
Vialundskolan

- 3 hus (A, B och C-hus)

- Nyrenoverad skola

- 8 klasser

- 7-9:an (mindre klass med extra stöd)

- 217 elever

- 30 personal

- 2 arbetslag

- Goda möjligheter till fysisk aktivitet 



Vialundskolans ledord!



Vestibulum congue Vestibulum congue 

2.Puls För 
Lärande 

3.Kollegialt 
lärande/BFL

1. Systematiskt 
kvalitetsarbete

4. IKT 5.Elevhälsans 
arbete







Skolan som skyddsfaktor

Forskning visar att skolframgång är den starkast 
skyddande faktorn för alla barn. 

Skolverkets hemsida 2019-03-05



2. Puls För Lärande

Varför fysisk aktivitet?

- Motverkar ökat stillasittande

- Bättre hälsa

- Stimulerar kemiska processer

- Motverkar psykisk ohälsa

- Kan fördröja hjärnans 
åldrande



Varför puls i skolan? 

Vad säger forskningen? pulshöjande aktivitet    ökad hjärnkapacitet

- Förbättrad koncentrationsförmåga

- Ökad stresstålighet

- Snabbare kopplingar i hjärnan

Flera studier visar på att barn & ungdomar efter fysisk aktivitet lyckas bättre med: 

Matematik Läsförståelse Uppmärksamhet Att bortse från 
distraktioner

Vi bidrar till att ge eleverna rekommendationen av daglig fysisk aktivitet.

Obs! Pulsträning är en del av skolans helhet - kan aldrig ersätta god pedagogik!



Resan

Läste forskning - fortbildning i sitt eget ämne

Övertalning rektor jan 2015

Studiebesök Vammarskolan mars  2015

Info feedback rektor-hela personalstyrkan april 2015

Information till hemmen maj 2015

Publicitet-media 

Besök andra skolor 18/19

Politikerbesök samt kommunnämnd 18/19

Workshop Sydnärkes länsdels konferens vt-19

Deltagande studie GIH Stockholm ht-19





Successiv utökning

2015/2016  åk 7

2016/2017 åk 7 och 8

2017/2018 åk 7, 8 och 9

2018/2019 åk 7, 8 och 9 

Parallellt i schemat, årskursvis



Tid och kostnad / finansiering

Pulssändare och pulsband, 10-pack ca 10 000 kr

Lärarlicenser, årlig kostnad 2500 kr + 1000 kr

iPads och projektorer

Fortbildning - PULS-konferenser

Tjänstefördelning- skolans val



Utmaningar!

Höja pojkarnas resultat

Färre F-betyg (högre måluppfyllelse)

Stärka elevernas självkänsla 

Schemat

Aktiva klassrum

Ungdomars livsstil

Motivation

Betygsgrundande





Pulsen på klasschema

Alla årskurser 3ggr/vecka 30 min 20 min i “zonen” = över 70% av maximal 
hjärtfrekvens



Schema Puls/Idrott & hälsa



Pulsträning i praktiken



Uppkopplad och igång!





http://drive.google.com/file/d/1dPsljhkB3NZfKdqD71SWEdSiv-emmExJ/view
http://drive.google.com/file/d/1dPsljhkB3NZfKdqD71SWEdSiv-emmExJ/view


Feedback till
elever varje 

månad

Utvärdering och 
feedback



Vad säger eleverna?

- Jag har fått bättre kondition

- Jag känner mig allmänt piggare

- Jag känner mig gladare

- Jag upplever att jag kan koncentrera mig bättre

- Jag är lugnare

- Jag känner mig mer avstressad

- Tänker mer positivt

Dessa svar ser vi i alla årskurser bland de elever 
som deltar regelbundet på pulsen!

- Har förbättrat mina betyg

- Mindre lat

- Inte lika trött på dagarna som förut



Vilka resultat har vi sett på betygen? (index)

2015A ht år 7 - vt år 9:
Helklass: 12.28 - 13.53 +10.2%

Pojkar: 11.71 - 12.38 +5.7%

Flickor: 12.76 - 14.59 +14.3%

2015B ht år 7 - vt år 9:

Helklass: 11.85 - 14.03 +18.4%

Pojkar: 11.16 - 13.32 +19.4%

Flickor: 12.65 - 14.68 +16%



Resultat nuvarande klasser åk 9

2016A ht år 7 - ht år 9:
Helklass: 12.19 - 13.94 +14.4%

Pojkar: 10.34 - 11.29 +9.2%

Flickor: 13.50 - 16.07 +19%

2016B ht år 7 - ht år 9:
Helklass: 12.06 - 13.23 +9.7%

Pojkar: 10.68 - 12.64 +18.4%

Flickor: 12.95 - 14.68 +13.4%



Resultat nuvarande klasser åk 8

2017A ht år 7 - ht år 8:

Helklass: 12.01 - 12.54  +4.4%

Pojkar: 11.27 - 11.89  +5.5%

Flickor: 12.82 - 13.26  +3.4%

2017B ht år 7 - ht år 8:

Helklass: 11.95 - 12.68  +6.1%

Pojkar: 10.66 - 10.76  +0.9%

Flickor: 12.75 - 13.91 +9.1%

2017C: ht år 7 - ht år 8:

Helklass: 11.39 - 12.85 +12.8%

Pojkar: 10.29 - 11.36  +10.4%

Flickor: 12.50 - 14.49  +15.9%



Tendenser betyg Idrott & hälsa

Betygen i Idrott & hälsa höjs i år 9. 

Hypotes: 

“Fysisk aktivitet i form av pulsträning ger en 
långsiktig effekt även på betyget i Idrott & 
hälsa”.



Resultat egna tester

2016A: + 9% mellan test 1 & 2

2016B: + 24.6%

2017A: + 5.9%

2017B: + 27.5%

2017C: + 18.9% 

2018A: + 15.2%

2018B: + 32%

2018C: + 16.9%



Resultat av “Trail making test” vt-18  



3. Kollegialt lärande/BFL

Syfte:

“Att utveckla undervisningen genom 
regelbundna lektionsbesök hos 
varandra där kollegiala samtal 
stimuleras. Detta med utgångspunkt i 
Bedömning För Lärande (BFL)”.

En stor del inom BFL är också våra 
elevledda utvecklingssamtal.



Pedagogperspektiv

• 2 pedagoger genomför varsitt kollegialt besök varje vecka.

• Övriga kollegor genomför ett besök/termin.

• 2 lärare i klassrummet (dubbelbemanning) stimulerar kollegiala samtal.

• Efter besök genomförs ett samtal mellan berörda kollegor.

• Besökt kollega kan själv bestämma vad “besökaren” ska fokusera på.

• Mall “Pedagogisk uppföljning av lektion” används vid besök.

• Besöken sammanställs och lyfts i kollegiet, fokus på “det som är bra”.

• BFL ligger i fokus i arbetslagen på regelbunden basis.



Elevperspektiv

Från läsåret 2018/2019:

• Ca 4 elever väljs ut vid varje besök för att också observera.

• De använder frågeställningar utifrån våra “sämre resultat” från elevenkäten.

• Fördjupade elevintervjuer utifrån elevenkätens resultat.

• Eleverna coachas i frågorna innan och vi stämmer av med dem efteråt.





- Elevledda utvecklingssamtal 1 gång/termin

- Förberedelse i varje ämne

- Extra schemabrytande förberedelse

- IUP digitalt i Google Classroom

- Samtal på e m tid/tidig kväll

- Alla pedagoger på plats

- Vårdnadshavare mycket nöjda

- Elever = större koll på sin studiesituation

Elevledda utvecklingssamtal



4. IKT

“Digitalisering som 
kan bidra till att 
lyfta elevernas 

resultat”.



Arbetssätt digitala verktyg

Infomentor

Workshops i kommun

Workshops i kollegiet

Utbildning vårdnadshavare

Login vårdnadshavare

Summativ bedömningar

Google

Workshops i kommun

Regelbundna workshops i 
kollegiet ledda av IKT-pedagog

Elever utbildar vårdnadshavare

Formativa bedömningar

Tät kontakt lärare och elev

Gleerups

Många ämnen representerade

Koppling till Google

Ökad tydlighet för eleverna

Minskad arbetsbelastning 
pedagoger



5. EHT

“På Vialundskolan 
har vi elever och 
personal i fokus”







Känner mig trött på dagen

Mörk Förskoleklass

Mellanmörk Åk 4
Mellanljus Åk 7
Ljus År 1 gym (elevens bostadsort enligt 
enkätsvar)
Mönstrad Ej könsuppdelad (ej årskursspecifik) 

Källa: ELSA, 
2017/2018

Jag känner mig trött på dagen. 
Procentandel som svarat `varje dag/ ofta’ i förhållande till samtliga 
som svarat på frågan. 



Sover mindre än 6 h per natt
Mörk Åk 7 

Mellanljus Åk 9 
Ljus År 2 gym. (elevens bostadsort enligt 
enkätsvar)

Hur många timmar brukar du sova per natt?
Procentandel som svarat 'mindre än 5 timmar/5-6 timmar' i förhållande 
till samtliga som svarat på frågan. 

Källa: LHU, 2017





Sömnprojektet

Lär ut fyra huvudprinciper

- Lugn stund

- Social jetlag

- Tidshantering

- Skärmanvändning



Resans gång

Juni 2017 Analys av resultat - ett av flera utvecklingsområde sömn (M+H)

Ht 2017 Påbörjar samarbete med ÖRU

Juni 2018 Finansiering av forskare - tog stopp!

Ht 2018 Forskare fick tjänst - Arbete - planering  EHT 

Jan 2019 Grovplanering/info med  forskare, pedagoger och elevhälsa

Jan 2019 Enkät till samtliga sjuor

Jan 2019 Information till vårdnadshavare

Feb 2019 Utbildning av forskare kring interventioner

Mars 2019 Genomförande i en 7:a (fem lektioner på sju veckor)

Juni 2019 Utvärdering 

Juni 2019 Underlag analys av resultat 2019



“På Vialundskolan jobbar vi 
hälsofrämjande och förebyggande 
där målet är att 10 goda vanor 
ska genomsyra verksamheten”



Erica Rosenkvist - rektor på Vialundskolan
Mail: erica.rosenkvist@kumla.se
Tel: 019-588461

Marika Rohlin, lärare i Idrott & hälsa 
Mail: marika.rohlin@skola.kumla.se
Tel: 070-5762145

Michael Pihl, lärare i Idrott & hälsa
Mail: michael.pihl2@skola.kumla.se
Tel: 070-2614460

mailto:erica.rosenkvist@kumla.se
mailto:marika.rohlin@skola.kumla.se
mailto:michael.pihl2@skola.kumla.se

