljö. Självsanktioner skapas av att människor kontrollerar 

deras eget beteende genom sanktioner från att utvärdera sig själv.48 

För att förändra ett beteende genom en individs uppfattningar lyfter Bandura fram kognitiva 

aktiviteter som betydelsefulla faktorer. Bandura poängterar att kognitiva aktiviteter behövs för 

inlärning av ett nytt beteende genom observation och betonar två olika, self-efficacy och 

outcome expectations.49 En individs tilltro till sin egen förmåga, self-efficacy, är en central 

komponent i Social Cognitive Theory och är en av faktorerna som kan påverka beteenden och 

motivation. Det finns två omständigheter av hur en persons tilltro till sin egen förmåga kan 

påverka hälsan. Den första syftar till tilltro till att hantera stress och den andra innebär tilltro 

till att ha kontroll över sin livsstil. Outcome expectations handlar om att en persons förväntade 

effekter av olika levnadsvanor eller aktiviteter kan påverka individens beteenden gällande 

                                                

45 Staffan Hultgren (2018), Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar: beteendeperspektivet, s. 103 f. 
46 Albert Bandura (1998), ”Health promotion from the perspective of social cognitive theory”, Psychology and 
Health, vol. 13, nr. 4, s. 643. 
47 Hultgren (2018), s. 103 f. 
48 Bandura (1998), s. 628 f. 
49 Hultgren (2018), s. 103 f. 
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hälsa. Dessa förväntade effekter kan bestå av tre olika sorter, fysiska, sociala och 

självutvärderande effekter. Effekterna kan vara negativa eller positiva, de negativa fungerar 

som hinder medan de positiva inverkar som incitament. Exempelvis kan positiva fysiska 

effekter vara glädjefyllda kroppsliga upplevelser.50 Drivkraften att genomföra en aktivitet 

ökar om förhoppningar på att det resulterar i positiva effekter är höga.51 Med det sagt handlar 

de båda kognitiva aktiviteterna om personers uppfattningar, vilket inte nödvändigtvis är sanna 

förmågor. Vilken tilltro och vilka förväntningar människor har beror på vilka utmaningar, 

miljöer och uppdrag det handlar om.52 

Med hänsyn till teorins första element kan således omgivningen och sociala normer påverka 

individen enligt Social Cognitive Theory.53 För att inkorporera detta i en skolkontext är skolor 

som implementerar pulsträningspass en omgivning som har som avsikt att påverka elevers 

beteende i form av att främja deras hälsa. Pulspassen skulle kunna uppfattas som en yttre 

förstärkning av skolan och ett komplement till ämnet idrott och hälsa för att främja elevers 

hälsa som både pulspassen och idrotten ska syfta till att bidra med. Men frågan är hur elever 

upplever att deras hälsa främjas av pulspassen i jämförelse med på idrottslektioner eftersom 

det finns en rad andra avsikter med idrott och hälsa, bland annat all form av kunskap som ska 

inläras och bedömas. Därför kommer studiens första frågeställning vara ute efter att ta reda på 

hur elever beskriver att de upplever att deras hälsa främjas under dessa två olika aktiviteter. 

Med tanke på att Bandura lyfter fram kognitiva aktiviteter som betydelsefulla faktorer till att 

förändra beteenden är det angeläget att fundera över hur dessa kommer till uttryck hos elever i 

det hälsofrämjande arbetet på pulsträningspassen i jämförelse med på idrottslektionerna.54 

Därför kommer studiens andra frågeställning att fokusera på vilka förväntade effekter elever 

har av att delta på de två olika aktiviteter. Detta kan bidra med att förstå om deras förväntade 

effekter skiljer sig mellan passen och lektionerna vilket möjligtvis kan förklara deras drivkraft 

till de olika aktiviteterna samt vad för olika sorters effekter det handlar om. 

 

 

                                                

50 Bandura (1998), s. 623-628. 
51 Hultgren (2018), s. 104. 
52 Mary R. Janevic & Cathleen M. Connell (2018), ”Individual theories”, i Hilliard, Marisa E. et al. (red.), The 
handbook of health behavior change, s. 5. 
53 Bandura (1998), s. 628 f; Hultgren (2018), s. 103 f. 
54 Bandura (1998), s. 623-628; Hultgren (2018), s. 103 f. 
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5. Metod 

Undersökningen utgick från en tolkande forskningsgrund och en kvalitativ hermeneutisk 

metodansats eftersom intresset låg i att förstå och tolka elevers upplevelser, erfarenheter och 

utsagor. Idrottsforskaren Ian Jones påpekar att undersökningar som är ute efter att skapa 

mening och tillföra förståelse med hjälp av bland annat upplevelser hör till kvalitativ 

forskning och forskningsparadigmet interpretivism.55 Vidare poängterar forskaren Ingrid 

Westlund att en hermeneutisk metodansats syftar till att tolka, skapa förståelse och förmedla. 

När ändamålet med forskning handlar om deltagares upplevelser av företeelser, vilket kan 

handla om ungdomars upplevelser, är hermeneutiken en applicerbar metodansats att använda 

menar Westlund.56 Nedanför presenteras en utförligare redogörelse över undersökningens 

tillvägagångssätt. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen var organiserad som en kvalitativ intervjustudie där semi-strukturerade 

intervjuer användes för datainsamling. Bedömningen var att kvalitativa intervjuer var 

passande att använda eftersom undersökningens intresse handlade om att få en djup förståelse 

över deltagares perspektiv. Att tillämpa en intervjustudie av kvalitativ karaktär är lämpligt för 

att få djupare förståelse över aspekter från individer som blir intervjuade. Fördelar är att 

forskare kan få tillgång till deltagares insikter och perspektiv samt att det kan generera i 

utvecklad förståelse och medvetenhet över saker som har stor inverkan i människors liv. 

Genom att göra intervjuer med enskilda individer kan forskaren få ta del av fördjupad 

information om deras synsätt rörande företeelser och fenomen samt att det kan öka 

trovärdigheten av data som samlats in via intervjuer med andra respondenter.57  

Utöver det inriktades studien mot att samla in rik data som potentiellt kunde vara komplex. 

Dessutom var intresset att samla in data som möjligtvis kunde variera bland respondenter och 

området var därtill tämligen outforskat. Jones hävdar att kvalitativa intervjuer är lämpliga när 

undersökningen riktas mot ett mindre urval och forskaren är ute efter att samla in rik data. 

Dessutom menar idrottsforskaren att intervjuer är användbara när data som insamlas är 

                                                

55 Ian Jones (2015), Research methods for sports studies, s. 22 ff. 
56 Ingrid Westlund (2015), ”Hermeneutik”, i Fejes Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ 
analys, s. 71 f. 
57 Catherine D. Ennis & Senlin Chen (2012), ”Interviews and focus groups”, i Armour, Kathleen & Macdonald, 
Doune (red.), Research methods in physical education and youth sport, s. 217-223. 
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komplex och möjligtvis kan variera bland deltagare samt vid utforskande undersökningar, det 

vill säga studier som riktas mot områden som är relativt outforskade.58 Semi-strukturerade 

intervjuer ansågs vara applicerbara för studien eftersom det gav möjlighet att vara 

anpassningsbar under genomförandet av intervjusamtalen. Fördelar med semi-strukturerade 

intervjuer är att intervjuaren utgår från en intervjuguide med frågor men är flexibel genom att 

det finns möjlighet att ställa eventuella följdfrågor till respondenter för att samla in mer 

information eller att förändra följden av frågor poängterar Jones.59  

5.2 Urvalsmetod 

Med hänsyn till undersökningens syfte och frågeställningar var urvalets inklusionskriterier 

elever som deltar eller har deltagit på pulsträningspass. Fokus riktades därmed mot elever 

som går i skolor som har implementerat pulsträningspass eftersom det är deras upplevelser 

som var av intresse. Utgångspunkten var att försöka få tillgång till en någorlunda jämn 

könsfördelning för att ta del av både killars och tjejers upplevelser. Utöver det inriktades 

undersökningen mot elever på högstadiet. Folkhälsomyndighetens rapport som presenterades 

i inledningen visar att andelen ungdomar mellan 11-15 år som uppger sig vara fysiskt aktiva 

minst en timme om dagen sjunker ju äldre ungdomarna blir.60 Därför bedömdes det relevant 

att studien inriktades mot högstadiet eftersom elever generellt befinner sig i åldern mellan 13-

15 år. Därutöver exkluderades gymnasieskolor på grund av ämnet idrott och hälsa inte är 

obligatoriskt och involverar därför inte alla elever, vilket skiljer sig från grundskolan då alla 

elever har idrott och hälsa. Därmed var bedömningen att det var mer relevant att fokusera på 

grundskolan. 

Nio elever, fem flickor och fyra pojkar, från en högstadieskola i Västsverige som hade 

implementerat pulsträningspass intervjuades. Eleverna var från två klasser som gick i årskurs 

7. Skolan var liten, bestod av ungefär 275 elever och låg på landsbygden. Förutsättningarna 

för fysisk aktivitet och idrottsämnet var goda då skolan hade tillgång till en stor idrottshall på 

skolområdet, utan konkurrens från andra skolor om bland annat tider och material. 

Pulsträningspassen höll på en gång i veckan, men i övrigt karaktäriserades inte skolan av 

någon utmärkande idrottsprofil. Eftersom pulspassen inte kategoriseras som ett skolämne var 

det inte obligatoriskt att delta för eleverna, men övervägande del av eleverna deltog ändå och 
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verkade uppskatta passen. Urvalsmetoden som användes var ett ändamålsenligt urval. Jones 

beskriver att ett ändamålsenligt urval är lämpligt när urvalet har vissa utmärkande drag eller 

egenskaper.61 I undersökningens kontext handlade detta om elever som har erfarenheter av att 

delta på pulsträningspass. Med tanke på att undersökningen karaktäriserades av kvalitativ 

forskning med hjälp av datainsamling via intervjuer var avsikten att samla in rik och djup data 

från ett mindre antal personer. 

5.3 Genomförande 

Genomförandet av studien skedde genom att inledningsvis ta kontakt med tio skolor som hade 

implementerat pulsträningspass. Därefter besöktes en utvald skola som visade ett intresse 

direkt och hade tillämpat pulsträningspass i verksamheten under ett antal år, där information 

om studien presenterades för lärare och elever samt sökning efter elever som var intresserade 

av att delta i intervjuer. Eleverna valdes ut i samarbete med kontaktpersonen på skolan, som 

var elevernas idrottslärare och som höll i pulsträningspassen. Utöver en någorlunda jämn 

könsfördelning var målet att intervjua 8-10 elever och få ta del av upplevelser från olika 

perspektiv. Utifrån de förutsättningarna valde idrottsläraren ut elever och frågade om de ville 

delta i studien. Vissa elever avstod från att delta, vilket gjorde att andra elever tillfrågades av 

läraren. Eleverna som deltog i undersökningen var fysiskt aktiva på fritiden och hade överlag 

en positiv inställning till pulsträningspassen och idrottslektionerna. Därpå organiserades och 

planerades när, var och hur intervjuerna skulle ske genom dialog med ansvarig lärare. 

Intervjuerna genomfördes sedan med frivilliga deltagare där intervjusamtalet spelades in via 

en ”MacBook” med hjälp av inspelningsprogrammet ”Röstmemon”. Efter den nionde 

intervjun bedömdes datamaterialet vara tillräckligt, vilket gjorde att datainsamlingen 

avslutades även fast det är möjligt att fler elever hade varit intresserade av att delta om de 

hade blivit tillfrågade. Datamaterial från de inspelade intervjuerna transkriberades därefter 

och formade intervjutranskript som sedan kunde analyseras. Pauser i intervjuerna 

transkriberades men togs sedan bort i resultatavsnittet för att de inte fyllde någon funktion. 

Utöver information om vad elever beskrev lades även fokus på känslor och kroppsuttryck, 

exempelvis skratt. 

Det finns olika tillvägagångssätt för att stärka kvaliteten på undersökningar. Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann uppmärksammar kritiska synpunkter mot kvalitativa 
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intervjuundersökningar, vilka inkluderar trovärdighet och tillförlitlighet. Trovärdigheten 

handlar om att resultaten inte ska vara förvrängda. Intervjustudiers tillförlitlighet riktas mot 

huruvida intervjufrågorna är av ledande karaktär, vilka då kan anses som otillförlitliga.62 

Jones belyser också begreppet trovärdighet med förklaringen hur väl resultaten och 

tolkningen speglar upplevelserna av respondenterna. Utöver det belyses även kvalitetskriteriet 

äkthet som innebär hur väl undersökningen utvecklar människors förståelse över deras 

omgivning. Dessutom presenterar Jones strategier för att säkerställa kvalitet i undersökningar. 

Bland annat betonas feedback på mätinstrumentet från sakkunniga personer och medvetenhet 

om att föränderliga kontexter kan påverka resultatet. En strategi för specifikt kvalitativa 

studier är att söka efter alternativa förklaringar i datamaterialet.63 Forskarna Robert Thornberg 

och Andreas Fejes belyser också kvalitetsbegreppen trovärdighet och tillförlitlighet men 

framhåller även rigorösitet genom att betona betydelsen av noggrannhet och systematik under 

studiens genomförande.64 

För att datainsamlingen och analysen skulle präglas av tillförlitlighet och trovärdighet 

bearbetades och granskades intervjufrågorna noggrant för att de skulle generera i data som 

svarade på forskningsfrågorna och för att de inte skulle präglas av ledande frågor. 

Intervjuguiden granskades av en postdoktor inom pedagogik som gav feedback på hur den 

kunde utvecklas. Utöver det genomfördes en pilotstudie innan undersökningen, vilket gav 

möjlighet till att utveckla intervjuguiden. Därutöver förändrades och utvecklades 

intervjuguiden under datainsamlingsperioden för att generera i utförliga beskrivningar och 

effektivisera tiden. För att inte variation av miljön skulle påverka resultaten genomfördes 

intervjuerna på ett systematiskt sätt av samma person och i samma miljö. Resultaten och 

tolkningen bearbetades och analyserades noggrant för att det skulle spegla elevernas 

upplevelser, vilket illustreras med konkreta och tydliga citat. För att stärka äktheten 

presenteras i diskussionen tydligt vad undersökningens resultat kan innebära för praktiska 

implikationer för skolor, idrottsämnet, lärare och elever. I övrigt presenteras och förs 

diskussion om hur alternativa förklaringar kan bidra med förståelse över elevernas 

beskrivningar i resultat- och diskussionsavsnittet. 
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5.4 Analysförfarande 

Analysen inriktades mot att söka efter kategorier och teman av datamaterialet. Andreas Fejes 

och Robert Thornberg förklarar att kategorisera undersökningars datamaterial genomförs med 

hjälp av kodning. Datamaterialet reduceras och organiseras genom att upptäcka likheter och 

skillnader vilket i slutändan formar olika kategorier och teman.65 Analysen genomfördes 

genom att följa en analysmetod inom idrottsvetenskap som Jones presenterar, vilket 

inkluderar fem steg och handlar om att koda, kategorisera och skapa teman.66  

Processen inleddes med att bli förtrogen med datamaterialet och transkripten.67 

Intervjufrågorna var strukturerade i form av att eleverna inledningsvis fick svara på frågor om 

pulsträningspassen och sedan om idrottslektionerna, vilket gjorde det möjligt vid analysen att 

göra jämförelser mellan elevers upplevelser av de två olika aktiviteterna. Intervjuguiden 

innehöll dessutom några jämförelsefrågor för eleverna. För att ta reda på den första 

frågeställningen fick eleverna beskriva pulsträningspassen och idrottslektionerna utifrån 

miljömässiga, fysiska och sociala aspekter, hur passen bidrar med att förbättra deras hälsa 

samt hur aktiviteterna har påverkat deras vardag. Dessa aspekter införlivade det teoretiska 

ramverket i den första frågeställningen genom att eleverna fick svara på frågor om 

pulsträningspassen och idrottslektionerna som kunde förklara hur omgivningen och normer 

kring aktiviteterna kunde påverka elevernas hälsovanor utifrån Banduras Social Cognitive 

Theory. Den andra frågeställningen var också anknuten till Social Cognitive Theory i form av 

den kognitiva aktiviteten outcome expectations. För att svara på frågeställningen fick eleverna 

beskriva vilka effekter de förväntade sig att få ut av att delta på pulsträningspassen och på 

idrottslektionerna. För att fördjupa svaren ställdes följdfrågor som fokuserade på de tre olika 

förväntade effekter som Bandura presenterar, fysiska, sociala och självutvärderande effekter, 

samt om de upplevdes som negativa eller positiva. 

Efter att ha blivit mer bekant med datamaterialet reducerades och organiserades 

datamaterialet genom kodning vilket skapade olika kategorier. Att organisera materialet och 

koda utmärkande påstående genererar i logisk struktur och bildande av kategorier poängterar 

Jones. Utifrån dessa koder skapas bredare teman genom att koppla samman koder och 
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särskilja kodord från varandra.68 I slutändan bestod det analyserade datamaterialet av teman 

som belyste skillnader mellan hur elever upplevde det hälsofrämjande arbetet under de två 

olika aktiviteterna, vilka sedan analyserades vidare genom att söka efter potentiella 

förklaringar till varför elever upplevde dessa skillnader. Jones beskriver att de teman som 

formats kan därefter analyseras genom att söka efter mönster och förklaringar.69 

Därefter genomfördes en selektiv kodning, det vill säga sökning efter satser i datamaterialet 

som illustrerar de teman som har analyserats fram.70 Den selektiva kodningen bidrog till att 

presentera citat från intervjutranskripten som illustrerade och förklarade de olika kategorierna 

som presenterades. Jones beskriver att dessa citat från respondenterna är lämpliga att 

presentera i resultatet eftersom det berikar presentationen och studien blir mer läsbar.71 

Avslutningsvis presenterades resultatet och slutsatser drogs kopplade till det övergripande 

syftet och frågeställningarna.72 Resultatet presenterades i textform och de teman som 

framtagits presenterades var för sig och delades upp som olika underrubriker i 

resultatavsnittet. 

5.5 Etiska överväganden 

Undersökningen förhöll sig till de fyra etiska kraven som Vetenskapsrådet redogör att 

forskningsstudier behöver ta hänsyn till, det vill säga informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet.73 Ett skriftligt informerat samtycke inhämtades från 

deltagare och vårdnadshavare. Information om undersökningen gavs på ett sätt så att alla 

förstod vad undersökningens syfte var, vad ett deltagande i undersökningen innebar, att 

deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta deltagandet närsomhelst. Alla 

uppgifter som de delade med sig av behandlades konfidentiellt, avidentifierades i rapporten 

och förvarades på ett säkert ställe som gjorde det otillgängligt för utomstående. 

Personuppgifter behandlades i enlighet med dataskyddsförordningens regler. Dessutom 

användes all information endast i forskningens syfte, vilket de också blev informerade om. 

I övrigt visades omsorgsfullhet mot skolans verksamhet och hänsyn till elevers, lärares och 

rektorers vardagliga arbete. Forskare poängterar att vid undersökningar som inriktas mot 
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skolverksamheter är det betydelsefullt att inte distrahera den pågående undervisningen.74 

Språket bearbetades noggrant för att vara anpassat efter ungdomarnas ålder. Platsen som 

intervjuerna genomfördes på var noga utvald för att eleverna skulle känna sig trygga. Utöver 

det menar forskarna Kvale och Brinkmann att kvalitativa intervjuer innefattar maktasymmetri 

mellan deltagare och undersökare, exempelvis eftersom intervjusamtalet är en dialog i 

enkelriktad form, vilket kan medföra att etiska problem inträffar.75 Denna maktobalans som 

råder i ett intervjusamtal beaktades extra noggrant eftersom intervjuerna riktades mot 

ungdomar. För att ge ett konkret exempel användes ordinära kläder vid genomförandet av 

intervjuerna för att eleverna skulle känna sig avslappnade. 
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6. Resultat 

Avsnittet inleds med att presentera tre teman som behandlar skillnader av (1) hur elever 

beskriver att de upplever att deras hälsa främjas av pulsträningspassen i jämförelse med på 

idrottslektionerna. Därefter redovisas tre teman som är anslutna till (2) vilka effekter elever 

beskriver att de förväntar sig av att delta på pulsträningspassen i jämförelse med på 

idrottslektionerna. I den här delen kommer även resultaten som presenteras analyseras och 

anknytas till det teoretiska ramverket, det vill säga till Banduras Social Cognitive Theory, 

strategier för hälsofrämjande arbete samt hur hälsovinster kan uppnås genom fysisk aktivitet. 

Avsnittet avlutas med en sammanfattning av resultatet. I citaten presenteras elever som deltog 

i studien med ”elev” följt av bokstäverna A-I och intervjuaren förkortas till endast I. 

6.1 Hur elever beskriver att deras hälsa främjas av pulsträningspassen i 

jämförelse med på idrottslektionerna 

De tre teman som framställts och beskriver skillnader av hur elever upplever att deras hälsa 

främjas av pulsträningspassen i jämförelse med på idrottslektionerna är intensitetsnivån, 

förmedling av teoretiska kunskaper, och sociala omgivningen. 

6.1.1 Intensitetsnivån 

Elevernas beskrivningar visade en tydlig skillnad mellan intensitetsnivån under 

pulsträningspassen i jämförelse med på idrottslektionerna. Det framkom att intensitetsnivån 

var betydligt högre på pulsträningspassen än på idrottslektionerna. Flera elever betonade att 

under pulsträningspassen var de mer fysiskt aktiva än på idrottslektionerna. De beskrev att 

aktiviteterna på pulspassen bidrar med att upprätthålla en puls inom ett specifikt intervall som 

inte ska vara för lågt eller för högt. Pulsintervallet kan relateras till det teoretiska ramverket i 

form av Faskungers poäng om hälsovinster av fysisk aktivitet, det vill säga att intensitetsnivån 

då bör vara mellan måttlig till hög grad.76 Samtidigt som pulsträningspassen karaktäriserades 

av att vara fysiskt aktiva och komma upp i puls hävdade flera elever att idrottslektionerna inte 

var särskilt ansträngande och att det var större chans att bli stillastående. Genom att 

sammankoppla Banduras resonemang om hur omgivningen kan påverka individers beteenden 

präglas därför pulspassen av fysisk aktivitet med högre intensitet än idrotten.77 För att 
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exemplifiera presenteras väsentliga karaktärsdrag vad gäller intensitetsnivån på 

pulsträningspassen i samband med att elev F beskriver hur ett upplägg av pulspassen ser ut: 

Jo men det brukar ju vara så här att (läraren), vi brukar ju vara här typ klockan åtta. Det 
börjar halv nio, men alla andra är ju där en halvtimme innan. Då lattjar vi boll och lirar lite. 
Eller ja, många kommer åtta, så lattjar vi lite boll och, men gör vad vi tycker är kul liksom, 
springer runt. Då sätter vi ofta på oss pulsbanden och ser vad vi ligger på för nivå när vi 
bara är igång som vi gör på raster och så. Sen så kommer det vanliga pulspasset igång då. 
Då är det ju så att vi börjar med en stege kallas det. Då ska man göra två fötter i en, alltså 
det är som en stege som ligger på ett gummi, det är två rep och gummigrejer i mellan som 
ser ut som en stege och så ska man göra olika grejer, två i varje och en i varje och så och så. 
Sen så kommer (läraren) ju på massa olika lekar. Då delar vi upp oss i olika lag. Vissa 
gånger spelar vi innebandy som man får upp mycket puls av. […] Sen så gör vi ju grov 
aktiviteten och sen så frågar (läraren) hur det har varit. Sen så får vi gå och duscha och så 
går vi upp och det brukar ju vara i regel en halvtimme som vi bara håller på med själva 
pulspasset då. (Elev F) 

Med tanke på att elev F beskriver att efter att de har tagit på sig pulsbanden så ”ser vad vi 

ligger på för nivå” menar eleven vilken intensitetsnivån de ligger på. Det visar att 

pulsträningspassen inbegriper att ha översikt över sin puls och att upprätthålla en specifik 

intensitetsnivå. Beskrivningen indikerar också att pulsträningspasset inte kännetecknas av 

samlingar, genomgångar och andra avbrott, utan passet sätts igång med aktiviteten med stegen 

direkt för att sedan övergå till ”massa olika lekar”. Det antyder att avsikten är att eleverna ska 

vara så fysiskt aktiva som möjligt och därför undviks störningsmoment för att inte sänka 

elevernas intensitetsnivå. Att elev F sedan beskriver att det brukar utöva ”innebandy som man 

får upp mycket puls av” förklarar att passen består av aktiviteter som höjer pulsen. För att 

jämföra det med idrottslektioner besvarar elev E en fråga om hur ansträngande 

idrottslektionerna är och gör sedan en egen jämförelse med pulsträningspassen:  

De är inte jätteansträngande. Ibland alltså det är så här, på dem spelar det inte så stor roll 
hur mycket man anstränger sig, eller alltså det blir ju mer en annan grej. Om man kör 
någonting […] alltså det är ju större chans att man står still på en idrottslektion än vad man 
gör på en puls. […] Det blir ju som jag sa, det blir som en tävling mot sig själv [på 
pulspassen]. Så om liksom ”åh nej, nu börjar jag gå ner mot grått”, då måste jag köra 
liksom igång igen. Men man ser ju inte så på en idrottslektion så då blir det så här då 
behöver man aldrig titta upp på väggen och bara ”oj, nu måste jag röra mig” liksom då 
bara, ja. (Elev E) 

Det framgår tydligt att elev E upplever att aktiviteterna på idrottslektionerna inte är så 

ansträngande, vilket är en tydlig skillnad mot hur pulsträningspasset beskrevs av elev F som 

presenterades tidigare. Elevens beskrivning antyder att ansträngningsnivån på 

idrottslektionerna är lägre och inte så betydande till skillnad från pulsträningspassen. I 

exemplet förklarar eleven att pulsträningspassen bidrar till att eleven tävlar mot sig själv 

vilket påverkar intensitetsnivån. Påståendet ”’åh nej, nu börjar jag gå ner mot grått’, då måste 
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jag köra liksom igång igen” visar att om eleven befinner sig på för låg intensitetsnivå upplevs 

ett behov av att öka den fysiska aktiviteten för att upprätthålla en högre intensitetsnivå.  

Sammantaget framgår det att den generella intensitetsnivån upplevs vara högre på 

pulsträningspassen än på idrottslektionerna vilket är en väsentlig skillnad. Därför är det 

rimligtvis högre sannolikhet att eleverna uppnår hälsovinster av fysisk aktivitet på 

pulsträningspassen än på idrottslektionerna. 

6.1.2 Förmedling av teoretiska kunskaper 

Elevernas beskrivningar visar att de upplever att idrottslektionerna bidrar med en teoretisk 

dimension som förbättrar deras hälsa vilket skiljer sig från pulsträningspassen som inte 

inrymmer teoretiska inslag i lika stor utsträckning. Dessa teoretiska kunskaper som elever 

upplever att de lär sig i samband med idrotten är uppdelade i två olika områden, idrotter samt 

hälsa och livsstil. Att idrotten erbjuder teori och förmedlar kunskap om hälsa kan associeras 

med modellen om de tre grundläggande tillvägagångsätten för att arbeta hälsofrämjande som 

presenterades tidigare i det teoretiska ramverket där förmedla var en av strategierna.78 Hur 

teoretiska kunskaper om idrotter som elever upplever förmedlas under idrottslektioner 

beskriver elev E på följande vis när idrottslektioner och pulsträningspass jämförs: 

Ja, det gör det väl. […] Alltså det är ju, vi har ju mindre genomgångar, det är ju mindre så 
här typ att vi fördjupar oss på det vi gör, alltså på sporten [på pulspassen]. Alltså om vi 
säger att vi kör badminton på pulsen. Då skulle vi kanske inte gå igenom så mycket regler 
eftersom då är det ju då mest att man ska liksom då är det ju mer om hälsa, alltså det är ju 
inte så mycket spelregler. Jag kan inte, du förstår säkert alltså det är inte så här att man går 
igenom ”så här räknar man” och så eftersom man ska mest bara, alltså det är så här ”gå upp 
i puls”, det låter fel men. (Elev E) 

Det framgår att pulspassen består av mindre teoretiska inslag vilket istället idrotten innehåller. 

Pulspassen anknyts till ”mindre genomgångar”, ”inte så mycket spelregler” och förknippas 

inte med fördjupning av sporter. Eftersom eleven beskriver att de inte gör det på pulspassen 

antyder eleven att det istället förekommer på idrotten. Hur kunskaper om idrotter från 

idrottslektioner kan förändra vardagen är något som eleven diskuterar vidare: 

Det är ju kanske att man kan lära sig lite nya grejer. Liksom att man lär sig någon ny lek, 
någon ny sport, eller att man lär sig nya regler kanske så, men annars är det inte så stor. 
[…] Det kanske är att man gillar den sporten väldigt mycket så man vill börja på det. Så det 
kan det ju göra. (Elev E) 

Elevens resonemang om att idrottslektioner kan bidra till ett ökat intresse för nya sporter som 

kan medföra att ”man vill börja på det” antyder på en förståelse om att idrottslektioner kan 

bidra med förändring i form av en mer hälsosam vardag och livsstil. Hur teoretiska kunskaper 
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om hälsa och livsstil kommer till uttryck på idrottslektioner och inte på pulsträningspass 

beskriver elev C på frågan om det finns någon skillnad på vad man lär sig under 

idrottslektionerna i jämförelse med på pulspassen:  

På idrottslektionerna brukar vi ha teori också. Som man, vi fick se film, får lära oss om 
alltså livsstil och allt och för några månader sen fick vi lära oss orientering. Så här hur man 
orienterar, märken, järnvägsmärken, du vet ”sånna”, och saker som man inte får göra när 
man orienterar till exempel använda GPS eller någonting annat. Så då lärde vi oss det 
också.[…] Jag tycker det är bra att man inte fuskar och teori är också jättebra […] För att, 
att bara röra på sig och inte veta någonting om det är inte så kul. Så om man får lära sig mer 
om det är det bra. ”Så här rör du på dig, då blir kroppen så och så och så”. Så man så här 
vill typ röra på sig mer, än att bara röra på sig och inte vet vad det är och vad man gör typ. 
(Elev C) 

Elevens beskrivning visar tydligt på den teoretiska dimensionen idrottslektionerna har och 

som saknas på pulsträningspassen genom att de bland annat ”fick se film, får lära oss om 

alltså livsstil och allt”. Att eleven därtill hävdar att ”teori är också jättebra” och förklarar att 

det är bättre ”än att bara röra på sig och inte veta vad det är och vad man gör typ” tyder på att 

eleven är medveten om att det är betydelsefullt för hälsan. Hur elever upplever att teoretiska 

kunskaper om hälsa och livsstil kan förbättra hälsan uppmärksammas av elev A på frågan om 

hur idrottslektionerna har påverkat elevens vardag: 

Ja alltså vi har ju kollat på många filmer och så och om man tänker efter alltså, om man 
bara tänker själv liksom då kanske man tänker att ”nej men det gör ingen skillnad” så. Men 
när man får det skrivet i skrift eller på papper att det ger stor skillnad och det ger förändring 
liksom, vad man äter och hur man mår och hur många timmar man sover. Det blir liksom 
inte, om jag sover mindre timmar liksom, det är inte bara att jag blir trött, jag blir tröttare på 
lektioner och då blir ju betygen liksom dåligare [sic] och då, man kan tänka hur långt som 
helst, då kanske man inte kommer in där man vill [på gymnasiet]. Man kan ju tänka hur 
långt som helst liksom hur bara hur många timmar man sover, hur mycket det ger. Då är det 
ju, det är ju mer värt att gå och lägga sig en timme tidigare då liksom och det kanske inte är 
så smart att äta massa godis innan en lektion om man inte vill bli trött efter 20 minuter. Då 
är det bättre att äta en frukt liksom. Så att det har förändrats lite på ett bra sätt för att man 
har börjat tänka efter lite mera. (Elev A) 

I resonemanget framgår det att de teoretiska kunskaper på idrottslektionerna via ”filmer” och 

”skrivet i skrift” påverkar elevens vardag i form av ”det ger förändring liksom, vad man äter 

och hur man mår och hur många timmar man sover” vilket är betydelsefulla faktorer för en 

hälsosam livsstil. Elevens fördjupade förståelse över hur den vardagliga hälsan och livsstilen 

kan påverka gymnasievalet på längre sikt visar på hur den förmedlande dimensionen av det 

hälsofrämjande arbetet kommer till uttryck på idrottslektioner.79 

Beskrivningar visar på en betydande skillnad mellan hur förmedling av teoretiska kunskaper 

om idrotter samt om hälsa och livsstil i ett hälsofrämjande arbete ges utrymme på idrotten och 
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saknas på pulspass, vilket kan relateras till den förmedlande strategin i ett hälsofrämjande 

arbete.80 Resultatet visar hur elever upplever att dessa teoretiska kunskaper kan påverka deras 

levnadsvanor genom att börja utöva nya idrotter eller genom att förändra kost eller sömn. 

6.1.3 Sociala omgivningen 

Utifrån elevernas beskrivningar framkommer skillnader mellan den sociala omgivningen på 

pulsträningspassen i jämförelse med idrottslektionerna som har en tendens att påverka hur 

fysiskt aktiva eleverna är på de olika aktiviteterna, vilket är avgörande för att nå hälsovinster 

av fysisk aktivitet i ett hälsofrämjande arbete i enlighet med Faskunger.81 Skillnaderna på hur 

den sociala omgivningen påverkar hur fysiskt aktiva eleverna är uppdelade i två olika 

områden, vilka är genom att tävla med varandra och genom att följa klasskamraterna. 

Pulspassen är mer associerade med att tävla med varandra och mot sig själva samtidigt som 

det finns en tydligare tendens av elever att följa hur klasskamraterna agerar på idrotten. Hur 

omgivningen kan bidra med att påverka hur fysiskt aktiva eleverna är kan relateras till 

Banduras antagande om att omgivningen kan påverka individer och hur sociala normer kan 

påverka beteenden genom sociala sanktioner.82 I samband med att elev E beskriver hur ett 

typiskt pulsträningspass ser ut belyser eleven hur omgivningen karaktäriseras av att tävla: 

Vi kommer in och så hämtar man ett band med en ”sån” här dosa på, och sätter på sig den. 
Och så ibland kommer man tidigare, jag brukar komma lite tidigare, så kan man börja. […] 
Och sen är det lite olika, ibland är det innebandy, ibland är det, alltså det är så olika varje 
gång vad vi gör, men i alla fall ”nått” som man får upp pulsen för, så det inte är bara så här 
typ som att man ska stå still och ”sånt”. Så det är liksom, och så är det på väggen är det så 
här hur hög puls man har, hur länge man har haft, vem som ligger etta och ”sånt” där, så det 
blir liksom lite tävling mot sig själv. […] Alltså så här, jag känner i alla fall att jag vill få 
upp i så mycket tid som möjligt. Någon gång har jag kommit upp i en timme så här, det är 
så här, ibland är man kvar lite av lektionen för att om man har så här 48 [minuter] så liksom 
tar man två minuter till så man får 50 [minuter] för då får man typ medaljer. (Elev E) 

Elevens skildring visar hur omgivningen av pulsträningspassen med pulsband och översikt av 

pulsen på ”väggen” bidrar med ett tävlingsmoment som inte nödvändigtvis är anknutet till 

tävlingssporter, utan eleven beskriver det som en ”tävling mot sig själv”. Men påståendet 

”vem som ligger etta” visar även att omgivningen kan bidra till att elever tävlar mot varandra. 

Eftersom översikten över antal minuter som eleven är fysiskt aktiv uppmärksammas visar det 

att tiden har stor betydelse genom att det belönas med ”medaljer”. Pulsträningspassens 

tävlingsomgivning och belöningssystem kännetecknas inte idrottslektionerna av då de inte 

inrymmer dessa element. Men hur fysiskt aktiva elever är kan även påverkas av klasskamrater 
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utan tävlingsmoment. Hur tendensen att följa klasskamrater är större på idrottslektioner än på 

pulsträningspass beskriver elev E när eleven först besvarar en fråga om klasskamraterna 

påverkar hur mycket eleven rör sig på pulsträningspassen: 

Alltså en del vill ju inte men de påverkar inte riktigt mig så. Jag och min kompis brukar 
komma tidigt. Och då så, hon vill ju också liksom få upp mycket tid. Så några vill ju inte 
men de påverkar inte riktigt. (Elev E) 

När en liknande fråga ställs beträffande idrottslektionerna svarar samma elev:  

Alltså den påverkar ju, om någon typ sitter ner och det är en jättetråkig [aktivitet] då vill 
man ju själv typ också sitta ner. Om det är typ fotboll, det gillar ju inte jag så mycket, så då 
vill jag hellre sitta ner. Och om min kompis också sitter ner blir det ju liksom roligare att 
sitta ner. Alltså du förstår nog också och om man sitter ner själv vill man ju hellre vara 
med. (Elev E) 

Så om dina kompisar sätter sig ner, gör du också det då? (I) 

Då är det större chans att jag också sätter mig ner, ja. Men det betyder inte att jag kommer 
sätta mig ner. (Elev E) 

Elevens beskrivningar visar att det är större sannolikhet att följa klasskamraterna till att sätta 

sig ner på idrottslektionerna än på pulsträningspassen. Möjligtvis existerar det en starkare 

social norm på pulsträningspassen än på idrottslektioner att vara fysiskt aktiv som elever inte 

vill bryta eftersom det kan medföra sociala sanktioner enligt Bandura.83 

Tävlingsmoment, belöningssystem och en social norm att vara fysiskt aktiv som 

pulsträningspassen präglas av förekommer inte på samma sätt på idrottslektionerna. Däremot 

finns det eventuellt en starkare tendens till att följa vad de andra klasskamraterna gör på 

idrottslektionerna än på pulsträningspassen, exempelvis att sätta sig ned. Utsagorna visar att 

det möjligtvis finns en skillnad på hur den sociala omgivningen påverkar hur fysiskt aktiva 

eleverna är på pulsträningspassen i jämförelse med idrottslektionerna. Det kan relateras 

Banduras förklaring om att omgivningen kan inverka på individers beteenden, vilket därför 

kan påverka på i vilken utsträckning elevernas hälsa förbättras.84  

6.2 Effekter elever beskriver att de förväntar sig få av att delta på 

pulsträningspassen i jämförelse med på idrottslektionerna 

De tre teman som beskriver vilka effekter elever förväntar sig få av att delta på 

pulsträningspassen i jämförelse med på idrottslektionerna är fysiska, studierelaterade och 

sociala effekter. 
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6.2.1 Fysiska effekter 

Elevernas förväntade effekter av deltagandet på pulsträningspassen karaktäriserades 

framförallt av fysiska effekter. Flera av eleverna beskrev fysiska effekter av 

pulsträningspassen i form av förbättrad kondition, uthållighet, viktnedgång, att bli smalare, 

förlora kalorier och att bli piggare. I beskrivningarna förekom fysiska effekter även av 

idrottslektionerna men inte i lika hög utsträckning som av pulsträningspassen. Dessa fysiska 

effekter kan relateras till Bandura med tanke på att det är en av de tre kategorierna av de 

förväntade effekterna av aktiviteter som kan påverka hälsobeteende. Med bakgrunden att de 

kan vara negativa och positiva enligt Bandura, var alla de fysiska effekterna som eleverna 

upplevde positiva.85 För att illustrera hur elever förväntar sig att få fysiska effekter av 

pulsträningspassen presenteras ett stycke från en beskrivning av Elev C: 

Tycker du att pulsträningspassen bidrar med att förbättra din hälsa? (I) 

Ja. […] Att på morgonen då är man ju morgontrött typ. Och då, jag tycker vi ska ha 
pulspass varje dag i veckan på morgonen, varje morgon. Så att vad heter det, när vi har haft 
puls då är man så pigg och man är inte morgontrött. Jag känner mig typ så här pigg efter 
pulspassen. Så jag tycker det är skönt istället för att bara vakna komma till skolan och jobba 
med saker. Då är man så här jättetrött och hjärnan vill bara sova, somna och lägga av med 
allt det. (Elev C) 

Att pulsträningspassen resulterar i att eleven blir piggare och gör att känslan av trötthet på 

morgonen försvinner framgår tydligt. Elevens önskan om att ha pulsträningspass varje 

morgon för att det bidrar till att bli piggare i skolan är intressant. Det tyder på att aktiviteten är 

något som uppskattas, att passet genererar i positiva effekter och att tiden när pulspassen är på 

dagen också är betydande. Positiva fysiska effekter av pulsträningspassen är även något som 

elev F redogör för på frågan om pulspassen bidrar med att förbättra elevens hälsa: 

Ja lite. Jag har ju ganska bra kondition innan också så. Så visst det gör det, komma igång 
såhär på morgnarna, det gör mycket för konditionen liksom. Har man idrott tre gånger i 
veckan och man kanske vanligtvis tränar en gång i veckan. Det är klart det blir så. Det 
påverkar ju, det gör det ju. […] Jo men jag har ju gått ner lite i vikt, det har jag gjort. Sen så 
kan jag tänka att, hur ska jag förklara, men jag har ju gått ner i vikt under pulspassen. Sen 
så har jag börjat gymma hemma med [också]. Vi har ett gym hemma med så och det skulle 
jag kunna säga, det är nog på så vis att det har hjälpt mig lite. (Elev F) 

Eleven anknyter ”kondition” och ”gått ner lite i vikt” till pulsträningspassen vilket är konkreta 

exempel på fysiska effekter av aktiviteterna. Däremot är det inte nödvändigtvis innehållet och 

strukturen på pulsträningspassen som ger effekt, utan att det ger ett extra tillfälle till att vara 

fysiskt aktiv. Med tanke på att eleven dessutom berättar att ”sen så har jag börjat gymma 
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hemma med” betyder att det nödvändigtvis inte endast är pulsträningspassen som har 

resulterat i de fysiska effekterna utan att det kan finnas andra förklaringar till viktnedgången. 

Det framkom att elever förväntar sig positiva fysiska effekter av att delta på 

pulsträningspassen bland annat i form av att bli piggare, utveckla konditionen och att gå ned i 

vikt. Orsaker till varför fysiska effekter förekom i lägre utsträckning av idrottslektionerna i 

elevernas beskrivningar kan möjligtvis bero på skillnaden av intensitetsnivån som 

presenterades tidigare. Dessa fysiska effekter kan således påverka elevernas hälsobeteende i 

enlighet med Bandura genom den kognitiva aktiviteten outcome expectations, det vill säga de 

effekter en individ förväntar sig av att delta i en aktivitet.86 

6.2.2 Studierelaterade effekter i form av koncentrationsförmåga och betyg 

Av utsagorna förväntar sig elever studierelaterade effekter av pulsträningspassen och 

idrottslektionerna, men dessa effekter kommer till uttryck på olika sätt på pulsträningspassen i 

jämförelse med på idrottslektionerna. På pulsträningspassen är de studierelaterade effekterna 

associerade med koncentrationsförmåga vilket kan bidra med bättre prestationer i skolan 

medan på idrottslektionerna handlar effekterna om att generera i högre betyg. Att pulspassen 

alltid är schemalagda på morgonen har därför en särskild betydelse i form av att eleverna 

möjligtvis kan prestera bättre i skolan under dagen. Hur koncentrationsförmågan förbättras av 

pulsträningspassen exemplifieras av elev F i följande stycke: 

Lär du dig någonting på passen? (I) 

Lära mig ”veti sjöen” [det vet jag inte]. Nej det gör jag nog inte. Men jo alltså lära sig, när 
vi spelar innebandy lär man sig alltid någonting man utvecklas ju. Men sen, man mår ju 
bättre inför lektionerna, det gör man ju. Själv teoretiskt så är jag ju en väldigt fysisk person. 
Jag får ju väldigt mycket myror i benen om det inte händer någonting och svårt att sitta still 
lite ibland, eller det kan ju gå ganska bra. Men sen när man har haft ett pulspass på 
morgonen då har man mycket lättare för sig att koncentrera sig alltså, det är så. […] Ja men 
vi har ju haft lite olika prov. Vi skulle ha SO-lektion en dag på en tisdag. Och så det har vi 
ju inte direkt på morgonen, det har vi på eftermiddagen. Och vi har ju två lektioner innan 
bara. Och då jobbade jag hårt som ”sjöen” [mycket hårt] och hade mycket i puls och sen 
har jag ganska svårt att komma upp i puls eftersom jag har ganska bra kondition. Och så 
kom jag upp i bra puls, och så liksom hade jag inte gjort [det] så hade jag haft jättemycket, 
hade mycket annat att tänka på på provet och det blir väldigt mycket att tänka på till slut. 
Och sen när man har gjort det då så har man liksom sprungit av sig. Man har, för när vi är 
här inne så brukar vi bara spela kort och grejer och så. När vi har raster, visst vi brukar ju 
gå ut och spela fotboll ibland också men. (Elev F) 

Satserna ”man mår ju bättre inför lektionerna” och att efter ett pulsträningspass ”då har man 

mycket lättare för sig att koncentrera sig” visar hur eleven upplever att pulsträningspassen 

genererar i bättre möjligheter att prestera under skoldagen. Eleven har ”svårt att sitta still” 

                                                

86 Bandura (1998), s. 623-628. 
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men ger exempel på att pulsträningspassen har gjort att eleven ”sprungit av sig” inför ett prov, 

vilket antyder att pulsträningspassen kan användas som en arena för elever att röra på sig och 

tänka på något annat för att sedan kunna koncentrera sig på studierna. Med andra ord kan 

pulsträningspassen användas som ett medel från skolan att hjälpa elever att tänka på något 

annat eftersom mycket tankar om provet kan möjligtvis generera i negativa effekter, 

exempelvis stress eller ångest. Men i jämförelse med bättre koncentrationsförmåga av 

pulsträningspassen beskriver elev C studierelaterade effekter av idrottslektionerna: 

Idrott vill man få betyg på så man lägger lite högre krav där tror jag för att få bra betyg. 
(Elev C) 

Jaha okej. Så ställer man högre krav på idrottslektionerna på sig själv? (I) 

Alltså på betyget. Man vill ju få bra betyg. På pulsen ställer man högre krav för att tävla 
med sina vänner. Och i idrotten är det betyget som gäller. […] Ja, när vi skulle visa dansen 
för (läraren). Då så här körde jag två gånger för jag ville få bra betyg för vad heter det 
idrotten, för (läraren) filmade plus att (läraren) skulle betygsätta det. Så jag satte mig höga 
krav på det. (Elev C) 

Åtskillnaden mellan upplevelsen av pulsträningspassen och idrottslektionerna är tydliga då 

pulsträningspassen anknyts till ”att tävla med sina vänner” medan på idrottslektionerna ”är det 

betyget som gäller”. Effekterna av att få bra betyg på idrotten gjorde att eleven visade dansen 

för läraren två gånger, vilket antyder att eleven ställer höga krav och anstränger sig på 

lektionerna för att få bra betyg. Betydelsen av betyg på idrottslektionerna betonar även elev F:  

Upplever du att du ställer höga krav på dig själv i samband med pulspassen? (I) 

Nej. Alltså nu tänker jag mer på idrotten. Att det är ju då man blir mer arg. För pulspassen 
skiter ju jag i liksom, det är ju inget som går på ens betyg. Det är ju bara att vi själva ska 
må bra. Jag tänker mer på idrottslektionerna […] om man ska köra badminton till exempel. 
Ju duktigare man är ju bättre betyg får man. Och ju mer utförligt man gör det också. […] 
Jag vet ju själv att jag mår bättre av att vara med på pulspasset, och då går man ju hellre till 
det. Än att liksom, innan har det ju varit så att man har varit väldigt sprallig och nu när man 
har kommit till sjuan att, man går ju sällan ut och har rast ute. Man är ju mest inne. Visst, 
det kan ju hända ibland att vi går ut och spelar fotboll men det är inte jätteofta. (Elev F) 

Höga krav associeras direkt med idrottslektionerna hos eleven, även fast frågan var riktad mot 

pulsträningspassen. Eftersom pulsträningspassen inte involverar betygsättning upplever 

eleven inte att den ställer höga krav på sig själv, pulspassen handlar om ”att vi själva ska må 

bra”, vilket eleven menar skiljer sig från idrotten. De förväntade studierelaterade effekterna av 

idrottslektionerna handlar om att få så bra betyg som möjligt eftersom eleven ställer krav på 

sig själv för att ”ju duktigare man är ju bättre betyg får man”. Drivkraften att få bra betyg på 

idrotten skiljer sig betydligt från pulspassen då eleven beskriver de förväntade effekterna med 

att ”jag mår bättre av att vara med på pulspasset, och då går man ju hellre till det”. 

Av pulspassen förväntar sig elever att kunna springa av sig och tänka på något annat för att 

sedan kunna koncentrera sig bättre under skoldagen. Av idrotten förväntar sig elever att få så 
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höga betyg som möjligt. Det visar en väsentlig skillnad mellan de studierelaterade effekterna 

elever förväntar sig av att delta på pulsträningspassen i jämförelse med idrottslektionerna. Det 

kan tolkas som att pulsträningspassen ses som ett medel för att kunna prestera bättre i skolan 

medan effekterna av idrottslektionerna ses som ett resultat i form av betyg. 

6.2.3 Sociala effekter i form av lekfulla och retfulla kommentarer samt att bli förlöjligad 

Elevernas redogörelser visar att sociala effekter kan uppstå från situationer på både 

pulsträningspass och på idrottslektioner. Detta kan relateras till Bandura med tanke på att en 

sort av de förväntade effekterna individer kan ha av en aktivitet för att förändra ett beteende är 

sociala effekter.87 Men det finns en skillnad på hur dessa sociala effekter kan komma till 

uttryck på de olika aktiviteterna. Eftersom elever kan övervaka hur länge de upprätthållit 

intensiteten gör det möjligt för dem att tävlas mot varandra och skapa rivalitet, vilket kan 

resultera i lekfulla och retfulla kommenterar. Dessa kommentarer kan uppfattas som sociala 

sanktioner vilket Bandura förklarar kan upplevas som positivt eller negativt.88 Eleverna 

redogör för att det upplevs som roligt och motiverande. Detta förekommer inte på samma sätt 

på idrottslektionerna med tanke på att de inte kan övervaka pulsen. Däremot visar elevers 

beskrivningar att det kan förekomma situationer på idrottslektioner där elever kan förvänta sig 

negativa sociala effekter i form av rädsla att bli förlöjligad av klasskamrater vilket kan 

påverka deras deltagande. För att illustrera hur tävlingsmoment på pulsträningspassen kan 

resultera i kommenterar från klasskamrater beskriver elev C på följande vis: 

Kan du ge ett exempel på hur det blir en tävling? (I) 

Att jag tävlar typ med (killnamn) och (tjejnamn) (skratt). Vi tre brukar alltid komma 
jättetidigt på morgonen och köra allt möjligt så att vi får bra puls. Och på slutet av 
lektionen då ska vi se den som fick högst tid på pulsmätaren. Så att ”jag vann nenene” 
(retfull och lekfull ton), och så blir det så. Fast det blir inte så här tjafs, det är bara roligt. 
För det är roligt det vi håller på med. (Elev C) 

Beskrivningen tyder på att tävlingen mellan klasskamraterna kan bidra med sociala effekter 

genom provocerande och lekfulla kommentarer. Det är däremot viktigt att betona att eleven 

menar att det bara är på skoj och att kommentarerna inte är elakartade med tanke på 

påståendet ”fast det blir inte så här tjafs, det är bara roligt”. Det märks tydligt på sättet eleven 

berättar och på skrattet att det baseras på en rolig och lekfull jargong och inte allvarliga 

provokationer, vilket stämmer överens med utsagor från andra elever också. På frågan om det 

uppstår tävling i samband med pulsträningspassen svarar elev H på följande vis: 
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Ja några gånger mot vissa som har rivalitet mot varandra. […] Jag tror nog kanske, det är 
faktiskt ganska lite mellan mig och en kille som heter (killnamn) i min klass. Vi gillar 
ganska mycket att köra mot varandra för att se vem som är bättre. Men mest mot mig och 
en kille som heter (killnamn), vi har jättestor rivalitet. Vi brukade gå i samma (idrottslag) i 
några månader tror jag. Så vi var typ lika bra, så det var jättestor rivalitet. […] Jag upplever 
att det är jätteroligt för att några gånger vinner han och några gånger vinner jag. Jag vet inte 
vem som är bättre. Han vet nog inte det heller. […] Det är bara att när jag har mer rivalitet 
mot en person och det är en jättestor tävling mot varandra så är det att jag går upp i 
kondition för jag tar i mycket mer då. Så att det är nog bättre för min hälsa att jag har någon 
tävling mot någon för då vill jag att, då vill de att jag ska ta i och att jag ska visa vem [som] 
är bättre mellan mig och han eller hon. (Elev H) 

Begreppet rivalitet kan uppfattas som allvarsamt, vilket det inte ska göras i beskrivningen då 

det istället betraktas som roligt, lekfullt och motiverande. Målet med tävlingsmomenten 

beskrivs som att ”visa vem [som] är bättre”, vilket kan förklaras som en social effekt då 

eleven kan visa för motståndaren och de andra klasskamraterna vem som är bäst. Eleven 

hävdar att tävlingsmomenten ”nog är bättre för min hälsa” eftersom elevens drivkraft att tävla 

kan generera i ökad fysisk aktivitet, vilket i sin tur kan resultera i hälsovinster. För att jämföra 

dessa sociala effekter av tävlingsmoment under pulsträningspassen med hur sociala effekter 

kan komma till uttryck på idrottslektioner beskriver elev E följande:  

Händer det ofta att ni gör aktiviteter som du upplever är svåra att klara av på 
idrottslektionerna? (I) 

Alltså, ja mycket som jag inte är bra på kanske men. Men [man] kan ju alltid klara av dem 
så. Man kan ju ibland känna lite så här att man är så dålig liksom, att man kanske inte ska 
vara [med] fast det måste man ju ändå, men liksom. På det sättet påverkas man ju av sina 
klasskamrater då. Om man är dålig på något kanske man inte vill vara med […] om man 
typ är dålig på fotboll kanske man inte vill. Man kanske är jättedålig, då kanske man inte 
vill stå där. Och då kanske man är rädd att någon skrattar, jag vet inte men. (Elev E) 

Eleven uppmärksammar en social negativ effekt i form av att bli förlöjligad av klasskamrater 

på idrottslektioner, vilket kan tolkas som en social sanktion. Flera elever menar att 

idrottslektionerna är mer varierade vad gäller aktiviteter än pulspassen, vilket kan förklara 

varför eleven upplever att det är anknutet till idrottslektioner och inte till pulspass. 

Exempelvis beskriver elev I: ”i pulsen så brukar det vara ungefär samma saker hela tiden. På 

idrotten så varierar det ju nästan kanske var fjärde lektion”. Om idrotten består av mer 

varierade aktiviteter som eleverna inte känner igen lika mycket kan det bidra till att de 

upplever större risk att bli förlöjligade för att de inte har utövat dem i lika hög utsträckning. 

De sociala effekterna elever beskriver att de kan förvänta sig av vissa situationer skiljer sig 

mellan pulspassen och idrottslektionerna. Av pulsträningspassen handlar de om lekfulla och 

retfulla kommentarer och att visa klassen vem som är bäst, vilket uppfattas som roligt och 

motiverande av eleverna i studien. Av idrottslektionerna handlar de om rädsla för att bli 
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förlöjligad av andra klasskamrater på grund av att känna sig dålig på en aktivitet. Det är en 

negativ social effekt som kan bidra till att elevers fysiska aktivitet begränsas på idrotten. 

6.3 Sammanfattning 

Resultatet visar att det finns skillnader mellan hur elever upplever att deras hälsa främjas av 

pulsträningspassen i jämförelse med idrottslektionerna. Pulsträningspassen associeras av 

eleverna med en högre intensitetsnivå än på idrottslektionerna, vilket gör att 

pulsträningspassen kan generera i hälsovinster av fysisk aktivitet i högre utsträckning än 

idrottslektionerna. Vad idrottslektionerna innehåller som saknas på pulsträningspassen är 

förmedling av teoretiska kunskaper, vilket eleverna berättar bidrar till att främja deras hälsa 

bland annat genom intresse för nya sporter och hur faktorer som kost och sömn förbättrar 

deras levnadsvanor. Utöver det skiljer sig den sociala omgivningen på pulsträningspassen i 

jämförelse med idrottslektionerna. Pulsträningspassen bidrar till tävlingsmoment och sociala 

normer om att upprätthålla intensiteten som elever undviker att bryta eftersom det kan 

resultera i sociala sanktioner. På idrottslektionerna beskriver elever att det är större chans att 

följa klasskamraterna att sätta sig ned, vilket kan tolkas som att den sociala normen att vara 

fysiskt aktiv på pulsträningspassen inte existerar på samma sätt. 

Elevernas utsagor visar att de förväntar sig positiva fysiska effekter av att delta på 

pulsträningspassen bland annat i form av förbättrad kondition, viktnedgång och att bli 

piggare. Fysiska effekter förväntar sig även eleverna av idrottslektionerna, men inte i lika hög 

utsträckning. De förväntade studierelaterade effekterna eleverna har av de olika aktiviteterna 

skiljer sig åt. Av att delta på pulsträningspassen förväntar sig eleverna att öka 

koncentrationsförmågan, vilket kan bidra till bättre skolprestationer under skoldagen. Från 

idrottslektionerna förväntar sig eleverna istället att få bättre betyg i Idrott och hälsa. Utöver 

det visar elevernas utsagor att situationer på pulsträningspass och på idrottslektioner kan leda 

till olika former av sociala effekter. På pulsträningspassen handlar det om retfulla och lekfulla 

kommentarer samt att visa för klasskamraterna vem som är bäst, vilket uppfattas som positivt, 

roligt och motiverande av eleverna. På idrottslektioner handlar det istället om en rädsla för att 

bli förlöjligad på grund av en känsla att vara dålig, vilket är en negativ effekt som kan 

resultera i att elevers grad av fysisk aktivitet begränsas. 
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7. Diskussion 

Avsnittet inleds med att problematisera och diskutera undersökningens resultat i förhållande 

till studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning. Därefter diskuteras studiens styrkor 

och svagheter följt av studiens kunskapsbidrag. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats. 

7.1 Resultatdiskussion 

Undersökningens frågeställningar ligger till grund för resultatdiskussionens struktur. 

Inledningsvis behandlas den första frågeställningen vilket följs av den andra frågeställningen. 

7.1.1 Intensitetpräglade och tävlingsinriktade pulsträningspass skiljer sig mot 

kunskapsbaserade och förmedlande idrottslektioner 

Att resultatet i den här undersökningen visade att intensitetsnivån upplevdes vara högre på 

pulsträningspassen än på idrottslektionerna är en skillnad som är relevant att uppmärksamma. 

Möjligheten för elever att övervaka deras intensitetsnivå med hjälp av pulsband och med 

belöningssystem i form av medaljer genererar i tävlingsmoment för elever. 

Pulsträningspassen präglas av en omgivning där eleverna förväntas upprätthålla intensiteten 

och vara fysiskt aktiva. Detta kan relateras till Bandura genom att den intensitetspräglade 

omgivningen påverkar eleverna till ett beteende i form av att vara fysiskt aktiva och 

upprätthålla intensiteten.89 Detta skiljer sig från idrottslektionerna då de präglas av fler 

avbrott och tillfällen att bli stillastående. Skillnaden medför att det är större sannolikhet att 

eleverna får hälsovinster av fysisk aktivitet från pulsträningspassen än idrottslektionerna i 

enlighet med Faskungers förklaring om betydelsen av intensitetsnivån vid fysisk aktivitet för 

att uppnå hälsovinster.90 

Resultatet i denna studie visade att eleverna upplevde de intensitetspräglade och 

tävlingsinriktade pulspassen som roliga och motiverande, vilket är intressant att relatera till 

tidigare forskning eftersom det finns aspekter som både stämmer överens men också skiljer 

sig. Tidigare forskning visar att pulspass bidrar med mer motivation än idrottsämnet.91 

Resultat i den här studien visar nödvändigtvis inte att det bidrar med mer motivation än 

idrottsämnet, men att pulsträningspassen bidrar med motivation till fysisk aktivitet är 

överensstämmande. Däremot skiljer sig resultatet i denna undersökning från Jonssons studie 

                                                

89 Hultgren (2018), s. 103 f. 
90 Faskunger (2013), s. 19 f. 
91 Fält, Jangenmo & Bringsén (2018), s. 8-15, 19-24. 
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som visade att implementation av mer fysisk aktivitet bidrog till reducerad motivation till 

fysisk aktivitet.92 Därutöver har tidigare studier visat att teknologiska hälsoverktyg har 

uppmuntrat ungdomar till ökad fysisk aktivitet och att det bidrar till en prestationskultur, 

vilket stämmer överens med resultatet i den här studien genom att en prestationskultur kan 

kopplas samman med tävlingsmoment.93 Men till skillnad från tidigare forskning som visade 

att ungdomar upplevde prestationskulturen som negativ visade resultatet i denna studie att 

eleverna uppfattade det som motiverande och positivt. Resultatet skiljer sig också från vad 

tidigare undersökningar kommit fram till i form av att teknologiska hälsoverktyg istället har 

upplevts generera i negativa känslor samt reducerad motivation på grund av press av att uppnå 

mål och skuldkänslor.94 Därtill visade tidigare forskning att digitala hälsoverktyg resulterar i 

negativa följder i form av att sociala dimensioner försvinner vilket också skiljer sig från den 

här studiens resultat då verktygen istället upplevdes skapa lekfulla tävlingsmoment med 

varandra, vilket eleverna upplevde som positivt.95 Det kan finnas olika orsaker till varför 

upplevelsen hos elever av teknologiska hälsoverktyg och prestationskulturen som det medför 

skiljer sig mellan resultatet i denna studie och tidigare forskning. En förklaring kan vara att 

uppfattningen av tävling skiljer sig mellan eleverna i denna undersökning, som upplevde 

tävling som positivt, till skillnad från elever i tidigare forskning. Förmodligen finns det elever 

som inte uppskattar tävlingsmoment samtidigt som andra elever tycker om det. En annan 

förklaring kan vara kontextuella skillnader i form av att denna undersökning genomfördes i 

Sverige medan de tidigare studierna var gjorda i Storbritannien. Upplevelsen av 

tävlingsmoment i samband med fysiska aktiviteter i skolmiljön kan skilja sig från elever i 

Sverige med elever i Storbritannien på grund av strukturella och kulturella skillnader. 

Att idrottslektionerna inrymmer en dimension av förmedling av teoretiska kunskaper som 

främjar hälsan vilket inte ges utrymme på pulsträningspassen är en väsentlig aspekt att 

uppmärksamma som skiljer sig mellan aktiviteterna. Med andra ord har aktiviteterna olika 

strategier för att arbeta hälsofrämjande. Idrottens hälsofrämjande arbete kan anknytas till det 

förmedlande tillvägagångsättet samtidigt som pulspassen kan kopplas samman med den 

möjliggörande strategin, eftersom det är ett tillfälle som möjliggör för elever att utöka deras 

fysiska aktivitet.96 Både idrottslektionerna och pulsträningspassen inbegriper troligtvis 

                                                

92 Jonsson (2019). s. 7 f., 69-98. 
93 Goodyear, Kerner & Quennerstedt (2019), s. 212-225; Depper & Howe (2017), s. 98-110. 
94 Goodyear, Kerner & Quennerstedt (2019), s. 212-225; Kerner & Goodyear (2017), s. 287-294. 
95 Depper & Howe (2017), s. 98-110. 
96 World Health Organization (1998), s. 1 f. 
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samtliga tre strategier för att arbeta hälsofrämjande genom att förmedla, påverka och 

möjliggöra, men betoningen av de olika tillvägagångsätten skiljer sig eventuellt från de två 

olika aktiviteterna. Resultatet i denna studie visade att teoretiska kunskaper om olika sporter 

på idrottslektionerna kan bidra med ett ökat intresse för nya sporter vilket kan anknytas till 

tidigare forskning som har visat att idrottslektioner bidrar med positiva upplevelser genom 

variation av aktiviteter och att lärandet på idrotten är betydelsefullt för att skapa intresse hos 

elever.97 Dessutom stämmer det överens med skolämnets uppdrag om att utveckla intresse för 

att vara fysiskt aktiv, vilket kan bidra med en hälsosam livsstil i ett livslångt perspektiv.98 

Utöver det visade resultatet i den här studien skillnader på den sociala omgivningen mellan 

pulsträningspassen i jämförelse med idrottslektionerna. Att pulspassen kännetecknas av 

tävling mellan varandra, rivalitet och sociala normer om att vara fysiskt aktiv samt att 

upprätthålla intensiteten ger drivkraft till eleverna att vara mer fysiskt aktiva och kan anknytas 

till Banduras teori om att sociala normer påverkar beteenden.99 Att sätta sig ned på pulspassen 

vore att bryta den sociala normen om att vara fysisk aktiv vilket inte var vanligt bland 

eleverna. En förklaring skulle kunna vara att det skulle kunna medföra sociala sanktioner som 

Bandura beskriver kan inträffa om individer bryter sociala normer.100 Att det var större 

sannolikhet att följa klasskamrater om de sätter sig ned på idrottslektioner är en intressant 

skillnad, vilket kan förklaras av att den sociala normen om att upprätthålla intensiteten inte 

existerar på samma sätt på idrotten. Resultatet visade att de inte upplevde de sociala normerna 

som negativt, snarare positivt och motiverande. Det skulle det kunna kopplas samman med 

Kerners och Goodyears studie som visade att elever upplevde att teknologiska hälsoverktyg 

bidrog med press att uppnå mål och skuldkänslor.101 En väsentlig skillnad däremot var att 

detta upplevdes som negativt i deras studie medan det upplevdes som positivt i denna 

undersökning. Återigen är det troligt att det kan bero på att elevers upplevelse av att prestera 

inom idrott skiljer sig, för vissa kan det vara roligt och för andra kan det vara ledsamt. 

Baserat på att det finns väsentliga skillnader mellan pulsträningspass och idrottslektioner i 

form av intensitetsnivån, förmedling av teoretiska kunskaper och den sociala omgivningen är 

det relevant att reflektera över vad dessa skillnader kan få för konsekvenser för den praktiska 

verkligheten i skolor som implementerar pulsträningspass. Utifrån en positiv synvinkel kan 
                                                

97 Tannehill et al. (2015), s. 442-462; Garn, Cothran & Jenkins (2011), s. 223-236. 
98 Skolverket (2018), s. 47. 
99 Bandura (1998), s. 628 f. 
100 Bandura (1998), s. 628 f. 
101 Kerner & Goodyear (2017), s. 287-294. 



 

     38 

pulsträningspassen tolkas som en yttre förstärkning till idrottslektionerna för att utöka elevers 

fysiska aktivitet, vilket i enlighet med Bandura kan vara ett betydelsefullt komplement till att 

förändra beteenden, i detta sammanhang hälsovanor.102 Det ger elever fler tillfällen att vara 

fysiskt aktiva och det kan ge lärare mer utrymme till kursplanens uppdrag. Däremot kan det 

också finnas problematik om pulsträningspassen associeras med motiverande och lekfulla 

aktiviteter att röra på sig samtidigt som idrottsämnet utvecklas till att präglas av teoretiska 

kunskaper, bedömning, betyg och ett ökat resultatfokus med mer krav, vilket kan leda till 

ökad stress hos elever som tidigare forskning har visat.103 Det skulle kunna resultera i att 

pulsträningspassen uppskattas i högre utsträckning än idrottsämnet som tidigare forskning 

också har visat.104 Det kan medföra att betydelsefulla värden gällande hälsa från idrottsämnet 

nedvärderas hos elever, exempelvis teoretiska kunskaper och möjlighet att testa nya idrotter 

som kan bidra till ett livslångt intresse, vilket vore problematiskt. Om de motiverande och 

glädjefyllda aspekterna urholkas ur det obligatoriska kunskapsämnet, som att vara fysiskt 

aktiv, och förflyttas till pulsträningspassen kan det finnas risk att elevers drivkraft till att delta 

på idrottslektionerna reduceras vilket vore ett problem. 

Ett annat dilemma som kan uppstå av att vissa skolor implementerar pulsträningspass är att 

det kan skapa större skillnader mellan skolors hälsofrämjande arbete vilket går emot 

läroplanens uppdrag om en likvärdig skola i landet.105 Om endast vissa skolor i landet inför 

pulspass samtidigt som andra skolor inte gör det är det sannolikt att skolors hälsofrämjande 

arbete kommer skilja sig ännu mer från varandra. Däremot går det att argumentera för att 

trender likt pulsträningspassen är berikande och bidrar med nya infallsvinklar för skolor att 

utveckla det hälsofrämjande arbete vilket är en betydelsefull aspekt. 

7.1.2 Högre grad av fysiska effekter, koncentrationsförmåga och kommentarer av 

pulsträningspass skiljer sig mot betyg och att bli förlöjligad på idrottslektioner 

Positiva fysiska effekter var följder som elever förväntade sig av att delta på 

pulsträningspassen och på idrottslektionerna, men det var i större utsträckning relaterade till 

pulsträningspassen vilket kan ha att göra med den högre intensitetsnivån på pulspassen. 

Förbättrad kondition, uthållighet, att bli piggare samt viktnedgång är några exempel som 

elever uppmärksammade vilket stämmer överens med studier från tidigare forskning av ökad 

                                                

102 Hultgren (2018), s. 103 f. 
103 Giota & Gustafsson (2017), s. 253-266. 
104 Fält, Jangenmo & Bringsén (2018), s. 8-15, 19-24. 
105 Skolverket (2018), s. 6. 
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fysisk aktivitet i skolor.106 Effekten att gå ned i vikt kan däremot diskuteras om det handlar 

om att främja hälsan eller att förändra utseendet. Men med tanke på att Bandura menar att 

fysiska effekter är en sort av förväntade effekter av aktiviteter som kan påverka individers 

hälsobeteende kan dessa effekter möjligtvis främja elevernas fysiska hälsa. Bandura menar att 

förväntade positiva effekter fungerar som incitament, vilket kan innebära att dessa förväntade 

fysiska effekter kan bidra som en drivkraft hos elever till att vara mer fysiskt aktiva.107 

Att de studierelaterade effekterna som elever förväntade sig skiljde sig åt är intressant. Av 

pulspassen handlade de om bättre koncentrationsförmåga som kunde resultera i förbättrade 

prestationer i skolan, vilket kan tolkas som att passen används som ett medel. Till skillnad 

från det handlade effekterna av idrottslektionerna om att få bättre betyg, vilket istället kan 

uppfattas som att effekter av idrotten är att uppnå resultat. Dessa förväntade studierelaterade 

effekter kan relateras till flera studier som visar att både skolprestationer och betyg i skolan 

förbättrats av utökad fysisk aktivitet under skoltid.108 Samtidigt visar andra tidigare studier att 

utökad fysisk aktivitet inte resulterar i förbättrade skolprestationer vilket tyder på att det inte 

är ett självklart utfall.109 Att resultaten skiljer sig kan bero på olika orsaker, exempelvis 

skolornas olika miljöer, studiernas olika designer och metoder. Vad som kan konstateras av 

resultatet i denna undersökning är att elever upplevde att pulspassen bidrog till att de kunde 

koncentrera sig bättre på lektioner samt möjlighet att ”springa av sig”, vilket rimligtvis skapar 

bättre förutsättningar att prestera i skolan även fast det inte alltid kanske är utfallet. Därtill 

visar tidigare forskning att det potentiellt finns ett samband mellan hälsa och lärande.110 Om 

pulsträningspassen därför kan bidra med en bättre hälsa och ett ökat välmående ökar det 

chanserna för elever att utveckla lärandet i skolan. Möjligtvis skulle därför fysiska aktiviteter 

under raster kunna fungera som komplement och skapa bättre förutsättningar för elever att 

prestera i skolan på eftermiddagen, då pulspassen är placerade på morgonen. 

Skillnaden mellan att se effekterna av att delta på aktiviteterna som medel eller resultat kan 

vara en betydelsefull aspekt att reflektera över. Bandura menar att förväntningarna beror på 

individers uppfattningar av vilka utmaningar och uppdrag de ställs inför, vilket inte 

                                                

106 Bronikowski & Bronikowska (2011), s. 704-713; Bonhauser et al. (2005), s. 113-122. 
107 Bandura (1998), s. 623-628. 
108 Ericsson (2003), s. 19, 89 f., 93, 150, 174 f., 184; Ericsson (2011), s. 313-329; Bunketorp Käll, Nilsson & 
Lindén (2014), s. 473-480; Bunketorp Käll et al. (2015), s. 704-713. 
109 Sjöwall, Hertz & Klingberg (2017), s. 1-10; Tarp et al. (2016), s. 1-19. 
110 Giota & Gustafsson (2017), s. 253-266; Rathmann et al. (2018), s. 1012-1018. 
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nödvändigtvis är sanna.111 Ett rimligt antagande vore att påstå att det är svårare att vara 

fysiskt aktiv för att uppnå ett högt betyg än att endast vara fysiskt aktiv som ett medel för att 

kunna koncentrera sig bättre. Därför kan eventuellt uppdraget att delta på ett pulsträningspass 

som ett medel för koncentrationsförmågan vara lättare att uppnå än ett betyg på idrotten, 

vilket kanske gör att drivkraften till pulspassen kan vara starkare än till idrotten. 

Av elevernas beskrivningar visade sig också att de kan förvänta sig sociala effekter från vissa 

situationer på pulsträningspassen och på idrottslektionerna. Att tävlingsmomenteten och den 

lekfulla rivaliteten bland elever på pulsträningspassen genererar i sociala effekter i form av 

retfulla och lekfulla kommenterar samt att visa för klasskamraterna vem som är bäst kan 

uppfattas som positivt och negativt utifrån olika perspektiv. Att detta uppfattades som positivt 

och motiverande bland eleverna i denna studie då tävling och rivalitet bidrar med en drivkraft 

att vara mer fysiskt aktiv kan eventuellt resultera i hälsovinster av fysisk aktivitet. Däremot är 

det sannolikt att det finns andra elever som inte upplever tävlingsmoment och rivalitet bland 

klasskamrater som lika stimulerande, vilket istället möjligtvis kan göra att det blir en negativ 

effekt då i form av ledsamhet eller att elever inte vill delta. Det kan relateras till negativa 

förväntade effekter som Bandura menar fungerar som hinder, med andra ord att elevers 

fysiska aktivitet istället skulle kunna begränsas på grund av negativa upplevelser av 

tävlingsmoment och rivalitet.112 

En social effekt från situationer på idrottslektioner handlade istället om en rädsla av att bli 

förlöjligad av klasskamrater på grund av att vara dålig, vilket associeras som en negativ effekt 

som därför också skulle kunna verka som ett hinder till att vara fysiskt aktiv enligt 

Bandura.113 Detta kan kopplas samman till tidigare forskning som betonar att upplevd 

kompetens spelar roll för elevers intresse för idrottsämnet och grad av fysisk aktivitet.114 

Varför situationer att bli förlöjligad är anknutet till idrotten och inte pulspass kan det finnas 

olika orsaker till. En förklaring kan vara att fokus på att upprätthålla intensiteten ger mindre 

utrymme till dessa sociala situationer. En forskningsstudie poängterade att användning av 

teknologiska hälsoverktyg i samband med fysisk aktivitet bidrog till att sociala dimensioner 

försvinner i de fysiska aktiviteterna vilket uppfattades negativt.115 Det kan då istället uppfattas 

som positivt om dessa negativa sociala upplevelser av rädslan att bli förlöjligad av 
                                                

111 Janevic & Connell (2018), s. 5. 
112 Bandura (1998), s. 623-628. 
113 Bandura (1998), s. 623-628. 
114 Garn, Cothran & Jenkins (2011), s. 223-236; Jonsson (2019), s. 7 f., 69-98. 
115 Depper & Howe (2017), s. 98-110. 
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klasskamrater kan undvikas. En annan idé skulle kunna vara att det beror på att idrotten består 

av större variation av aktiviteter enligt resultatet vilket kan medföra större osäkerhet hos 

elever eftersom det är idrotter som de inte är lika kompetenta i. För att undvika dessa 

situationer kan lärares didaktiska kunskaper spela en avgörande roll för att organisera 

aktiviteter så att elever är delaktiga, vilket tidigare forskning också lyfter fram.116 

7.2 Metoddiskussion 

Undersökningen visade styrkor genom att undersökningsresultat bidrar med betydelsefulla 

kunskaper och insikter som kan generera i både positiva och negativa konsekvenser för den 

praktiska verkligheten för skolor, idrottsämnet, lärare och elever. Med andra ord visar studien 

prov på äkthet eftersom dessa kunskaper och insikter kan bidra med en ökad förståelse vilket i 

sin tur kan bidra med att förbättra skolors hälsofrämjande arbete. Genomförandet av 

intervjuerna var systematiskt planerade och genomfördes av samma person i samma miljö för 

att undvika kontextuella förändringar. Därutöver har undersökningen genomförts med 

noggrannhet av mätinstrumentet genom att intervjuguiden har blivit granskad av en sakkunnig 

person vilket medförde feedback som utvecklade intervjuguiden. Därtill genomfördes en 

pilotstudie där intervjuguiden också kunde förbättras samt viktiga reflektioner kunde dras av 

genomförandet av intervjun. Dessutom visar undersökningen styrka genom att alternativa 

förklaringar av elevernas beskrivningar presenteras vilket visar att det inte nödvändigtvis 

finns enskilda förklaringar till undersökningens tolkningar. 

Utöver det har studien svagheter. Resultatet presenterar uppfattningen av elever som utifrån 

ett övergripande perspektiv har en positiv upplevelse av fysisk aktivitet, pulsträningspassen 

och idrottslektionerna vilket sannolikt inte är en uppfattning som alla elever delar. Att ta del 

av elevers beskrivningar som har en negativ uppfattning av fysisk aktivitet kunde ha berikat 

och utvecklat undersökningen eftersom det möjligtvis hade bidragit med betydelsefulla 

insikter om hur de upplever det hälsofrämjande arbetet på pulsträningspass i jämförelse med 

på idrottslektioner. Exempelvis skulle det möjligtvis kunnat ha gett andra beskrivningarna av 

tävlingsmomenten. Ett annat tillvägagångsätt vid urvalet av elever hade eventuellt bidraget 

med flera perspektiv. En annan begränsning av studien var att vilken tid på dagen intervjuerna 

genomfördes påverkade elevernas beskrivningar. De som genomfördes på morgonen 

genererade möjligtvis i utförligare svar än intervjuer som gjordes på eftermiddagen. Forskare 
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påpekar att vid formandet av intervjuer med barn är det väsentligt att ta hänsyn till att de inte 

orkar upprätthålla uppmärksamheten lika länge som vuxna.117 Eftersom elevernas grad av 

uppmärksamhet rimligtvis är ännu mer begränsad på eftermiddagen då de har gått flera 

timmar i skolan hade det därför varit fördelaktigt om intervjuerna genomfördes på morgonen. 

Att urvalet riktades mot elever resulterade också i att några av beskrivningarna inte gav 

utförliga svar, vilket heller inte är konstigt med tanke på att urvalet var ungdomar. Men 

samma frågor till lärare hade möjligtvis genererat i fler utförliga svar. Medvetenhet om att 

ungdomar kan ha svårare att sitta en längre stund och delta i intervjuer under eftermiddagen 

än på förmiddagen kan spela roll för datainsamlingen, vilket är en viktig aspekt att reflektera 

över samtidigt som undersökningens arbete bör vara sekundära prioriteringar i skolmiljön. 

Lärares undervisning och elevers skolarbete ska prioriteras och gå i första hand. 

7.3 Studiens kunskapsbidrag 

Att det existerar skillnader mellan det hälsofrämjande arbetet på de intensitetspräglade och 

tävlingsinriktade pulsträningspassen i jämförelse med de kunskapsbaserade och förmedlande 

idrottslektionerna kan bidra med olika former av konsekvenser. Det kan innebära positiva 

konsekvenser av att implementera pulspass på skolor i form av att det skapar fler tillfällen för 

elever att vara fysiskt aktiva och det ger lärare mer utrymme till att gå igenom kursplanens 

uppdrag vilket kan leda till att elevers utveckling ökar. Om däremot pulspassen upplevs som 

mer motiverande och lekfullare än idrotten finns det en risk att betydelsefulla hälsofrämjande 

värden i idrottsämnet nedvärderas hos elever och hamnar i skymundan, exempelvis 

förmedling av teoretiska kunskaper såsom kost eller sömn. Medvetenhet om vad dessa 

konsekvenser kan innebära för verkligheten i skolor är betydande för lärare eftersom det kan 

hjälpa dem att anpassa undervisningen så att elever upplever det stimulerande att delta på 

båda aktiviteterna. Dessutom är det rimligt att anta att skillnaden mellan skolors 

hälsofrämjande arbete ökar om endast vissa skolor inför pulspass vilket motarbetar 

läroplanens uppdrag om likvärdighet. Däremot kan trenden av att införa pulspass bidra med 

berikande infallsvinklar som kan utveckla det hälsofrämjande arbetet även på andra skolor. 

De positiva fysiska effekter av pulsträningspass och idrottslektioner kan enligt Bandura 

fungera som incitament för elever att vara fysiskt aktiva, vilket kan bidra till att främja deras 

                                                

117 Monica Hansen Orwehag (2013), ”Barnintervjun – ur barnperspektiv och barns perspektiv”, i Erlandsson, 
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hälsa. 118 Detta gäller även de retfulla och lekfulla kommentarerna och att visa vem som är 

bäst för klasskompisar eftersom de sociala effekterna av pulspassen upplevdes som positivt 

hos eleverna. För elever som inte uppskattar tävling kan de däremot möjligtvis betraktas som 

negativa sociala effekter och istället anknytas till rädslan för att bli förlöjligad av 

klasskamrater som elever kunde förvänta sig av situationer på idrotten. Dessa negativa sociala 

effekter kan istället verka som hinder för elevers fysiska aktivitet enligt Bandura.119 

Förståelse över hur dessa negativa sociala effekter kan påverka elevers fysiska aktivitet samt 

didaktiska kunskaper är betydelsefullt för lärare eftersom de kan arbeta för att undvika att 

dessa negativa följder resulterar i att begränsa elevers fysiska aktivitet. Vad gäller de 

studierelaterade effekterna kan utmaningen att uppnå ett betyg på idrotten rimligtvis kopplas 

till resultatfokus som eventuellt kan generera i stress och påverka hälsan negativt. De 

effekterna skiljer sig från att pulspassen kan bidra med förbättrad koncentration som kunde 

resultera i bättre skolprestationer och främja hälsan positivt. Medvetenhet hos lärare om att 

elever förväntar sig ökad koncentrationsförmåga av pulspassen i jämförelse med betyg av 

idrotten är viktigt för att de ska kunna forma en hälsosam och lärorik undervisning för elever. 

7.4 Slutsats 

Syftet med undersökningen var att öka förståelsen av hur elever upplever det hälsofrämjande 

arbetet på pulsträningspass i jämförelse med det hälsofrämjande arbetet på idrottslektioner. 

Undersökningen visar att det finns skillnader mellan hur elever beskriver att de upplever att 

deras hälsa främjas av pulsträningspassen i jämförelse med på idrottslektionerna, vilket kan 

medföra konsekvenser. Med tanke på att den intensitetspräglade och tävlingsinriktade sociala 

omgivningen på pulsträningspass kan resultera i höga grader av hälsovinster av fysisk 

aktivitet samtidigt som idrottsämnet kan generera i förmedling av betydelsefulla teoretiska 

kunskaper kan pulspassen vara ett betydelsefullt komplement till idrotten. Elever får fler 

tillfällen att vara fysisk aktiva och kan uppnå högre grader av hälsovinster. Lärare kan få mer 

utrymme till att undervisa kursplanens innehåll vilket kan utveckla elevernas lärande. 

Däremot kan det vara problematiskt för idrottsämnet om pulsträningspassen uppfattas som 

mer motiverande och lekfullare eftersom det kan nedvärdera betydelsefulla värden gällande 

hälsa hos elever som idrottsämnet bidrar med. Om elevers drivkraft till att delta på 

idrottslektioner reduceras är det en problematik. Förståelse över hur elever upplever det kan 
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vara betydelsefullt för lärare eftersom de kan använda strategier för att forma en motiverande 

idrottsundervisning för elever. Därutöver kan likvärdigheten bland skolors hälsofrämjande 

arbete motarbetas om endast vissa skolor inför pulsträningspass samtidigt som det kan verka 

som betydelsefulla infallsvinklar för andra skolor som kan resultera i att de följer trenden. 

Studien visar att elever förväntar sig positiva fysiska effekter av att delta på pulsträningspass 

och på idrottslektioner, vilket kan verka som incitament för att vara fysiskt aktiv. 

Medvetenhet om skillnaderna mellan de studierelaterade effekterna av pulsträningspassen i 

form av bättre koncentration i jämförelse med betyg av idrottslektionerna är betydelsefullt för 

lärare eftersom de kan leda till att de formar en undervisning som inverkar positivt på elevers 

hälsa. Sociala effekter från pulsträningspass i form av retfulla och lekfulla kommentarer samt 

att visa för klasskamrater vem som är bäst upplevdes som positivt hos eleverna och kan 

således också fungera som incitament för fysisk aktivitet. För elever som inte uppskattar 

tävling kan det däremot möjligtvis upplevas som negativt. Situationer från idrotten kunde 

bidra med sociala effekter genom att bli förlöjligad vilket också är en negativ effekt som kan 

begränsa elevers fysiska aktivitet. Förståelse hos lärare över dessa förväntade negativa sociala 

effekter är betydelsefullt för att anpassa undervisningen så att dessa negativa effekter inte 

opererar som hinder för elevers fysiska aktivitet. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev och 

medgivandeblankett 

 

Hej! 

Mitt namn är Johan Roslund. Jag är student på Örebro universitet där jag studerar till 

idrottslärare. Just nu håller jag på med mitt examensarbete och gör en undersökning där jag 

vill ta reda på hur elever upplever pulsträningspass i jämförelse med idrottslektioner. 

Framförallt är jag intresserad av att veta vad elever tycker om de olika passen utifrån hälsa, 

det vill säga hur man mår. Jag vill därför intervjua elever och ta del av deras tankar och 

upplevelser av såväl idrottslektioner som pulspass. 

Du erbjuds att medverka i undersökningen! Ditt deltagande är helt frivilligt och vill du avsluta 

ditt deltagande är det möjligt när som helst utan att det påverkar dig på något sätt. 

Intervjuerna kommer att inspelas in via ljud och överföras till text. Intervjun beräknas ta 

ungefär 30-40 minuter. Svaren kommer att avidentifieras och uppgifterna kommer att förvaras 

på ett säkert sätt och behandlas konfidentiellt, inga namn kommer att nämnas i arbetet och 

ingen obehörig kommer att veta vad just du svarar. Informationen som du delar med dig av 

kommer bara att användas av mig för forskningens syfte. Med andra ord kommer till exempel 

inga klasskamrater eller lärare att kunna ta del av informationen. Studien kommer att resultera 

i ett examensarbete vid Örebro universitet. Om du skulle känna behov av att prata med någon 

efter ditt deltagande är skolans sjuksköterska informerad och tillgänglig att ta kontakt med. 

För att kunna få delta i undersökningen och på en intervju behöver du och din/dina 

vårdnadshavare ge ert samtycke. Detta gör ni genom att fylla i era namn och datum samt 

kryssa i rutorna i svarstalongen på nästa sida. Sedan ska lappen lämnas in till din 

klassföreståndare. Om du har några frågor kan du kontakta mig via min mailadress 

jo.roslund@telia.com eller via min handledare Dean Barker dean.barker@oru.se.  

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Johan Roslund 

 

mailto:jo.roslund@telia.com
mailto:dean.barker@oru.se


 

     

Hantering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR 

Detta examensarbete bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan 

när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna kommer då inte att behandlas vidare. De 

insamlade uppgifterna som består av dina upplevelser av pulsträningspass i jämförelse med 

idrottslektioner med avseende på din hälsa kommer enbart att användas av Johan Roslund, 

som är student på Örebro universitet, för att skriva examensarbete på Ämneslärarprogrammet. 

Uppgifterna kommer att användas under tiden november 2019 – april 2020 vartefter de 

raderas. Du kan ta del av de uppgifter som registrerats om dig eller lämna synpunkter på 

behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Johan Roslund och Dean 

Barker. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets 

dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas med Örebro 

universitet kan lämnas till Datainspektionen. 

 

Svarstalong 

Ja, jag skulle vilja delta i den här undersökningen och tillåter att informationen används på det 

sätt som har beskrivits 

 Ja, jag samtycker till att mina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med 

Dataskyddsförordningen i undersökningen på det sätt så som har beskrivits 

Elev: 

Namnteckning: ___________________________________________________ 

Namnförtydligande: _______________________________________________ 

Datum: __________________________________________________________ 

 

 Ja, jag/vi låter vårt barn delta i undersökningen och tillåter att informationen används på det sätt 

som har beskrivits 

 Ja, jag/vi tillåter att personuppgifter om mitt/vårt barn kommer att behandlas i enlighet med 

Dataskyddsförordningen på de sätt som har beskrivits 

Vårdnadshavare: 

Namnteckning: ____________________________________________________________ 

Namnförtydligande: ________________________________________________________ 

Datum: __________________________________________________________________ 

 

mailto:dataskyddsombud@oru.se


 

     

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 
Hur gammal är du? 
Håller du på med någon fysisk aktivitet på fritiden? 
Berätta vad det innebär att ha en god hälsa för dig. 
 
Pulsträningspassen: 
Berätta hur ett typiskt pulsträningspass ser ut. Från att passet börjar tills att det slutar. 

• Vilka aktiviteter brukar ni göra? Ge exempel.  
• Är passen alltid på samma ställe? Utomhus? 
• Brukar passen innehålla teori och praktik? Vad brukar ni prata om på teoripass? 
• Lär du dig något på passen? Vad lär du dig? 

Brukar pulsträningspassen bestå av gruppaktiviteter eller individuella aktiviteter? 
• Upplever du att aktiviteterna är sociala aktiviteter? På vilket sätt? Ge ett exempel. 
• Påverkas din motivation till att delta på passen om dina kompisar deltar? Hur då? 

Hur ansträngande är aktiviteterna?  
• Hur hög puls brukar du ha under passen? 
• Hur mycket rör du dig under passen? 
• Upplever du att dina klasskamrater påverkar hur mycket du rör på dig? 

Tycker du att pulsträningspassen bidrar med att förbättra din hälsa? Hur då? Ge exempel. 
Har pulsträningspassen gjort att du har förändrat din vardag på något sätt? Ge exempel. 
Hur viktigt är det för dig att delta på pulsträningspassen? Varför? 
 
Vilka effekter förväntar du dig att få ut av att delta på pulsträningspassen? Ge exempel. 

• Kroppsliga/fysiska effekter? Ge exempel. 
• Effekter från klasskamrater? T.ex. bekräftelse, popularitet. Ge exempel. 
• Grupptryck från klasskamrater i samband med passen? Ge exempel. 
• Vad händer om man inte deltar? 
• Ställer du höga krav på dig själv i samband med pulsträningspassen?  Ge exempel. 

Om ja, hur känner du dig om du inte når upp till kraven? 
• Påverkar dina förväntade effekter din motivation att delta? Ge exempel. 
• Positiva/negativa effekter? Ge exempel. 

 
Händer det att du känner du dig pressad under pulsträningspassen? Berätta om en situation. 
Hur känner du dig efter att du har gjort ett pulsträningspass? Ge exempel. 
Händer det ofta att ni gör aktiviteter som du upplever är för svåra att klara av? Ge exempel.  

• Hur kändes det? Påverkar det din motivation på något sätt? Hur då? 
 
Idrottslektionerna: 
Berätta hur en typisk idrottslektion ser ut. Från att lektionen börjar till att det slutar. 

• Vilka aktiviteter brukar ni göra? Ge exempel. 
• Är lektionerna alltid på samma ställe? Utomhus? 
• Brukar lektionerna innehålla teori och praktik? Vad pratar ni om på teorilektioner?    
• Lär du dig något på lektionerna? Vad lär du dig? 
• Skiljer det sig mellan hur idrottslektioner ser ut i jämförelse med pulsträningspass? 
• Finns det någon skillnad på vad man lär sig under idrottslektionerna i jämförelse med 

under pulsträningspassen? 



 

     

• Vad föredrar du, pulsträningspass eller idrottslektioner? Varför? 
Brukar idrottslektionerna bestå av gruppaktiviteter eller individuella aktiviteter? 

• Upplever du att idrottslektionerna är sociala aktiviteter? På vilket sätt? Ge exempel. 
• Påverkas din motivation till att delta på passen om dina kompisar deltar? Hur då? 

Hur ansträngande är aktiviteterna?  
• Hur hög puls brukar du ha under lektionerna? 
• Hur mycket rör du dig under lektionerna? I jämförelse med pulsträningspassen? 
• Upplever du att dina klasskamrater påverkar hur mycket du rör på dig?  

Tycker du att idrottslektionerna bidrar med att förbättra din hälsa? Hur då? Ge exempel. 
• Finns det några skillnader mellan hur din hälsa förbättras på pulsträningspassen i 

jämförelse med på idrottslektionerna? Ge exempel. 
Har idrottslektionerna gjort att du har förändrat din vardag på något sätt? Ge exempel. 
Hur viktigt är det för dig att delta på idrottslektionerna? Varför? 
 
Vilka effekter förväntar du dig att få ut av att delta på idrottslektionerna? Ge exempel. 

• Kroppsliga/fysiska effekter? Ge exempel. 
• Effekter från klasskamrater? T.ex. bekräftelse, popularitet. Ge exempel. 
• Grupptryck från klasskamrater i samband med lektionerna? Ge exempel. 
• Vad händer om man inte deltar? 
• Ställer du höga krav på dig själv i samband med idrottslektionerna? Ge exempel. Om 

ja, hur känner du dig om du inte når upp till kraven? 
• Påverkar dina förväntade effekter din motivation att delta? Ge exempel. 
• Finns det någon skillnad på dina förväntade effekter av idrottslektionerna i jämförelse 

med pulsträningspassen? 
• Positiva/negativa effekter? Ge exempel. 

 
Händer det att du känner du dig pressad under idrottslektionerna? Berätta om en situation. 
Hur känner du dig efter en idrottslektion? Ge exempel. 
Händer det ofta att ni gör aktiviteter som du upplever är för svåra att klara av? Ge exempel. 

• Hur kändes det? Påverkar det din motivation på något sätt? Hur då? 
 
Avslutande frågor: 
Finns det något du hade velat ändra på vad gäller pulsträningspassen? 
Finns det något du hade velat ändra på vad gäller idrottslektionerna? 
Finns det något avslutande du vill tillägga, dela med dig av eller fråga mig om? 
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