
LØB MED...

 mere end et løb . . . 
HCA Marathon

Du skal nu undersøge, om din puls kan påvirkes 
alene ved tankens kraft.

Det skal du bruge:
Pulsur/pulsmåler. 

Sådan gør du:
 Â  I dette forsøg skal du bruge et pulsur, der spæn-
des fast på kroppen og aflæses af din makker.

 Â  Nu skal du slappe helt af og få din krop til at falde 
ned til hvilepuls. Det er vigtigt, at du hverken bevæ-
ger dig, snakker med nogen eller fx griner af noget.
 Â  Når din makker giver signal, skal du – imens du 
stadig sidder helt stille og ikke snakker med nogen 
– prøve at tænke på noget, der kan få din puls 
til at stige. Prøv at tænke på at gøre noget, hvor 
pulsen ville være høj, hvis man gjorde det i virke-
ligheden, fx at spille fodbold eller løbe om kap.
 Â  Din makker noterer, hvordan pulsen ændrer sig.
 Â  Når pulsen ikke kan blive højere, siger din makker 
til, og nu skal du prøve at få pulsen til at falde igen.
 Â  Derefter bytter I, så I begge prøver at påvirke 
jeres puls ved tankens kraft.

Du kan prøve at finde på andre ting, der kan ændre 
din puls. Du kan fx undersøge:

 Â  Hvad skal du tænke på for at få din puls til at 
sige? (Fx en løbetur, din fødselsdag?)
 Â  Hvad skal du tænke på for at få din puls til at 
falde? (Fx kedelige matematikopgaver?)
 Â  Ens puls stiger, hvis man er meget nervøs. Kan 
du gøre dig selv nervøs med vilje? Prøv!
 Â  Ens puls stiger måske også, hvis man bliver meget 
flov. Kan du gøre dig selv flov med vilje? Prøv!
 Â  Prøv selv at finde på flere teknikker til at ændre 
din puls.

Opgave:  

Tænk dig til en pulsændring
Den laveste puls, som kroppen kan have, 
kaldes hvilepulsen, men måske skulle 
den i stedet kaldes kedsomhedspulsen?
Pulsen stiger nemlig ikke kun, når du er 
fysisk aktiv. Den også stige, hvis du fx er 
nervøs, spændt, bange eller stresset.

SVAR PÅ DISSE REFLEKSIONSSPØRGSMÅL:

Hvad er det, der gør, at vi har en puls?

Hvilke faktorer i kroppen har indflydelse  
på vores puls?

Hvor meget kan man ændre pulsen ved 
fysisk aktivitet?

Hvor meget kan man ændre pulsen ved  
tankens kraft?


