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På Montessoriskolan Skäret i Väst-
ra Frölunda har man lyckats med 
något unikt. Här har eleverna i de 
högra åldrarna fysisk aktivitet på 
schemat varje dag. Det innebär två 
ordinarie idrottspass i veckan plus 
tre extra tillfällen med pulsträning. 
Eleverna upplever en mängd posi-
tiva effekter på hjärnan, vilket leder 
till att de känner sig piggare och kla-
rar skolan bättre.

Klockan är 08.00 en måndagsmorgon och elev-
erna i årskurs 9 gör sig redo för morgonträ-
ningen i idrottshallen. Idrottsläraren Joakim 
Kumlemark som står bakom framgångsprojek-
tet har förberett pulspasset med olika aktivite-
ter som eleverna fritt får välja mellan. Eleverna 
sätter på sig sina personliga pulsband och puls-
mätare som kopplas upp mot en storbildskärm 
där varje elev kan följa sin egen puls i realtid. 
Inom pulsträning brukar man prata om fem 
olika pulszoner. Pulszon 1 motsvarar 50-60 % 
av maxpulsen och pulszon 5, 90-100 % av max-
pulsen Forskning visar att för att få bästa effekt 
behöver man komma upp som minst i pulszon 
3. Detta innebär att eleverna under pulspasset 
ska ligga mellan pulszon 3 och 5. Eleverna lär 
sig hitta sin egen nivå. Lektionen är på 30 mi-
nuter, så det finns tid att vila, dricka vatten el-
ler knyta skorna. Det ska inte upplevas stressan-
de. Huvudsaken är att eleven gör 20 minuters 
pulsträning totalt. Klockan på skärmen visar 
när de nått dit. Träningen är som mest effek-
tiv på förmiddagen. Efter ett avslutat pass stan-
nar effekten kvar minst två timmar, då är syre-
sättningen till hjärnan som allra bäst. Det kan 

jämföras med att 
ställa upp ett fönster 
i ett kvavt rum. Man 
känner sig piggare 
med en gång.

– När vi pratar om 
pulsträning tror 
många att man mås-
te springa långt och 
snabbt. Men det
handlar istället om 
att hitta pulshöjan-
de aktiviteter, säger 
Joakim. Pulsträning 
är enkel att utföra 
och passar alla. Vis-
sa elever som kan-
ske inte har idrott 

som sitt favoritämne får det lite tuffare i början, 
men känner av effekterna snabbt och inser vik-
ten av att röra på sig. Och jag vill lyfta fram att 
pulsträningen faktiskt inte först och främst är 
ett hälsoprojekt utan ett sätt att öka hjärnans 
kapacitet. Jag vill skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar för eleverna att kunna ta till sig kun-
skap. Studier visar att fysisk aktivitet har just 
den effekten.

Påverkar hjärnans minnescentra 
Joakims intresse för vad som händer i hjärnan 
vid fysisk aktivitet kommer av att han även är 
psykologilärare. Han har tagit del av mycket 
forskning som visar att det finns delar i hjärnan 
som påverkas. 

– Jag läste om en skola i USA där eleverna gått 
från att endast haft mediokra studieresultat i
matematik och NO till att bli ledande i världen. 
Det var en idrottslärare på skolan som kom på 
att daglig pulsträning påverkade hjärnans min-
nescentra positivt. Det ledde dessutom till att 
eleverna ökade sin koncentration och fick en 
större förmåga att kunna slappa av. Det finns 
en del i hjärnan som heter hippocampus som är 
hjärnans minnescentra. Forskning visar att re-
gelbunden fysisk träning har mycket stora ef-
fekter på denna del av hjärnan. En studie gjor-
des där två grupper tränade på olika sätt, den 
ena gruppen ägnade sig åt daglig pulsträning 
med minst 70 % av sin maxpuls och den andra 
utförde lugnare träning, som till exempel yoga. 
Efter 1 år mätte man effekten på hjärnan och 
det visade sig att på den gruppen som pulsträ-
nat hade hippocampus växt till sig med 2 %, 
vilket inte skett i den andra gruppen. Det är lite 
enkelt förklarat men visar tydligt att pulshöjan-
de aktivitet ger effekt.

Eleverna utvärderas
Pulsprojektet på Montessoriskolan Skäret är 
inne på tredje året och Joakim har nu fyra 
klasser i årskurs 8 och 9 som förutom sina två 
idrottstillfällen i veckan får pulsträning ytter-
ligare tre.
Eleverna känner själva av effekterna och för att 
göra det ännu tydligare görs en utvärdering och 
en skattning för varje elev. 
– De har fått skatta sig själva på en skala 1-5. 
Både innan vi drar igång och sedan har jag
utvärderat efter 1 år och efter 2 år, säger  
Joakim. Eleverna har fått svara på frågor om 
hur de mår och hur de fungerar, som till exem-
pel: Hur lätt har du för att koncentrera dig  
under en skoldag?

Hur sover du? Vaknar du på natten?  
Alla elever som deltagit har upplevt en positiv 
effekt av pulsträningen. Några kan ha skattat 
sig högt från början, men har ändå upplevt en 
förbättring. Eleverna mår bättre och presterar 
bättre i skolan.

Joakim tycker att högstadieelever är en bra mål-
grupp när det gäller att testa och förstå vitsen
med pulsträning.
– I den åldern blir eleverna lite mer medvetna, 
de vill lära sig nya saker. Och de förstår snabbt 
att de mår bra av den här träningen. De ser ef-
fekterna. Elever som deltagit vill i högre grad 
ägna sig mer åt idrott på fritiden än de som 
bara har ”vanlig” idrott två gånger i veckan. 
Det skapar också en härlig vi-känsla, då puls-
träningen blir lite av skolans inriktning. Här på 
Montessoriskolan Skäret bryr vi oss om hur vi 
mår, säger Joakim.
Förutom att hjärnan påverkas positivt så att 
eleverna blir piggare, orkar mer och upplever 
en bättre koncentrationsförmåga ser man andra 
bieffekter. 

– Eleverna som deltar har helt klart fått bättre 
kondition, det kan vi ju mäta. Vi har gjort tes-
ter som visar att deras återhämtningsförmåga 
är klart bättre än innan. Eleverna orkar delta 
i bollspel på ett helt annat sätt än tidigare och 
förstår verkligen värdet av att röra på sig. Tan-
ken är att att vi ska utveckla projektet och kry-
pa längre ner i åldrarna. Det blir Minipuls för 
de yngsta, årskurs 1-3. Och vi kommer även att 
jobba vidare med rastaktiviteter för mellan-
stadieeleverna. Vår pulsträning har blivit ett  
stadigt ben att stå på för vår montessoriskola  
– det känns verkligen roligt, avslutar Joakim.

	 		Pulsträning	på	schemat	
ger	piggare elever	och	
bättre	studieresultat. Fem pulszoner baserade på 

procent av maxpuls.
 
Pulszon 1 50-60 % - mycket lätt, som 
en rask promenad. 
 
Pulszon 2 60-70 % - lätt, perfekt för 
distansträning 
 
Pulszon 3 70-80 % - medel, musklernas 
syreupptag förbättras 
 
Pulszon 4 80-90 % - hård, tuff kondi-
tionsträning för vana utövare 
 
Pulszon 5 100 % - elit, högintensivt, 
intervaller och backträning

I pulszonen ska du vara aktiv i minst 20 minuter. 
Maxpulsen är 220 minus din egen ålder.

    Jag läste om en skola i  
  USA där eleverna gått 
från att endast haft mediokra  
studieresultat i matematik 
och NO till att bli ledande i 
världen. Det var en idrotts-
lärare på skolan som kom 
på att daglig pulsträning  
påverkade hjärnans minnes-
centra positivt. Det ledde 
dessutom till att eleverna 
ökade sin koncentration och 
fick en större förmåga att 
kunna slappna av.
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