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Sammanfattning 
Syfte  

Syftet med denna studie är att inom ämnet idrott och hälsa implementera en undersökning om 

situerat lärande i form av en mindre intervention med fokus på fysik aktivitet som kommer att 

genomföras på fritiden av en klass i årskurs 8. Interventionen kommer att genomföras enligt 

den hälsofrämjande rekommendationen, 3–5 gånger per vecka och minst 30 minuter per 

tillfälle och pågår under en period av fem veckor. 

Frågeställningar  

1. Vilket resultat visar konditionstestet före och efter träningsprogrammet på fem veckor? 

2. Hur resonerar eleverna kring en idrottsundervisning som omfattar fysisk aktivitet på 

fritiden?  

3. Hur beskriver och reflekterar eleverna kring sitt eget lärande genom att planera och 

genomföra fysisk aktivitet på fritiden? 

Metod 

Metoden i denna studie består av en mikrointervention som kompletteras med kvalitativa 
fokusgruppintervjuer.  

Resultat 

Resultatet av interventionen visar att samtliga elever förbättrade sin kondition efter 5 veckors 

konditionsprogram på fritiden. Förtestet visade ett lägsta resultat på nivå 3 och ett högsta 

resultat på nivå 9. Eftertestet visade ett lägsta resultat på nivå 6 och ett högsta resultat på nivå 

11,7. Resultatet av intervjuerna visar att eleverna kan föra olika resonemang som bygger på 

förståelse av det egna lärandet grundat på deras erfarenheter av att delta i en intervention med 

fokus på fysisk aktivitet under fritiden.   

Slutsats 

Situerat lärande bygger på autentisk erfarenhet och även om ämnet idrott och hälsa betraktas 
som ett praktisk och estetisk ämne behövs en mer pragmatisk orienterad idrottsundervisning 
som förankras i den vardagliga verksamheten i elevernas liv.  

Nyckelord: Situerat lärande, intervention, fysisk aktivitet, social konstruktivism, pragmatism. 
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1. Inledning  
Det moderna samhällets stora hälsoproblem som övervikt, fetma, ett alltför stillasittande 

arbetsliv och minskad rörlighet på fritiden är en paradox som kan kopplas samman till ämnets 

idrott och hälsa funktion i skolan och i samhället. Ekberg (2009:221) skriver att hälsa, och 

kanske i första hand den fysiska hälsan, har fått en annan betydelse än för tidigare 

generationer. Idag har fysisk aktivitet, bland annat pga. ett ökat stillasittande, kommit i fokus. 

Samtidigt sker en stark exponering i och genom olika medier, om vad idrott, hälsa, fysisk 

aktivitet och skola är. Sandahl (2004:17) skriver i sammanhanget att ämnet idrott och hälsa 

har under de senaste decennierna betraktats som det enda tänkbara ämne med uppdraget att 

lära eleverna vikten av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil samtidigt som dagens 

omdebatterade hälsoproblem uppstått. Sandahl hävdar att medan övriga skolämnen alltid 

kunnat motiveras genom sin samhällsnytta har ämnet idrott och hälsa sedan lång tid tillbaka 

haft problem med att legitimera sig som ett hälsoämne som gör nytta i samhället. Vidare anser 

Sandahl att detta är ett faktum som inte kan tolkas på annat sätt än att idrottsundervisningen i 

skolan inte haft stor betydelse för folkhälsan. Och att de flesta skolämnen legitimeras utifrån 

deras samhällsnytta innebär att ämnet idrott och hälsa har en stor didaktisk utmaning som ett 

ämne som bidrar till att lösa de stora hälsoproblemen och till att förbättra folkhälsan i nutid 

och i framtiden. Sett på detta sätt kan man istället uttrycka det som att det finns behov av nya 

former av undervisning som implementerar andra arbetsmetoder relaterade till ett mer 

pragmatiskt perspektiv på lärande. Därför är av intresse att i denna studie undersöka elevernas 

lärande genom erfarenhet av ett situerat kunskapsområde i form av en intervention baserad på 

rekommendationen av regelbunden fysisk aktivitet, som i förlängningen förväntas grunda ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv. 
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1.1 Bakgrund 

För att fördjupa resonemangen i inledningen ovan vill jag hänvisa till kommentarmaterialet 

till kursplanen i idrott och hälsa Lgr11 (2011:7) där det framgår att skolverkets undersökning 

NU-03 visar att det stora flertalet elever tycker om ämnet idrott och hälsa. Samtidigt tycker 

många att man inte får lära sig så mycket på lektionerna. Eleverna menar att man får göra 

många olika saker, men att man inte får kunskaper om hur man till exempel lägger upp sin 

träning bäst. I en tidigare rapport skriver Skolverket (2005:39) att reflektion, samtal och 

diskussion syns i mycket liten utsträckning i ämnet. Och att lärandet sker då enbart genom ett 

görande. Frågan blir då med vilket djup och vilket innehåll lärandet sker? I samma rapport 

skriver skolverket (2005:81) att idrott och hälsa inte är ett ämne där diskussioner sker i så stor 

utsträckning. Och att ämnet hamnar lågt i rangordningen över ämnen där det diskuterar mest, 

och att samtal och gemensamma reflektioner är med andra ord ovanliga inom idrott och hälsa.  

Därför konkretiseras i kommentarmaterialet till kursplanen i idrott och hälsa (2011:7) att syfte 

med undervisningen är att eleverna ska utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska 

förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Utifrån ett pragmatiskt 

lärandeperspektiv innebär det att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utifrån egna 

erfarenheter utveckla kunskaper om hur träningsmetoder och rörelseaktiviteterna och andra 

faktorer kan påverka deras fysiska förmåga. Nilsson (2007:193–194) utrycker det som att det 

handlar om att få varje elev att bli sin egen tränare. Mer specifik menar Nilsson att ett viktigt 

mål för ämnet idrott och hälsa i skolan är att få eleverna intresserade av hälsofrämjande fysisk 

aktivitet, att på egen hand vilja röra på sig och att skaffa sig kunskaper om hur man på bästa 

sätt kan träna för att bibehålla hälsa och välbefinnande. Och att målet med en väl upplagd 

undervisning bör kunna bli en ökad fysisk aktivitet i ungdomsåren och i förlängningen i 

vuxen ålder. Vidare poängteras i kommentarmaterialet till kursplanen i idrott och hälsa 

(2011:8) att eleverna ska kunna ta hand om sin egen träning är ett långsiktigt syfte med ämnet 

idrott och hälsa och att det centrala är att eleverna utvecklar sin förmåga till rörelse som är till 

nytta i olika faser av livet. Men att ämnet är bredare till sin karaktär och omfattar mer än att 

bara utveckla den fysiska förmågan hos eleverna. Genom att eleverna får reflektera över, 

värdera, beskriva och dra slutsatser av effekterna om sina erfarenheter och upplevelser av 

fysisk aktivitet får de kunskap som kan ligga till grund för deras fortsatta intresse för motion 

eller träning och en hälsosam livsstil. Sett på detta viset innebär lärande inom idrottsämnet att 

eleverna tillägnar sig praktiska kunskaper för det vardagliga livet och även relevanta 
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ämnesbegrepp så att de kan beskriva sina erfarenheter av fysisk aktivitet och resonerar med 

andra om frågor som handlar om livsstil och hälsa. 

 

2. Litteraturöversikt 

En formulering som infördes i den nya skollagen (2010:16) fastslår att all undervisning i 

Sverige ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Riksrevisionen (2013:30) 

resonerar på liknande sätt och menar att för att kunna bedriva en undervisning i enlighet med 

lagen krävs att lärare tar del av nya vetenskapliga resultat och även följer diskussionen bland 

forskare om metoder och vetenskaplighet och att undervisningen stödjer sig på erfarenheter 

som prövats under en längre tid och som systematiskt är utvärderade och dokumenterade.  

Vidare skriver riksrevisionen (2013:17) att det inte är givet var gränsen går mellan 

vetenskapligt grundad kunskap och beprövad erfarenhet, men båda formerna av kunskap 

betraktas som kunskapskällor som kompletterar varandra och som ska användas för att 

utveckla skolan och undervisningen. Skolverket (2012:8) är av samma uppfattning och menar 

att forskning och beprövad erfarenhet ska användas mer i skolverksamheten, och tillägger att 

de nationella styrdokumenten ger skolan utrymme att välja innehåll och metoder för att nå 

målen om en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Professor Kroksmark (2010:5-6) är mer pragmatisk och anser att det är nödvändigt att skolan 

bedriver eget kunskap- och utvecklingsarbete. Enligt Kroksmark, formuleringen i skollagen 

om att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att 

undervisningen bör bygga på lärarens egen didaktiska forskning, dvs. en praxisnäraforskning 

där kunskapsutveckling relateras till de frågor och problem som lärare brottas med i 

undervisningen. Professor Carlgren (2009:15) håller delvis med Kroksmark om att det krävs 

en kunskapsutveckling i nära anslutning till de frågor och problem som lärare ställs inför. 

Men Carlgren är mer kritiskt och hävdar att det krävs nya typer av forskning som ersätter 

föreställningen om att skolutveckling framför allt handlar om att skapa ramar för lärarnas 

arbete, samt att få lärare att ta till sig traditionell akademisk forskningsresultat under 

premissen att ”om bara lärare kunde göra som forskarna sa”. Detta är enligt Carlgren inte en 

trovärdig grund för att utveckla ny kunskap om lärarnas pedagogiska yrkesverksamhet. 

Carlgren (2009:18) hävdar att inom det medicinska området är den största delen av forskning 

som bedrivs av klinisk karaktär, dvs. forskning med koppling till verksamhetens frågor, till 
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skillnad från forskning inom utbildningsområdet där det i princip finns en total brist på den 

typ av forskning som motsvarar den medicinska kliniska forskningen. Carlgren poängterar att 

jämförelsen inte syftar till att göra den medicinska forskningen till förebild utan att det endast 

handlar om att tydliggöra vad som krävs om vi på allvar ska kunna prata om skolans 

verksamhetsutveckling som forskningsgrundad och att läraryrket står på en vetenskaplig 

grund. Och det är i linje med litteraturöversikten om en skola på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet som jag avser att genomföra en studie om situerat lärande som inbegriper 

en mindre interventionsstudie om fysisk aktivitet i min egen undervisning. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

För denna studies syfte är av intresse att definiera innebörden av begreppen: situerat lärande, 

intervention och fysisk aktivitet.    

 

Situerat lärande 

Enligt The Northern Illinois University (2015:1), Faculty Development and Instructional 

Design Center definition of situated learning: 

Situated learning is an instructional approach developed by Jean Lave and Etienne 

Wenger in the early 1990s, and follows the work of Dewey, Vygotsky, and others, who 

claim that students are more inclined to learn by actively participating in the learning 

experience. Situated learning essentially is a matter of creating meaning from the real 

activities of daily living where learning occurs relative to the teaching environment. 

Phillips och Soltis (2014:98) definierar begreppet situerat lärande som deltagande i praktiska 

gemenskaper. Och menar att lärande inte kan förstås uteslutande i termer av de kognitiva 

processer som pågår i huvudet på enskilda personer. Lärande sker naturligt i ”situationer” där 

den lärande är lokaliserad och aktivt engagerad. Situerat lärande är ett ”deweyskt” begrepp 

dvs. som associeras med Vygotskij och Dewey filosofin om kunskap och lärande. Situerat 

lärande enligt Strandberg (2006:11) innebär att människors lärande i form av aktiviteter alltid 

är situerade, det äger rum i specifika situationer, i kulturella kontexter, rum och platser. 

Strandberg menar att det är lättare att lära sig till bilmekaniker i en bilverkstad än vad det är 

på en öde ö. Det är lättare att lära sig spanska i Spanien än i Sverige. Det är lättare att lära sig 

läsa i en miljö som innehåller texter än i en miljö som inte gör det.  
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Intervention 

En intervention definieras enligt Olsson och Sörensen (2011:110) som en riktad insats mot en 

viss population eller grupp av individer i samhället. Olsson och Sörensen förklarar att en 

intervention handlar om en experimentellstudie där deltagarna delas slumpmässigt till en eller 

flera undersökningsgrupper och en eller flera kontrollgrupper. Det innebär att 

undersökningsgruppen utsätts för någon form av intervention och resultatet jämförs med 

kontrollgruppen. Ejlertsson (2012:21,25) karaktäriserar en interventionsstudie som en 

experimentell undersökning där man på ett planerat sätt ingriper i det naturliga skeendet för 

att studera effekterna av ingreppet. Som exempel kan nämnas olika populationer av elever vid 

flera skolor eller en skola som slumpas eller väljs ut till att bli utsatta för någon form av 

intervention och där andra populationer inte utsätts för interventionen. Jakobsson (2011:69) 

skriver att de finns olika sätt att genomföra en intervention på, men i dess enklaste form görs 

först en mättning, sedan sätts interventionen in och slutligen görs en mättning igen. Effekten 

av interventionen fås genom att mätresultatet före och efter jämförs. Detta upplägg kan göras 

både med och utan en kontrollgrupp.    

 

Fysisk aktivitet 

Statens folkhälsoinstitut (2008:48) använder sig av ord som hälsofrämjande, motion och 

träning för att definiera begreppet fysisk aktivitet enligt följande: 

• Med fysisk aktivitet menas generellt alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning. 

Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader, hushålls och 

trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning. 

• Med hälsofrämjanmde fysisk aktivitet menas all fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och 

den fysiska kapaciteten utan att utgöra en risk för skada. 

• Motion är planerad fysisk aktivitet med viss avsikt, som att ge ökat välbefinnande, ge 

framtida bättre hälsa eller motsvarande, och innebär oftast ombyte till träningskläder. 

• Träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika former av fysisk 

aktivitet, företrädesvis inom idrotten. 

 

Statens folkhälsoinstitut (2008:40) slår fast i den hälsofrämjande rekommendationen av fysisk 

aktivitet att alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 

minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare 
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hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten. 

Men i rekommendationen för kondition, styrka och rörlighet har man, i den senaste versionen 

från 1998 enligt statens folkhälsoinstitut (2008:42) infört en modifiering om konditionsträning 

20–60 minuter, 3–5 gånger per vecka, som kan bedrivas uppdelat i flera pass över dagen, 

dock minimum 10 minuter per pass. Samt poängterar statens folkhälsoinstitut att den lägre 

rekommenderade frekvensen för träning av kondition och styrka än i de hälsofrämjande 

rekommendationerna, 3–5 gånger per vecka för kondition och 2–3 gånger per vecka för 

styrka, beror på att kroppen behöver återhämtningsperioder för att träningen ska ge optimal 

effekt vid träning med högre intensitet. Dessutom ökar risken för belastningsskador om 

frekvensen är för hög vid konditions- och styrketräning. 

 

2.2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer jag att referera till några exempel på forskning gällande 

interventioner och fysisk aktivitet men även exempel på forskning kring situerat lärande 

kommer att beröras. 

 

2.3 Forskning kring interventioner 

I tidskriften idrotts forskning skriver Lundvall (2004:2) att rekommendationen för fysisk 

aktivitet för barn och ungdom har givit forskare anledning att studera hur man genom olika 

modeller kan skapa förutsättningar för en ökad fysisk aktivitetsgrad och en höjd kunskapsnivå 

i idrottsämnet. I sammanhanget lyfter hon fram att i flera länder under de senaste decennierna 

diskuterats frågan om idrottsundervisningen bidrar till att unga når upp till en lägsta nivå av 

fysisk aktivitet per vecka. Lundvall refererar till en studie i USA som fastslagit att eleverna 

inte är tillräckligt aktiva under idrottslektionerna under tillräcklig lång tid på en nivå som kan 

accepteras som måttligt ansträngande till ansträngande. Lundvall kopplar sitt resonemang till 

17 interventionsstudier som riktade sig till de yngre eleverna och 6 stycken som vände sig till 

de något äldre elever motsvarande den svenska grundskolan. Samtliga studier hade som syfte 

att testa effekterna av ett hälsofrämjande program för en ökad fysisk aktivitet.  

Enligt Lundvall visade resultatet att interventionsprogrammen gav effekter på de yngre 

elevernas fysiska aktivitets status i termer av en förbättrad syreupptagningsförmåga, styrka, 

uthållighet, rörlighet, minskat kroppsfett och sänkt blodtryck. Av samtliga interventioner som 
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genomfördes visade en del inte lika positiva resultat framför allt bland de äldre eleverna.  

samtidigt visar en annan del av studierna som genomfördes i USA och i Nya Zeeland att 

interventionerna ledde till att även de äldre eleverna förbättrade den fysiska statusen gällande 

uthållighet, muskulär styrka, rörlighet och den aeroba förmågan. Lundvall hänvisar också till 

en annan amerikans studie så kallad SPARK som hade som syfte att öka den fysiska 

aktiviteten under idrottslektionerna och även utanför skolan. I interventionen deltog 7 skolor 

med sammanlagt 955 elever mellan 11-12 års ålder. Den riktade insatsen gick ut på att höja 

eleverna aktivitetsnivå och öka sin rörelsekompetens genom 30 minuters av extra fysisk 

aktivitet tre gånger i veckan. Resultatet visade att den fysiska aktiviteten ökade markant i 

skolan och att de positiva fysiologiska effekterna framför allt förbättrades hos flickorna i 

jämförelse med kontrollgruppen.  Men någon effekt på den fysiska aktiviteten utanför skolan 

kunde inte uppmätas. 

 

Liksom Lundvall skriver hjärnforskaren Klingberg (2011:159) att allt mer forskning visar att 

fysik träning inte bara får effekt på kondition och övervikt, utan även förbättrar den kognitiva 

förmågan och där med förmågan till lärande. Klingberg tar upp ett relevant exempel på 

skolintervention som initierades av en gymnastiklärare i Naperville Central High School 

utanför Chicago, som reagerade på statistiken över hur barn blir allt mer överviktiga. Under 

interventionen hade eleverna varje dag på sig en pulsmätare inför dagens idrottspass. Ett 

lektionspass kunde till exempel bestå av att eleverna fick springa två kilometer. Tiden var inte 

det viktigaste utan att anstränga sig ordentligt, vilket registrerades med pulsmätare. Pulsen 

angavs i procent av maxpuls, där man ska helst ligga på åtminstone 80 % av sin maxpuls för 

att öka sin syreupptagningsförmåga. Eleverna kunde givetvis visa olika resultat i fråga om 

syreupptagningsförmåga och muskelstyrka men genom att utrycka prestationen i procent av 

maxpulsen kunde man mätta att alla elever ansträngde sig. Var och en tävlade mot sitt eget 

resultat och så länge de förbättrade sig fick de också högre betyg. Den form av träning som 

infördes i Naperville utmärker sig inte bara genom att mängden träning ökades, utan även 

med sitt fokus på kondition snarare än på att utöva en mängd av olika sporter. Enligt 

Klingberg visade resultatet att kondition eller pulsträning har visat sig vara nyckel till 

framgång. I nationella prov presterade Naperville-eleverna i topp inte bara i USA, utan även i 

internationella jämförelser. Idag räknas 30 procent av alla barn i USA som överviktiga men i 

Naperville Central High School är idag bara en procent av eleverna överviktiga. Men det är 

framför allt effekterna av skolprestationen som fångat forskarnas intresse.  
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Klingberg (2011:160) betonar att Naperville-modellen har inspirerat andra skolor som också 

fått positiva resultat. En skola i Titusville genomförde en liknande intervention och införde 

fysisk träning, och investerade i träningsmaskiner, klätterväggar, motionscyklar och 

pulsmonitorer. Dessutom minskades mängden traditionell undervisning och ökade mängden 

fysisk träning. Resultatet visade att elevernas prestationer gått från under delstatsmedel till 

sexton procent över medel i lästester och sjutton procent över medel i matematiktester. I en 

skola i Kansas City ökades mängden fysisk träning från ett pass i veckan till 45 minuter om 

dagen. Den tydligaste förändring man kunde mätta efter den ökade fysiska träningen är en 

minskning av disciplinera incidenter från 228 till 95 under ett år. Resultatet från Naperville 

och de andra skolorna är inte vetenskaps säkerhetsställda men visar att effekterna av ökad 

fysikträning inte bara kan mättas i form av bättre kondition utan även i termer av bättre 

skolprestationer. 

 

I tidskriften svensk idrottsforskning (2011:35) refererar Ekblom till svenska skolbaserade 

interventionsstudier som Bunkerfloprojektet, Stopp- projektet (Stockholm Obesity Prevention 

Project) och Pelle Pump-projektet. Det är exempel på omfattande interventioner med det 

gemensamma syftet att minska utvecklingen av stillasittande, övervikt och fetma genom att 

förbättra kosten och öka den fysiska aktiviteten hos skolelever. Övergripande kan man 

konstatera att den vetenskapliga utvärderingen av dessa studier visade att både flickor och 

pojkar förbättrade sin motorik och även att skolresultaten blev signifikant bättre i grupperna 

med utökad idrottsundervisning eller fysisk aktivitet jämfört med kontrollgrupperna.  Men ett 

exempel på en mindre interventionsstudie som är mer realistisk att genomföra i proportion till 

mina förutsättningar publicerades av Riksidrottsförbundet (20012:8) men genomfördes av 

Linnéuniversitetet och bestod av en intervention där 55 gymnasieflickor deltog. Flickorna 

delades i en aktivitetsgrupp som under en termin fick träna på ett träningscenter minst en gång 

i veckan vid sidan om ordinarie idrottsundervisning, och uppmanades att själva välja olika 

typer av aktiviteter. Gymnasieflickorna i kontrollgrupp fick endast delta i ordinarie 

idrottsundervisning. Resultatet vid styrka och uthållighetstester visade att flickorna som 

tränade regelbundet uppskattade sin hälsa högre och hade dessutom högre maximalt 

syreupptagningsförmåga jämfört med kontrollgruppen. Resultatet visade också att inaktiva 

gymnasieflickor går att aktivera genom fysiskt aktivitetsprogram med hjälp av kontinuerlig 

uppföljning med instruktioner och ”peppning” under förutsättning att det är kostnadsfritt.  
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2.4 Forskning kring situerat lärande  

Kirk och Macdonald (1998:376) beskriver begreppet situerat lärande som en social 

konstruktivistisk teori som kan integreras i undervisningen i idrott och hälsa för att generera 

nya sätt att tänka krig en rad utmaningar som idrottslärare för närvarande står inför, i en tid då 

många unga människor lever i utanförskap från fysisk aktivitet. Kirk och Macdonald refererar 

till i Lave och Wenger (1991) som utvecklade teorin om situerat lärande där ”communities of 

practice” och ”peripheral participation” är nyckel begrepp som innebär att individen är 

situerad i en social värld som deltagare. Mer specifikt innebär att individens lärande utifrån ett 

social konstruktivistiskt perspektiv följer en utvecklingsbana från nybörjare till kvalificerad 

utövare i en praktik. Säljö (2015:114) resonerar på liknande sätt och hävdar att utmärkande för 

lärande i sådana praxisgemenskaper är att man deltar i en praktik där man ser och förstår hur 

del och helhet hänger samman. En viktig aspekt är också att lärande kan individualiseras och 

anpassas till en persons förutsättningar som lär genom situerat erfarenhet. Vidare skriver Kirk 

och Macdonald (1998: 378) att konstruktivistiska teorier om lärande har haft en något 

begränsad tillämpning och att omfattande forskning till stöd för ett konstruktivistiskt synsätt 

har saknats inom idrottsundervisning, Men att ny forskning tyder på att ett konstruktivistiskt 

perspektiv på situerat lärande har tillämpats i olika studier med framgång, och som visar att 

situerat lärande kan generera mer positiva och affektiva resultat än traditionella idrotts 

undervisningsmetoder.  

Kirk och Macdonald anser att ett konstruktivistiskt perspektiv på situerat lärande kan 

appliceras i en idrottsundervisning som även sträcker sig utanför skolan. Lärarens roll i 

sammanhanget blir att fungera som handledare och facilitatör för elevernas personliga 

prestationer och sociala mål. I kontexten innebär konstruktivismen att läraren förstår 

elevernas uppfattningar kring ett specifikt kunnande. Och när dessa uppfattningar har beaktats 

av läraren, undervisar han eller hon en situerad färdighet. Kirk och Macdonald förklarar att 

situerat lärande innefattar elevens såsom lärarens perspektiv på lärande. Vilket betyder att 

läraren måste införliva ett elevperspektiv som placerar eleven som en aktiv deltagare i en 

interaktion mellan den individualiserad och den sociala kontexten på lärande som inbegriper 

klasskamraterna och läraren. Lärare måste förstå hur eleverna lär sig i idrott och genom idrott 

individuellt och i ett socialt sammanhang. Enligt författarna förekommer förmodligen 
konstruktivismen i olika pedagogiska sammanhang, men att det emellertid verkar finnas 

behov av ett teoretisksynsätt som bygger på ett konstruktivism tillvägagångssätt som visat sig 

vara användbar för att förbättra vår förståelse av elevers lärande i idrott. Författarna hävdar 
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bestämt att ett social konstruktivistisk tillvägagångssätt på situerat lärande inom 

idrottsundervisning har potential i förhållande till de individuella och samhälleliga kraven på 

lärande, utan att det strider mot rådande läroplan eller styrdokument. 

 

Socialkonstruktivistiska exempel på situerat lärande 

Det första exemplet relateras till ett samarbete mellan skola och samhälle. Där efter följer en 

andra studie med direkt koppling till skolans praktik. 

Kirk och Macdonald (1998:383) refererar till två exempel på situerat lärande utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det handlar om två studier som fokuserar på lärande i en 

social praktik i konkreta sociala sammanhang. Dessvärre kunde jag konstatera att studierna 

saknar fakta om antalet elever eller skolor som deltog i undersökningen som är av relevans för 

denna studie.  

Den första studien genomfördes av Whitehead och Fox (1983) i Storbritannien på 1980-talet, 

som var ett försök att återskapa ett samhälle av motionärer genom att ge eleverna de 

färdigheter och kunskap som krävdes för att bedriva hälsofrämjande träning utanför skolans 

ramar. Studien genomfördes med framgång och betraktas som en modell för nya former av 

idrottsundervisning som involverar eleverna att aktivt deltar i olika idrottsskolor vid sidan av 

ordinarie idrottsundervisning. Resultatet visade att genom att använda idrotten som medium 

kunde det situerade lärande konkretiseras i eleverna samhällsansvar som deltagare och 

medborgare i idrottsrörelsen. Den andra studien genomfördes av Alexander (1996) i 

Australien under andra hälften av 1990-talet. Även i denna studie anges inte vilken skola som 

studien genomfördes eller antal deltagare. Studie baserades på samma koncept om situerat 

lärande utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Eleverna deltog i 10-20 tillfällen av 

modifierade former av olika spel och idrottsaktiviteter som varvades med ordinarie 

idrottsundervisning efter årssäsong. Resultaten visade att eleverna lärde sig inte bara att bli 

bättre spelare utan även att delta i samhället genom att vara verksamma bland annat som 

tränare, tävlande, funktionärer och informatörer.    

Genom dessa studier sammanfattar Kirk och Macdonald Lave och Wengers teori om situerat 

lärande och menar att ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på situerat lärande ger ungdomar 

möjligheter att delta i samhället i det praktiska livet, och att genom idrott som medium 

legitimeras eleverna som perifera deltagare, i en mängd olika roller som spelare, manager, 

tränare, och så vidare. Genom att erbjuda dessa möjligheter får ett autentiskt deltagande i 
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samhället en legitimitet som ligger i linje med begreppet, Communities of practice eller 

praxisgemenskaper baserade på idrott och fysisk aktivitet som redskap. Men för att 

interaktionen mellan skola och samhälle ska vara fruktbar innebär att idrottslektionerna 

omarbetas och idrottsundervisningen anpassas enligt samhällets idrottsverksamhet som 

existerar utanför skola. Enligt Kirk och Macdonald utveckling av denna 

idrottsundervisningsmodell baserad på situerat lärande kan ses som en pedagogisk 

konsekvens eller som effekten av krisen som ämnet idrott och hälsa befunnit sig i under de 

senaste decennierna. Quennerstedt (2006:248) resonerar inte i termer av situerat lärande men 

hans salutogena perspektiv på lärande och tankar om behovet av att reformera 

idrottsundervisningen ligger nära till hands ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på lärande 

som Kirk och Macdonald förespråkar. Quennerstedt betonar att lärande om hälsa bör begripas 

som kunskaper om motions och träningsformer, att hälsa bör hanteras genom deltagande i 

olika idrottsaktiviteter samt i sociala relationer, samt att hälsa bör göras meningsfullt genom 

ett livslångt engagemang i olika rörelse- och idrottsaktiviteter. Sett på detta sätt karaktäriseras 

idrottsämnet främst av att hälsa uttryckligen konstitueras som motionsvanor, kostvanor samt 

kunskap om fysisk träning, och ur det salutogena perspektivet dessutom som deltagande i 

rörelse och olika fritidsaktiviteter, utvecklande av sociala relationer samt ett livslångt 

engagemang i olika rörelse och idrottsaktiviteter. Ekberg (2009:230) resonerar på liknande 

sätt som Quennerstedt och refererar till Macdonald och Hunter (2005) som menar att 

skolämnet idrott och hälsa i det postmoderna samhället borde karaktäriseras av att vara 

problem- eller uppgiftsbaserat, kulturellt relevant och inkluderande, ha ett flexibelt innehåll, 

flexibla gränser och vara gränsöverskridande med ett lärande som riktar sig både inom och 

utom skolans gränser. Ämnet bör dessutom vara studentcentrerat med studenterna som 

kunskapsproducenter och erbjuda möjligheter för nya upptäckter och beredskap att möta det 

ovissa. 

 

Socialkonstruktivistiska skolexempel på situerat lärande 
I en annan artikel presenterar Professor Kirk m.fl. (2000:2) en studie med avseende att 

förbättra befintliga idrottsundervisningsmetoder utifrån tre specifika dimensioner av situerat 

lärande: den perceptuell-fysiska, den social interaktivt, och den kulturinstitutionella, som 

senare kommer att förklaras i respektive sammanhang. Studien genomfördes i en vanlig klass 

i årskurs 8 som spelade basket på Bundoona High School i närheten av Brisbane. Metoden 

som användes för att genomföra studien bestod av observationer, intervjuer och data från 
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dagböcker. Eleverna valdes slumpmässigt i mindre grupper som intervjuades före, under och 

efter perioden som studien pågick. Resultatet analyserade med hjälp av GT (grundad teori) 

utifrån en tematisk ordning. Klassen hade under läsåret tre obligatoriska idrottslektioner i 

veckan samtidigt som de deltog i en situerat lärande studie under 5 veckor. Studien bestod av 

en extra basketlektion på 90 minuter i veckan, som videofilmades. Undersökningen gick ut på 

att utveckla strategier om hur ett lag kan passa och ta emot bollen i luften med precision. 

Under studien, grundtekniker som pass, skott och dribbling modifierades och anpassades efter 

elevernas tekniska förmåga. Eleverna tränade också specifika anfallssituationer i begränsade 

område av planen. De praktiska delarna av studien genomfördes av en kvinnlig idrottslärare i 

nära samarbete med tre forskare (David Kirk, Loughborough University, Ross Brooker, 

Queensland University of Technology, Sandy Braiuka, The University of Queensland). 

Forskarna ville också undersöka hur en idrottslärare undervisar, taktik och tekniska 

färdigheter genom att modifiera och ersätta teknisk baserade metoder som delmetod och 

helmetod vid inlärning av färdigheter eller teknisk kompetens. Enligt studien, att lära sig spela 

basket innebär utifrån ett situerat lärande perspektiv att lärande är en aktiv process av 

engagemang med uppgifter placerade i socialt organiserade former av ämnet, som genom 

appropiering leder till anpassning av kunskap, det vill säga att eleven tar över och gör 

kunskap till sitt. Den aktiva eleven genom engagemang får insikt om att lärande är inbäddat i 

och utgörs av ett antal sammanhang. De sammanhang där lärande är inbäddat i handlar bland 

annat om den omedelbara fysiska miljön i klassrummet, gym eller spelplan, men som 

förutsätter en social interaktion mellan individen och gruppen, mellan spelaren, laget och 

tränaren eller mellan eleven, klassen och läraren.  

 

Under den första av fem lektioner spelade eleverna en modifierad form av basket så kallad 

”Tagg-boll”. Denna modifierade form av basketspel syftade till att lära offensiva spelare att 

flyta fram sina positioner på spelplanen. Samt som defensiva spelare lärde sig att stänga ner 

motståndarnas spelutrymme genom lagarbete. De defensiva spelarna hade till uppgift att 

”tagga” offensiva spelare eller sina motståndare med bollen. När den offensiva spelaren blev 

taggad är spelaren ur spel. Under den modifierade spelformen visade det sig att det defensiva 

laget misslyckades med att tagga sina motståndare, behöll bollen under långa perioder och 

gjorde oftast felaktiga passningar. Eleverna hade svårigheter att sätta strategier om lagarbete i 

handling. Men genom några situerade ingripanden från läraren ägnade sig eleverna åt att träna 

olika passningstekniker i rörelse och i olika positioner, som så småningom ledde till större 

framgångar för det defensiva laget. Läraren observerade också att eleverna under spel 
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grupperade sig i klumpar efter bollen. Hon bestämde sig för att göra ett ingripande och under 

den tredje lektionen spelade eleverna en modifierad 5v5 version av basket som kallas 

”keyball". Detta spel är utformad för att uppmuntra spelarna att koncentrera sig på att skapa 

utrymme för att leda bollen till korgen. Endast vissa elever tillåts vara nyckelspelare som 

skytt, därmed minskar det tekniska kraven på att kunna skjuta i korgen med precision för 

majoriteten av spelarna, samtidigt tillåts skytten fokusera på deras huvuduppdrag i spelet som 

är att göra mål. Klassen delades i röda och gröna lag som spelade matcher under 10 minuter. 

Det röda laget hade som uppdrag att under matchen få bollen ur deras defensiva planhalva 

men misslyckades. Och under matchen växlade regelbundet bollinnehavet till det gröna laget. 

Läraren varvade hela ingripanden med att uppmuntra spelarna att diskutera och experimentera 

med strategier för att öppna deras positioner på planen, skapa utrymme och arbeta 

tillsammans som ett lag. Lärarens ingripande ledde till att eleverna kunde spela ett något 

bättre teknisk spel som inte resulterade i ett grötigt spel där man likt som flugor surrade efter 

bollen.  

Lektion 4 blev en progression av den tredje lektionen. Eleverna deltog i olika övningar som 

till exempel att dribbla, skjuta, anfalla och öva på att rotera sina positioner i spel. Under 

rotationsspelet som pågick under ett par minuter fick det anfallande laget som uppdrag att 

göra några bra dribblingar och anfall men passningarna blev långsamma och ineffektiva på 

grund av att deras spelplacering var dålig. Eleverna lyckades inte med att genomföra 

övningen med pression.  Vid intervju med eleverna om deras positionering på banan under 

matchen utryckte eleverna med egna ord: "vi har ingen aning om vad vi gör ". De hade svårt 

att behålla sina positioner och spelade oorganiserat. Intervjuerna visade också att de förstod 

vad det innebar att leda spelet fram genom att flytta fram sina positioner och göra bättre 

passningar för att öka deras möjlighet till skott och mål. Det var också uppenbart från deras 

svar att de var medvetna om fördelarna med att skjuta från nära korg. Men trots deras logiska 

svar och förmåga till förståelse fanns det inte mycket förbättring i deras fråga till spel i 

praktiken. 

 

Studiens tre dimensioner: 

Som jag nämnde ovan presenterar Professor Kirk m.fl. (2000:2) sin studie med avseende att 

förbättra befintliga idrottsundervisningsmetoder utifrån tre specifika dimensioner av situerat 
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lärande: den perceptuell-fysiska, den social interaktivt, och den kulturinstitutionella. Nedan 

följer en konkretisering av varje dimension i respektive sammanhang. 

 

 

En perceptuell-fysisk dimension 

Kirk m.fl. (2000:6) förklarar att den perceptuella-fysisk dimension av situerat lärande kan 

tolkas utifrån studiens första lektion ovan beskriven. Den första lektionen ger stöd för de 

experimentella studier som visar hur kunskap på ett konkret sätt utvecklas i nybörjarstadiet 

innan det utvecklas till systematisk kunskap.  Några elever hade gjort bokstavligen som 

läraren hade bett dem att göra, till exempel att komma ihåg strategier om att spela som ett lag. 

Men utförandet av uppgiften enligt lärarens instruktioner gav inte omedelbart resultat i form 

av tydligt kunskap. De tekniska övningarna i passprecision, anfall och att flytta fram sina 

positioner konstaterade det faktum att det defensiva laget hade svårt att tagga sina 

motståndare.  Vilket innebär att det är pedagogiskt rimligt, att tag-matchen skulle kunna 

förbättras om eleverna kunde passa bollen med större precision. Övningen infördes för att ge 

ytterligare möjlighet för eleverna att lära sig känna igen de signaler som anges när de borde 

passa bollen till en annan spelare i rätt position, hur man förvirrar en motståndare, och hur 

man kan försvara sig mot taktiska anfall. Men i praktiken visade sig dessa uppgifter inte vara 

särskilt framgångsrika. Utifrån ett situerat lärandeperspektiv, i vilken utsträckning spelare 

kunde uppfatta signaler för att agera korrekt som spelare i den fysiska miljön var en viktig 

faktor som begränsade deras förmåga att genomföra uppgiften med precision enligt lärarens 

anvisningar.  Det här var exempel på en praktisk övning som förbereder eleverna till verkliga 

spelsituationer.  Denna praktiska övning synliggjorde det upprepade misslyckandet vid 

passning till anfallsspelare vid rätt tidpunkt. Övningen visade också att den fysiska miljön, 

delvis kan trigga eleverna att minnas och tillämpa spelstrategier. Men att spelarna inte visade 

förmåga att känna igen visuella signaler vid en spelinteraktion kan inte erbjuda en komplett 

förklaring av de händelser som beskrivs på lektion1. 

 

En socialinteraktiv dimension 
Kirk m.fl. menar att för att förklara varför eleverna hade det svårt att använda strategin tag-

ball framgångsrikt (enligt lektion 1) måste man framför allt ta hänsyn till ett social interaktiv 

dimension av lärande mellan individen och gruppen som här illustreras i analysen av lektion 3 
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enligt den social interaktiva dimension av situerat lärande. Kirk m.fl. (2000:7) skriver att 

den social interaktiva dimensionen på situerat lärande kan kopplas samman med 

beskrivningen av lektion 3 där läraren observerade att eleverna oftast spelade i en klump som 

flugor efter bollen. Viket betraktas som ett vanligt inslag i barns sätt att spela. Detta är en 

relevant aspekt som bekräftar att förståelse och systematisk fysisk spelperception är beroende 

av varandra.  Både klassrummet, idrottshallen och den fysiska miljöns perspektiv på situerat 

lärande bistår med insikten om att lärande är socialt och fysiskt situerat.  I denna studie, den 

sociala dimensionen av situerat lärande och inlärningsmiljö definieras som det ömsesidiga 

beroendet av spelarna i genomförande av uppgifter som deras lärare instruerat dem att göra. 

Spelare i röda laget förmådde inte att skapa spelutrymme ute på planen på grund av sin 

fysiska storlek och relativt låg nivå av teknisk skicklighet. De flesta spelare kunde helt enkelt 

inte kasta tillräckligt långt och tillräckligt noggrant för att göra ett bra pass över 3 

meter.  Problemet görs mer komplex på grund av fysiska skillnaderna mellan eleverna. En 

lång pojke i det gröna laget dominerade stora delar av spelet eftersom det var så svårt att kasta 

bollen förbi eller över honom. Passningar över långa avstånd var för riskabelt, och den 

säkraste strategin för spelarna att kontrollera innehavet av bollen var att dribbla bollen själva 

eller att komma tillräckligt nära för att praktiskt taget kunna passa bollen över till en 

medspelare. Detta var långt ifrån en effektiv strategi för det röda laget som begränsades till ett 

litet spelområde under 10 minuters spel (under den tredje lektionen). Vissa spelare insåg 

begränsningar i denna strategi och gjorde flera bra inlägg i spelet. Detta tyder på att dessa 

individer hade utvecklat någon form av systematisk spelkunskap. Men när de genomförde 

passningar till strategiska spelare som antingen inte gjordes vid rätt tid, eller gjordes 

ineffektivt, kan denna procedur eller systematiska kunskap räknas för lite i termer av vinster 

för laget. En möjlig förklaring till deras misslyckande kan vara den sociala-interaktiva 

dimension av inlärningsmiljön. I ett lagspel som basket, för att få ett lyckat resultat under en 

match är laget delvis beroende av effektiviteten av interaktioner mellan spelarna. Det är 

viktigt att enskilda spelare utvecklar procedur eller systematisk kunskap och teknisk 

kompetens. Men samspelet mellan gruppmedlemmarna är också av avgörande betydelse vid 

utförandet av uppgiften. Att ett lagspel kräver interaktion mellan individer kan tyckas vara 

självklara och banalt. Men på ett djupare plan finns kognitiva och motoriska mekanismer som 

ställer spelarna i ett ömsesidigt beroende av varandra som individer, och som speglar sig i 

lagets förmåga till bra eller dåligt spel. Från ett situerat lärandeperspektiv, ett framgångsrikt 

resultat av arbetet med att spela ”Keyball" under lektion 3 kräver samarbete och 
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kommunikation inom och mellan spelarna i båda lagen, det röda som det gröna laget. 

Utvecklingen av elevernas spelförmåga utifrån den sociala interaktiva liksom den 

perceptuella-fysiska dimension på situerat lärande kan bidra till att förklara en del av de 

händelser som beskrivs i den första och tredje lektionen. Men det behövs också ett 

institutionellt-kulturell nivå av analys för att förklara några av de händelser som ägde rum 

under lektion 1 och 3.  

 

En institutionell-kulturell dimension 
Den tredje dimensionen av situerat lärande är den institutionella-kulturella dimensionen. Kirk 

m.fl. (2006:8) anser att elevernas påstående att "vi har ingen aning om vad vi gör" enligt 

lektion 4 avslöjar att eleverna inte hade förstått uppgiften och att lärarens anvisningar inte 

hade inverkan på deras förståelse kring strategier av att tillämpa ett teknisk basketspel. Deras 

positionering på banan var baserat på deras försök att följa instruktionerna så troget som 

möjligt som läraren hade bett de att följa.  Eleverna var mer upptagna med sina 

ansträngningar på att briljera och spela bra, vilket kan ses som en kritisk händelse, eftersom 

det ger en glimt av den institutionella kulturella dimension av situerat lärande där elevernas 

förståelse av uppgiften inte är en spegelbild av lärarens intentioner. "Vi har ingen aning om 

vad vi gör" som eleverna utryckte under lektion 4 är belägg för en form av deltagande i 

basketspel som beskriver att eleverna inte hade förstått vad det innebär att passa och skjuta 

vid rätt tidpunkt. De deltog i spelet på ett sätt som återspeglade en förståelse som kanske 

ledde till problem på grund av att det var alltför abstrakt och långt ifrån elevernas förståelse 

av basket. Om i så fall kan det vara så att mer uppmärksamhet måste ägnas åt elevernas 

uppfattningar när det gäller att lära sig att spela basket eller andra bollspel.  Även om några av 

eleverna hade direkt erfarenhet av att spela basket innan. De flesta hade sett basket spelas på 

TV. De kom till lektionerna med en annan referensram av begreppet basket redan innan 

studien påbörjades. En vuxen version av basket som spel kan inte betraktas som en bra 

referenspunkt för att spela basket i skola, eftersom eleverna inte har de fysiska egenskaper 

och erfarenheter som professionella vuxna spelare har. Om detta är elevernas enda 

referenspunkt för att spela basket i skolan kan resultatet inte bli annat än misslyckande.  De 

institutionella-kulturella föreställningar som eleverna tar med sig till skolan, klassrum och 

idrottsundervisningen kan innebära allvarliga konsekvenser i termer av hur eleverna förstår 

lärarens anvisningar, hur de löser uppgifter på ett praktiskt sätt och på hur de tar till sig 

idrottsundervisningen. Den negativa påverkan från den institutionella-kulturella dimensionen 
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har inverkan på inlärningsmiljön och på elevernas fysiska och mentala förmåga. Därför 

utifrån elevens perspektiv bör det införlivas ett situerat perspektiv på lärande genom andra 

erfarenheter än det som media erbjuder. Meningsfulla erfarenheter ligger till grund för att 

eleven ska kunna skaffa sig ny kunskap genom autentisk undervisnings situationer. Den 

viktigaste slutsatsen i studien fokuserar på den massmediala påverkan som här ses som 

problemet som hindrade eleverna från att utveckla sin förmåga att spela basket, som relateras 

till deras personliga kulturella föreställningar som de förde med sig till lektionerna. 

 

Det är mot bakgrunden ovan nämnd och i enighet med premissen om en skola på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet som jag avser att genomföra min studie om situerat lärande. I 

anslutning till denna problematik beskriver Sandahl (2004:20) att idrottsundervisningen står 

för en marginell del av den dagliga rekommendationen om fysisk aktivitet. Därför är av stor 

relevans att undersöka i vilken omfattning, och hur undervisningen i idrott och hälsa kan bidra 

till den totala fysiska aktiviteten. Utifrån detta faktum är det väsentlig och befogat att 

genomföra en mindre studie om situerat lärande i form av en intervention i min egen 

undervisning, som fokuserar på ett specifikt kunnande som eleverna ska utveckla. 

 

2.5 Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie är att implementera en undersökning om situerat lärande i form av en 

mindre intervention som består av fysisk aktivitet på fritiden, enligt den hälsofrämjande 

rekommendationen, 3–5 gånger per vecka och minst 30 minuter per tillfälle under en period 

av fem veckor. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar:  

1. Vilket resultat visar konditionstestet före och efter träningsprogrammet på fem veckor? 

2. Hur resonerar eleverna kring en idrottsundervisning som omfattar fysisk aktivitet på 

fritiden?  

3. Hur beskriver och reflekterar eleverna kring sitt eget lärande genom att planera och 

genomföra fysisk aktivitet på fritiden? 

 

3. Metod 
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Datainsamlingsmetoden i denna studie består av en intervention som enligt Olsson och 

Sörensen (2012:110) handlar om att genomföra en experimentell studie där deltagarna delas 

upp slumpmässigt till en eller flera undersökningsgrupper och en eller flera kontrollgrupper. 

Det innebär att undersökningsgruppen exponeras för någon form av intervention och 

resultatet jämförs med kontrollgruppen.  

Interventionen kommer att kompletteras med kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2009:18) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen 

från undersökningspersonernas perspektiv, och försöker utveckla mening ur deras erfarenheter 

för att kunna förklara världen genom ett utbyte av åsikter mellan två eller flera personer som 

samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse. Mer specifikt kommer jag att använda mig av 

fokusgruppintervjuer som följer den vanliga intervjustrukturen med skillnaden att det är en 

mindre grupp istället för en enskild individ som intervjuas. Wibeck (2010:25) definierar 

fokusgrupper som en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 

ämne som bestäms av forskaren. Kvale och Brinkmann (2009:166) förklarar att det som 

karaktäriserar fokusgruppintervjuer är att det finns en moderator som har till roll att 

introducera diskussionsämnet, skapa meningsutbyte och en atmosfär som tillåter deltagarna 

att ge uttryck åt personliga åsikter i ämnet. Enligt Kvale och Brinkmann är tanken med denna 

form av datainsamling att själva gruppinteraktionen i sig producerar data som annars skulle 

vara svårare eller omöjligt att få tillgång till. Till exempel kan diskussionen i gruppen 

uppmuntra och stimulera till mer utförlig och rik information från deltagarna genom att de får 

möjlighet att reflektera och reagera över vad de andra individerna i guppen uttrycker i frågan. 

Kvale och Brinkmann understryker att målet med fokusgrupper inte är att nå samförstånd om 

de frågor som diskuteras eller att finna lösning på dem, utan att föra fram olika uppfattningar i 

en fråga. Gällande antalet deltagare i en fokusgrupp skriver Wibeck (2010:61) att det finns 

olika teorier om hur stor en fokusgrupp bör vara men att en fokusgrupp vanligtvis består av 

mellan fyra och tio personer. Samtidigt betonar Wibeck att för mer känsliga ämnen kan antalet 

deltagare vara mindre och varierar mellan fler än två och sex personer för att på så sätt 

underlätta kommunikationen. Wibeck hävdar att mycket små fokusgrupper kan användas med 

fruktbara resultat, och att när det gäller fler fokusgrupper brukar eftersträvas att antalet 

deltagare ska vara det samma för varje grupp men att grupperna har olika sammansättning. 

 

3.1 Urval  
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Ejlertsson (2012:29) skriver att den vanligaste metoden som användes i interventionsstudier 

är att göra en urvalsundersökning genom att dra ett stickprov som innebär att populationen 

begränsas till en mindre grupp av individer som är representativt för den totala populationen. 

Samtidigt understryks att den här kategorin av studier kräver ett slumpmässigt urval (ett slags 

lotteri) för att det ska vara möjligt att generalisera resultatet pga. att det finns ett samband 

mellan urvalets storlek och dess representativitet. Men förutom de slumpmässiga stickproven 

finns andra typer av stickprov så kallade icke slumpmässiga. Olsson och Sörensen (2011:115) 

resonerar på liknande sätt och menar att vid studier med små populationer som resultatet 

sedan ska generaliseras till kan alternativa urvalsmetoder användas.  Det finns en acceptabel 

urvalsmetod som i sammanhanget benämns som subjektivt urval dvs. ett icke slumpmässigt 

urval av människor eller individer som finns tillgängliga. Men liksom ett slumpmässigt urval 

som kan göra en studie väldigt svåradministrerad ligger svagheten i det så kallade subjektiva 

urvalet att den gruppen av individer som ingår i studien inte alltid kan betraktas som 

representativ för hela den population som de valts ur. En annan risk är att möjligheten att göra 

generaliseringarna begränsas. 

I praktiken innebär det att urvalet i min undersökning kan definieras som ett subjektivt urval 

på grund av att det är relaterat till min egen undervisning där jag kan påverka vilken klass 

eller elever som kommer med i urvalet. Skolans population består av sex klasser, 130 elever i 

årskurserna 7-9. Men av praktiska och av tidsskäl kommer urvalet att definieras till en klass i 

årskurs 9 bestående av 16 elever, 10 pojkar och 6 flickor som endast har en idrottstimme i 

veckan.  

 

3.2 Upplägg av interventionen 

På grund av förutsättningarna begränsades interventionen till 5 veckor, från vecka 15 till 

vecka 21, 2015. Interventionen inleddes och avslutades med ett konditionstest så kallad Beep-

test. Efter det inledande testet genomförde eleverna ett träningsprogram på 5 veckor. Eleverna 

tränade kondition på fritiden 3 till 5 gånger per vecka, minst 30 minuter per tillfälle, enligt 

den hälsofrämjande rekommendationen om träning med högre intensitet. Under 

träningsprogrammet lämnade eleverna in på måndag varje vecka en ifylld mall där de 

registrerade aktivitet, antal gånger per vecka och intensitet. Eleverna skrev i samma mall en 
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kort veckoreflektion om deras erfarenheter som övning för att föra resonemang om det egna 

lärande (se bilaga 2 s 38). 

Undersökningsgrupp: 

Undersökningsgruppen bestod av en klass på 16 elever, 10 pojkar och 6 flickor i årskurs 9.  

Kontrollgrupp: 

Denna studie saknade kontrollgrupp, vilket kan förklaras med att ännu en gång referera till 

Jakobsson (2011:69) som i detta avseende menar att det finns olika sätt att genomföra en 

intervention på, men i dess enklaste form görs först en mättning, sedan sätts interventionen in 

och slutligen görs en mätning igen. Effekten av interventionen fås genom att mätresultatet 

före och efter jämförs. Detta upplägg kan göras både med och utan en kontrollgrupp.   

Beep-testet 

Beep-testet har utvecklats av det Brittiska fotbollsförbundet och består av 21 stegrande nivåer. 

Testet går ut på att så länge man orkar springa fram och tillbaka mellan två linjer som ligger 

på 20 meters avstånd från varann. Det gäller att hålla det tempot som ljudsignalerna anger 

med regelbundna intervaller. Man ska befinna sig vid ena sidan av 20 meters sträckan vid 

första signalen och i den andra sidan när man hör nästa signal osv. Man ska alltid starta med 

en fot på eller bakom linjen när man hör signalen. Det blir ett lågt tempo i början av testet 

men succesivt ökas hastigheten, och ljudsignalerna kommer i allt tätare intervaller. Målet är 

att följa med i tempostegringen så länge man orkar. En enskild ljudsignal anger slutet på 

sträckan, och en tre dubbelt signal betyder att löptempot höjs gradvis till nästa nivå. Man 

avslutar löpningen när man inte längre kan hänga med efter det tempot som ljudsignalerna 

anger. Beep-testet är ett så kallat progressivt test, det är alltså lätt att följa med i början men 

svårare allt eftersom hastigheten ökar.  

Förtest  

Konditionsprogrammet på 5 veckor inleddes med ett företest av Beep-testet som genomfördes 

av samtliga 16 elever under ordinarie idrottslektion vecka 15, onsdag 8/4-2015, klockan 

13:30-14:30.  

Eftertest  
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Konditionsprogrammet på 5 veckor avslutades med ett eftertest av Beep-testet som 

genomfördes av samtliga 16 elever under ordinarie idrottslektion vecka 21, onsdag 20/5-2015, 

klockan 13:30 -14:30.  

 

3.3 Etiska övervägande 

Det finns två klassiska tester för att uppskatta graden av kondition hos individer, Cooper-testet 

och Beep-testet. Det är tester som är vanligt förekommande i alla former av idrotter som är 

konditionsbaserade. Det är också tester som de flesta idrottslärare kommer i kontakt med 

under sin utbildning. Beep-testet som används i denna studie har utvecklat för 

konditionsträning inom fotboll, och används av idrottslärare för att uppskatta elevernas 

kondition. 

Ejlertsson (2012:41) refererar till Vetenskapsrådet som slår fast att det finns fyra 

grundläggande forskningsetiska principer en studie måste uppfylla, informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet, innebär att samtliga deltagare i denna studie har informerats skriftligt och 

muntligt om studiens syfte i samband med idrottsundervisningen och i enlighet med 

kursplanen i Idrott och hälsa, Lgr11 (se bilaga 1).  

Konfidentialitetskravet, innebär att samtliga deltagare informerats om att den insamlade 

datamaterialet kommer att användas anonymt. Inga namn eller deltagare ska kunna 

identifieras av utomstående.  

Samtyckeskravet, innebär i denna studie att samtliga deltagare är över femton år och inget 

samtycke från vårdnadshavare krävs för att delta i undersökningen, som dessutom är en del av 

undervisningen.   

Nyttjandekravet, innebär i sammanhanget att uppgifterna om enskilda elever endast kommer 

att använda enligt studiens syfte och inte i kommersiella ändamål eller i andra sammanhang. 

 

4. Resultat 
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4.1 Resultat 1, Beep-testet och konditionsprogrammet 

Resultatet av de fysiska testerna (Beep-testet) före och efter interventionen presenteras som 

medelvärde i tabellen nedan utan större anspråk på komplicerade statistiska variabler.  I första 

kolumnen av tabellen anges eleverna med hjälp av bokstaven E som betyder elev och en siffra 

efter som anger placering på företestet. Bokstaven p betyder pojke och f betyder flicka. E1p 

betyder eleven 1 pojke, E2f betyder eleven 2 flicka osv.  

Enligt tabellen nedan visade resultatet av förtestet ett lägsta resultat på nivå 3 och ett högsta 

resultat på nivå 9. Resultatet av eftertestet visade ett lägsta resultat på nivå 6 och ett högsta 

resultat på nivå 11,7.  

Resultatet på förtestet visade ett medelvärde på 5,5. Fem veckor senare genomförde eleverna 

samma test som visade att medelvärdet hade höjts från 5,5 till 8. Man kunde se en tydlig 

utveckling på elevernas kondition som hade förbättrats med 2,5 i medelvärde. 

Elev Resultat av förtestet 
8/4-15 

Resultat av eftertestet 
20/5-15 

Resultats 
skillnad 

övrigt 

E1p 3 6,9 3,9  

E2f 3 6,7 3,7  

E3f 4 6,8 2,8  

E4f 4 6 2  

E5p 4 6,5 2,5  

E6f 4,5 5,7 1,2  

E7p 5 7,1 2,1  

E8p 5,1 7,2 2,1  

E9p 5,4 8 2,6  

E10 5,8 8,2 2,3  

E11f 6 7,3 1,3  

E12p 6,1 9,2 3,1  

E13f 7,5 8,8 1,3  

E14p 7,6 11,7 4,1  

E15p 8,5 11,2 2,7  
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E16p 9 10,6 1,6  

Totalt 88,5 128,9 39,3  

Medelvä

rde  

5,5 8 2,5  

 

E1p = Elev 1 pojke. E2f = Elev 2 flicka osv. 

 

4.2 Resultat 2, fokusgruppintervjuer. 

Gällande intervjuer skriver Repstad (2007:112) att huvudregel är att allt ska med, men att 

idealet att skriva allt ordagrant måste övervägas mot de resurser man har till sitt förfogande 

och hur man kan utnyttja de på bästa sätt. Och att det kan vara bättre att spara en del av tiden 

till analysen och rapportskrivningen än att sitta med hundratals sidor med utskrifter. En 

tänkbar variant är att skriva ordagrant det man tycker är intressant och som kan bli aktuellt att 

ha med i rapporten och nöja sig med ett mer eller mindre komprimerat referat av andra delar 

av intervjuerna. En tredje användbar variant som Repstad (2007:113) rekommenderar och 

som jag kommer att använda mig av, är att göra som en del forskare som överhuvudtaget inte 

skriver ut ljudbanden, utan gör analysen av data genom att lyssna på banden.  

Första intervju genomfördes onsdag den 20/5-2015 mellan 14.00 - 14:45 under ordinarie 

idrottstimme, i lärarrummet. Andra intervjun genomfördes torsdag den 21/5-2015- mellan 

9:20 - 10:00. Den tredje intervjun genomfördes torsdag 21/5-2015 mellan 10:0 - 10:45. 

Eleverna delades in i blandade grupper, två grupper av fem och en grupp av sex elever. 

Intervjuerna under torsdagen 21/5 genomfördes i anslutning till språklektioner enligt 

överenskommelse och tillåtelse av undervisande lärare.  Intervjuerna genomfördes i ett 

studierum avsett för specialundervisning i mindre grupper. Samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av en mobiltelefon.   

Det framgår av intervjuerna att endast 4 elever av 16 tränade regelbundet på fritiden före 

interventionen. En spelar hockey, en spelar fotboll och två spelar innebandy två gånger i 

veckan. Dessa elever fick de högsta resultaten i Beep-testet. En elev angav att förutom att 

träna innebandy två gånger i veckan, att han regelbundet utför tungt fysisk arbete på grund av 
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att han bor på en bondgård, Han fick det högsta resultatet på konditionstestet.  Resten av 

eleverna angav att de tränar sporadisk, spelar fotboll, cyklar, springer eller går på yoga. 

Samtliga elever beskrev att de hade förbättrat sina resultat på konditionstestet på grund av att 

de hade tränat enligt rekommendationen på minst tre gånger i veckan med högre intensiteten 

efter förmåga. Men att typen av aktiviteten man valde att träna påverkade resultatet, och 

springa var det bästa sättet att förbättra konditionen. Av 16 uppskattade 3 elever sin kondition 

som dålig eftersom de hade fått lägst resultat på förtestet och eftertestet och utryckte att de 

måste förbättra sin kondition. Resten av eleverna uppskattade sin kondition i termer om att 

den inte var så dålig men att den kunde förbättras. Majoriteten av eleverna visade förståelse 

för att en god kondition är bra för hälsan men att det också är viktigt att styrketräna. En del 

elever betonade att de föredrar att styrketräna framför att träna kondition. Samtidigt 

resonerades att det inte är så smart att bara styrketräna om man vill förbättra sin kondition. 

Under träningsprogrammet på 5 veckor valde eleverna att träna på olika sätt. Det fanns en 

variation mellan intensiteten, tiden och antalet träningstillfälle i veckan. De valde framförallt 
aktiviteter som att cykla, springa, aerobics och träna intervaller med kondition och styrka. De 

motiverade valet av aktivitet med att träna det som är roligt att göra, efter personligt intresse, 

och menade att det är viktigt att hitta en aktivitet som passar varje individ. Samtliga elever 

förklarade att de hade nytta av idrottsundervisningen som omfattar fysisk aktivitet på fritiden, 

framför allt av konditionstestet som fick de att inse deras konditionsnivå och att de måste 

träna oftare.  Deras beskrivning på att planera och genomföra fysisk aktivitet på fritiden är att 

man blir tvungen att träna i ställer för att sitta hemma, spela spel eller ägnar sig åt sociala 

medier.  Det argumenterades också för att det är bra för att man får en rutin och träningen 

kommer in i det vardagliga livet. Men att det finns en risk att man slutar träna om man inte 

måste eller när konditionsprogrammet var slut. Vidare anser eleverna att ” det är bra” med en 

undervisning som omfattar träning på fritiden. En flicka beskrev det som en läxa som man 

måste göra, det är bra för att man rör på sig, man tränar som man kanske inte skulle gjort lika 

mycket annars. Diskussionen ledde till olika åsikter om att det skulle vara bättre med fler 

idrottstimmar i veckan. En del tycket att det ska vara minst två timmar i veckan, andra 

argumenterade emot och tyckte att det var för lite, och det bör vara mist tre timmar i veckan. 

Vid diskussionen om nyttan av konditionsprogrammet beskrev eleverna Beep- testet som 

jobbig men som en ”morot” för att förbättra sina egna resultat. En del elever beskrev att 

”nyttan med konditionstestet är att man vet var man ligger ungefär. Vilket innebär att man 

måste förbättra sig”. Andra elever beskrev att ”Beep-testet gör att man känner sig motiverad 
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att träna för att man vill ha bra resultat”. Några elever utryckte följande ”jag är väldigt lat, jag 

gör inte någonting i onödan”. ”jag har mått ganska dåligt för att jag inte rör på mig ”. 

”Konditionsprogrammet, det hjälper en på traven för att börja träna och ta hand om sin egen 

hälsa”. 

Samtliga elever resonerade att konditionsprogrammet på fritiden påverkade deras hälsa 

positiv och beskrev det i termer av att ”man mår bättre”. Ett par elever nämnde att ”man orkar 

göra mera grejer, man blir inte lika trött, man orkar gå längre” Andra elever tyckte bland 

annat att ”det är inte bara kroppen som orkar mer, man blir piggare i psyket också”. En elev 

tog som exempel att ”om man äter en hel godispåse och så börjar man träna och äta mindre 

och så två veckor senare försöker göra likadant då mår man jätte illa för att kroppen har vant 

sig vid träning, så det förbättrade ju hälsan”. De flesta var överens att man mår bättre och 

orkar mer i vardagen. 

När eleverna diskuterade hur man lär sig genom att träna på egen hand kretsade deras 

resonemang kring att man måste lära sig av sina misstag genom att testa olika aktiviteter 

innan man hittar en aktivitet som är meningsfullt. Det beskrevs bland annat av flera elever 

”man kan prova på olika saker och se vad som funkar bäst för en själv och så fortsätter man 

med det ”. ”man lär sig vad man ska göra, om man ska träna kondition kanske det inte är så 

bra att ställa sig och göra hundra armhävningar utan man ska ut och springa i stället”. ”man 

lär sig att lägga upp sin träning”. En elev sammanfattade diskussionen med att förklara att 

”man lär sig genom erfarenhet, man testar och gör misstag, då gör man inte om det. En annan 

elev sade ”jag tycker att det är skit dåligt om man läser i en bok om hur man ska göra, det är 

lättare att göra det praktisk, de är bra att man ser, att om jag tränar så lite som tre gånger i 

veckan så ger det bra resultat på bara kort tid”. Flera elever tyckte att ”man lär sig att planera, 

man lär sig också att om man vill ha bra resultat fort, då vet man hur man ska lägga upp 

träningen”. ”man lär sig att få rutin, och inte bara, om man sen börjar jobba, att bara gå hem 

och sätta sig framför tv:n, utan man går ut och springer tre gånger i veckan”. 

Majoriteten av eleverna beskrev att de hade lär sig av konditionstestet och 

träningsprogrammet att man kan förbättra sin kondition. De formulerade sina kunskaper i 

form av att variera sin träning för att inte skada sig. En del elever utryckte att dem lärde sig att 

kombinera olika saker och nya träningsmetoder. Flera elever hävdade att det är inte bara 

träning utan att även kosten är viktigt. Vissa elever utryckte på olika sätt att man måste ha en 
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strategi, man måste planera sin träning varje vecka och att även vila är viktigt för att 

återhämta sig. 

Samtliga elever ansåg att det är viktig att fortsätta med fysisk aktivitet eftersom träning leder 

till ”bättre hälsa och man blir piggare och gladare”. ”Man får inte lika mycket sjukdomar”. En 

elev utryckte ” jag äter ju ganska mycket och skulle inte jag träna skulle jag vara hur fet som 

helst”. Flera elever argumenterade på liknande sätt om att det är viktig med fysisk aktivitet 

”eftersom det samhället vi lever idag har många stillasittande jobb, man tar sig till jobbet med 

bil och i skolan sitter man 23 timmar i veckan”. ”Vi har inte den fysiska aktiviteten inom 

jobben, väldigt många jobb, där sitter man antigen bakom spakar och kör en lyftkran, medan 

för hundra år sen då bar man upp stocken. Man rörde på sig i arbetet. Idag sitter man bakom 

en dator eller en ratt liksom”. ”Förr i tiden var jobben träningen.  ”Nu sitter man och gör det 

enkelt för sig. Det är därför många ser ut som dem gör, jätte stora, de sitter ned på jobbet hela 

dagarna och sen går dem hem och käkar en pizza. De gör aldrig något fysisk, de cyklar inte 

ens till jobbet”. Andra elever såg träningen som en social aspekt och menade att ”man kan 

träffa folk som har samma intresse eller tränar samma sak”. 

Enligt eleverna själva så kommer de att träna mera i fortsättningen, här följer några exempel: 

”jag kommer att styrketräna mera, mer blandat med konditionsträning”. ”Jag kommer inte att 

hålla på lika mycket som under de här 5 veckorna men i alla fall någon gång i veckan”. ”Jag 

fundera på att börja simträna, då tränar jag alla muskelgrupper och det är konditionskrävande 

också”. ”Jag ska ut och springa mera”.  ”Jag fundera på om jag ska börja spela fotboll igen, 

där får man både kondition och så har man styrketräning”. ”Jag tror att det är lättare när man 

tränar tillsammans med andra, för att jag inte ska ge mig före den personen, och är det två 

likasinnade, då kan man springa hur länge som helst egentligen, man vill inte ligga efter”.  

De flesta elever utryckte en ambition om att träna mycket under sommarlovet men att det blir 

svårare när det är mycket i skolan och man orkar inte. I samtliga intervjuer ställde flickorna 

skolan kontra träning och utryckte en ambition att försöka träna två till tre gånger i veckan 

även om man har mycket i skolan. Men att man inte behöver träna lika länge, och att vid 

dåligt väder så kan man göra några övningar inomhus. De mest träningsmedvetna utryckte 

med säkerhet att de kommer fortsätta träna regelbundet, äta ordentligt, sova ordentlig och att 

kombinera och träna olika saker för att inte lessna tröttna.   
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5. Analys 

Denna studie syftar att implementera en undersökning om situerat lärande i form av en mindre 

intervention som består av fysisk aktivitet på fritiden som konkretiseras i tre frågeställningar:  

1. Vilket resultat visar konditionstestet före och efter träningsprogrammet på fem veckor? 

2. Hur resonerar eleverna kring en idrottsundervisning som omfattar fysisk aktivitet på 

fritiden?  

3. Hur beskriver och reflekterar eleverna kring sitt eget lärande genom att planera och 

genomföra fysisk aktivitet på fritiden? 

För att analysera resultatet av mitt arbete kommer jag först och främst att använda mig av 

John Deweys teori om lärande så kallad pragmatism. Men ett fenomen eller 

undersökningsobjekt låter sig sällan analyseras utifrån ett perspektiv. Därför kommer jag även 

att beröra angränsande teorier som Jean Piagets teori om lärande så kallad konstruktivism och 

Lev Vygotskys sociokulturella teori om kunskap och lärande.  

Enligt Säljö (2015:70) pragmatismen är ett vetenskapligt perspektiv som behandlar 

övergripande frågor om skolans funktion i relation till samhället. Men pragmatismen 

behandlar också specifika pedagogiska frågor som rör lärande och undervisning. Säljö 

(2015:72) poängterar också likheten mellan Dewey och andra reformpedagoger som Piaget 

och Vygotsky som anser att kunskaps eller lärande utvecklas genom att man interagerar med 

världen och med andra människor.  

Klapp (2015: 42-43) deducerar att Piaget utvecklade individualkonstruktivismen som innebar 

ett synsätt där människors tankegångar och erfarenheter bildar deras verklighet. Vidare menar 

Klapp att konstruktivismen har en specifik fokus på hur människor förstår verkligheten och 

hur de utvecklar kunskap. Inom konstruktivismen är elevernas förståelse central, och genom 

att eleverna får lösa problem kommer de att utveckla sitt tänkande och lärande. Tidigare 

kunskap anses vara viktig för elevernas förmåga att lära sig nya saker. Metakognition är ett 

begrepp som är centralt i detta sammanhang och kan definieras som elevernas förståelse och 

kunskaper om sitt eget lärande och hur eleverna utvecklar sina lärandestrategier. Att eleverna 

kan se sin egen lärandeprocess, och hur det egna tänkande och lärande går till och hur 

eleverna kan styra dessa lärandeprocesser är av stor vikt för lärare med denna kunskapssyn.  

Vilket framgår från intervjuerna där ”Majoriteten av eleverna visade förståelse för att en god 
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kondition är bra för hälsan men att det är också viktigt att styrketräna. En del elever betonade 

att de föredrar att styrketräna framför att träna kondition. Samtidigt konstaterades att det inte 

är så smart att bara styrketräna om man vill förbättra sin kondition”. Eleverna fick lösa ett 

problem som gick ut på att förbättra sin kondition och valde under träningsprogrammet på 5 

veckor att träna på olika sätt. Det fanns en variation mellan intensiteten, tiden och antalet 

träningstillfälle i veckan. De valde framför allt aktiviteter som att cykla, springa, aerobics och 

träna intervaller med kondition och styrka. De motiverade valet av aktivitet med att träna det 

som är roligt att göra, efter personligt intresse, och menade att det är viktigt att hitta en 

aktivitet som passar varje individ. 

Kunskapssynen inom den individuella konstruktivismen av Piaget leder till Vygotskys 

sociokulturella kunskapssyn som enligt Klapp (2015:44) handlar om att lärande sker i 

samspelet mellan individen och den sociala miljön. Tänkande sker genom handlingar som i 

sig förändrar situationen för individen och som då påverkar individens tänkande. Tänkande 

och handlingar integrerar alltså ständigt med varandra. Vygotstky definierar lärande som en 

aktivitet i sociala gemenskaper som sker mellan samarbete mellan människor. Lärande kräver 

aktiv deltagande i grupper där deltagarnas gemensamma intressen utvecklas till kollektiva 

kunskaper. Ett grundläggande mål för elevernas lärande enligt den sociokulturella teorin är att 

eleven utvecklas till att vara en lärande person och att lärande är en central del av elevens 

identitet.  Det viktigaste resultatet av lärande kommer enligt denna kunskapssyn om eleven 

deltar engagerat i gruppens arbete. Det leder till att eleven formas av gruppen men även till att 

eleven formar gruppens lärande och kunskaper. Vilket kan utryckas genom en elevs ord. ”Jag 

funderar på om jag ska börja spela fotboll igen, där får man både kondition och så har man 

styrketräning”. ”Jag tror att det är lättare när man träna tillsammans med andra, för att jag inte 

ska ge mig före den personen, och är det två likasinnade, då kan man springa hur länge som 

helst egentligen, man vill inte ligga efter”. 

Enligt klapp en lärare som har en sociokulturell kunskapssyn arbetar för att skapa en miljö där 

eleverna blir stimulerade till att tänka och handla i autentiska situationer med autentiska 

uppgifter. Vilket enligt min egen deduktion rimmar med Deweys teoribildning benämnd som 

pragmatism där grunden för lärande sker genom konkreta erfarenheter.  Alvesson och 

Sveningsson (2012:208) argumenterar att inom pragmatismen ses lärande som situerad social 

praxis.  Inom pragmatismen ses lärande som ett praktiskt engagemang, en vardaglig men 

komplex mänsklig aktivitet som är situerad, det vill säga äger rum i specifika sociala 

sammanhang. Lärande som situerat social praxis har mycket gemensamt med socialisation. 
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Den framställer lärande som en aspekt av social interaktion snarare än individuellt utförande 

och som en integrerad del av livet, som är inbäddat i livet snarare än en separat aktivitet. 

Vilket yttrar sig genom elevernas beskrivning ”om att planera och genomföra fysisk aktivitet 

på fritiden är bra för att man får en rutin och träningen kommer in i det vardagliga livet”. 

Samt menar eleverna att ”man lär sig genom erfarenhet, man testar och gör misstag, då gör 

man inte om det. Eller som en annan elev utryckte det ”jag tycker att det är skit dåligt om man 

läser i en bok om hur man ska göra, det är lättare att göra det praktisk, de är bra att man ser, 

att om jag tränar så lite som tre gånger i veckan så ger det bra resultat på bara kort tid”. Flera 

elever tyckte att ”man lär sig att planera, man lär sig också att om man vill ha bra resultat fort, 

då vet man hur man ska lägga upp träningen”. ”man lär sig att få rutin, och inte bara, om man 

sen börjar jobba, att bara gå hem och sätta sig framför tv:n, utan man går ut och springer tre 

gånger i veckan”. 

Vidare konstaterar Alvesson och Sveningsson att lärande som situerat social praxis är kopplad 

i hög grad till kognitivt lärande, till intellektuellt kunskap, till beteendeorienterat lärande och 

till förkroppsligat lärande. Intervjuerna visar att eleverna kunde föra resonemang med direkt 

koppling till interventionen. Majoriteten av elever beskrev att de hade lärt sig av 

konditionstestet och träningsprogrammet att man kan förbättra sin kondition. De formulerade 

sina kunskaper i form av att variera sin träning för att inte skada sig. En del elever utryckte att 

dem lärde sig att kombinera olika saker och nya träningsmetoder. Flera elever hävdade att det 

inte är bara träning som är det viktiga utan att även kosten. Vissa elever utryckte på olika sätt 

att man måste ha en strategi, man måste planera sin träning varje vecka och att även vila är 

viktigt för att återhämta sig. 

En tydlig illustration av vad pragmatism som situerat, förkroppsligat lärande innebär är 

resultatet av träningsprogrammet som visar en förbättring av elevernas kondition. Det framgår 

av tabellen tillhörande resultat 1 på sidans 25 att förtestet visar ett lägsta resultat på nivå 3 och 

ett högsta resultat på nivå 9. Resultatet av eftertestet visade ett lägsta resultat på nivå 6 och ett 

högsta resultat på nivå 11,7. Resultatet på förtestet visade ett medelvärde på 5,5. Fem veckors 

senare genomförde eleverna samma test som visade att medelvärdet hade höjts från 5,5 till 8. 

Man kunde se en tydlig utveckling på elevernas kondition som hade förbättrats med 2,5 i 

medelvärde. Tabellen visar att samtliga elever förbättrade sina resultat efter ett 5 veckors 

konditionsprogram. Den här typen av studie visar att man kan förbättra sin kondition på 5 

veckor men att man förmodligen skulle kunna få bättre resultat om eleverna tränade under en 

längre period av exempelvis 12 veckor.  
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6. Diskussion 

Denna studie som jag har genomfört beskriver en uppfattning av lärande som stämmer 

överens med Deweys teori benämnd som pragmatism i form av situerat lärande d.v.s. att 

lärande sker i en social kontext genom autentiska erfarenheter. Denna teori om att lärande är 

situerat i specifika sociala situationer och att kunnandet inte förmedlas genom individer utan 

genom praxis inskränker inte andra teorier av lärande utan inkluderar konstruktivistiska och 

social konstruktivistiska lärteorier som Piagets och Vygotskys kunskapssyn. Slutsatsen med 

Hyldgaard ord (2008:53) blir att lärande är ett drag i all social praxis och att det pedagogiska 

tänkandet kan därför inte begränsas till de praktiker som vi vanligtvis förknippar med 

undervisning och lärande. 

Vidare vill jag hävda att Deweys pragmatiska syn på kunskap och hans idéer om att reformera 

utbildningen ligger i linje med min uppfattning om behovet att reformera undervisningen i 

ämnet idrott och hälsa.  För att illustrera mitt resonemang vill jag fortsätta att referera till 

Säljö (2015:71) som förklarar Deweys syn på kunskap och kunskapens värde och roll i 

människornas liv utifrån alternativa syn på lärande och undervisning. Säljö konkretisera med 

filosofin som exempel och hävdar att filosofer under ett par tusen år sysslat med filosofiska 

insikter som enligt pragmatismen inte gjort några framsteg. Och menar att i stället för att leta 

efter eviga sanningar borde man arbeta i en annan riktning som gör nytta för människors liv i 

vardagen.  

Liksom exemplet ovan om filosofin borde man inom ämnet idrott och hälsa arbeta mot en 

undervisning som är kopplad och som bidrar till elevernas liv i vardagen. Uttryckt på detta 

sätt innebär enligt Deweys resonemang att den traditionella undervisningen passiviserar 

eleverna och gör undervisningen till en pseudoverklighet utan koppling till elevernas liv, 

intresse och utveckling. Och istället har vi en idrottsundervisning som misslyckats med att 

engagera och stimulera en stor grupp av eleverna till daglig fysisk aktivitet på fritiden utifrån 

ämnets perspektiv på livslångt lärande. Vilket kan kopplas till intervjuerna där det framgår att 

endast 4 elever av 16 tränade regelbundet på fritiden före interventionen.  

Vidare hävdar Säljö (2015:75) att Dewey ansåg att vi lär oss genom erfarenheter och 

bearbetar de i handling och där av hans pragmatiska formulering ”Learning by doing”. Denna 

skola, sett utifrån Alvesson och Sveningssons (2012:280) resonemang innebär detta att 
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lärande inte i första hand är en fråga om att lära sig om praktiken, utan snarare en fråga om att 

bli en praktiker.  

Utifrån resultatet och Beep-testet och konditionsprogrammet har jag kunnat konstatera att 

lärande har olika dimensioner, det vill säga att det finns olika sorters lärande. Eleverna lärde 

sig att planera och sätta upp mål för sin träning och att förbättra sin kondition individuellt 

samt i en situerad socialkontext. Även genom fokusgruppintervjuer synliggjordes lärande som 

en situerad socialpraxis där eleverna kunde språkliggöra förståelsen av den egna kunskapens 

utveckling. Men det återstår att bevisa om resultatet i detta arbete kommer att ha inverkan på 

elevernas kunnande utifrån ett livslångt perspektiv på lärande.   

 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar i grund och botten om undersökningen i så fall är pålitlig och svarar på 

frågorna som avses att undersöka. Eliasson (2012:14) skriver att reliabilitet handlar om att vi 

kan lita på att undersökningen ger samma resultat om vi upprepar den under likartade 

förhållanden så möjligt. Med stöd i Olsson och Sörensen (:2011:257) kan man säga att denna 

studie har genomförts i en specifik population och gett positiva resultat. Och att resultatet kan 

generaliseras bortom den populationen som har studerats d. v. s att resultaten har en vidare 

vetenskaplig innebörd. 

 

Slutsats  

Lärandet som situerad socialpraxis bygger på autentisk erfarenhet som står i kontrast till den 

traditionella pedagogiska tänkande och praktiker som vi vanligtvis förknippar med 

undervisning och lärande i skolan. Mot denna bakgrund och i kombination med den 

konstruktivistiska och den socialkonstruktivistiska teorier om lärande som utvecklades av 

Piaget och Vygotsky kan man dra slutsatsen om att pragmatismen i grunden handlar som 

människans lärande genom handling. Burman (2014:184) skriver att eftersom man lär sig bäst 

genom eget handlande bör inlärning främst ske genom elevernas egen aktivitet och framför 

allt då deras arbete med och lösande av olika konkreta problem. Till sist, även om ämnet idrott 

och hälsa betraktas som ett praktisk estetisk ämne behövs en mer pragmatisk orienterad 

idrottsundervisning som förankras i den vardagliga verksamheten i elevernas liv. Omvänt 
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innebär ett situerat perspektiv på lärande att genom egen aktivitet och införande av 

vardagslivet i skolan kan eleverna lära sig mycket om sambandet mellan fysik aktivitet och 

hälsa som ett resultat av att planera och genomföra egen träning på fritiden, allt i enlighet med 

Deweys berömda motto, learning by doing.  
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Bilaga 1 

Förbättra din kondition, Idrott och hälsa åk 9, Vt. 15. 

Jag läser idrott och hälsa C vid Uppsala universitet och genomför en undersökning om fysisk 
aktivitet på fritiden. Du kommer under vecka 15 – 21 att delta i en studie i enlighet med 
kursplanen i idrott och hälsa Lgr 11 vid sidan om din ordinarie undervisning. Du kommer att 
planera och genomföra fysisk aktivitet på fritiden med syfte att förbättra din kondition. Ditt 
träningsprogram startas och avslutas med ett konditionstest, Beep-testet. Avslutningsvis 
kommer klassen att delas i tre fokusgrupper bestående av 5/6 elever och deltar i en diskussion 
där du beskriver och resonerar kring dina erfarenheter om hur fysisk aktivitet påverkar din 
hälsa. 

 

Kunskapsområde hälsa och livsstil/rörelse, Lgr11 7- 9. 

Kursplanen i idrott och hälsa anger att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att: 

- Röra sig allsidig i olika fysiska sammanhang. 

- Planera, praktiskt, genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter 
utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. 

 

Centralt innehåll årskurs 7 – 9 (läroplanen för grundskolan 2011, Lgr11). 

- Sätt upp mål för fysisk aktivitet, till exempel förbättring av konditionen, 

- Konditionsträning, hur den påverkar rörelseförmågan och hälsan, 
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Förväntat resultat: 

Efter arbetsområdets slut förväntas eleven: 

- Kunna sätta upp mål och lägga upp en plan för att förbättra sin kondition. 

- Kunna redovisa och reflektera kring resultatet av sitt planerade försök att förbättra sin 
kondition. 

- Kunna redogöra för vissa samband mellan kondition, träning, kost och hälsa. 

- Kunna genomföra en konditionstest, registrera och beskriva resultatet. 

 

Uppgift för bedömning/betyg: 

- Du ska genomföra, beskriva och utvärdera ett konditionsprogram/test från 
utgångsläge till resultat. 

- Lägg upp en plan för hur du kan förbättra din kondition. Du väljer själv ”vägen” och 
du kan samråda med läraren. 

 

Konditionsprogram/Beep-test 

Inlämning av träningsschema varje vecka. 

Du inleder och avslutar konditionsprogrammet med Beep-Testet. Därefter genomför du ditt 
konditionsprogram mellan vecka 15, onsdag 8/4-2015 - vecka 20, onsdag 20/5-2015. 

 

Muntlig redovisning i form av fokusgrupper   

Klasen delas i tre grupper av 5 deltagare, 30 minuter per grupp. 

Vecka 21, onsdag 21/5-2015. Kl. 13:00- 14:30 

Du anger dina resultat och jämför förtestet med eftertestet. Hur ser du själv mellan 
sambanden att genomföra fysisk aktivitet på egen hand och målen? Förklara, beskriv och 
koppla dina svar till resultatet, erfarenheter enligt kunskapskraven nedan: 

 

Kunskapskraven enligt kursplanen i idrott och hälsa Lgr 11: 

E - nivå: 
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- Eleven kan testa sin kondition och på ett huvudsaklig fungerande sätt kan sätta upp 
mår för, och planera sin träning och andra fysiska aktiviteter. 

- Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att föra enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra 
faktorer påverkar hälsan och den fysiska förmågan. 

 

C- nivå:  

- Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning 
och andra fysiska aktiviteter. 

- Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att föra utvecklande och relativt väl 
underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra 
faktorer påverkar hälsan och den fysiska förmågan. 

A – nivå: 

- Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra 
fysiska aktiviteter. 

- Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att föra väl utvecklande och väl 
underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra 
faktorer påverkar hälsan och den fysiska förmågan. 

 

Bedömning för betygssättning Lgr 11: 

 

E – nivå: 

- Eleven kan på egen hand sätt upp mål för konditionsträning, planera den och utvärdera 
den. I samband med utvärderingen redogöra för hur träning tillsammans med kost 
påverkar konditionen och hälsan.  

- Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och 
föra enkla och till vis del underbyggda resonemang om hur aktiviteten tillsammans 
med kost och andra faktorer kan påverka konditionen och hälsan. 

C – nivå: Utöver vad som krävs för E kan 

- Eleven kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om hur träning 
och kost kan påverka konditionen och hälsan. 

A - nivå: Utöver vad som krävs för E och C kan 
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- Eleven kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur träning och 
kost kan påverka konditionen och hälsan. 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Du ska träna kondition på fritiden minst 3 gånger i veckan, minst 30 
minuter per tillfälle under 5 veckor, vecka 15 – 21, 2015. 

Namn:___________________________________  

Klass:_____________                            

Vecka: ex 15 Måndag 
Datum: 
Ex 6/4-15 

Tisdag 
Datum: 

Onsdag 
Datum: 

Torsdag 
datum: 

Fredag 
Datum: 

Lördag 
Datum: 

Söndag 
Datum: 

Aktivitet/träning 
 

       

Tid/antal 
minuter 
 

       

Intensitet: 
 
Låg 
 
Medel 
 
Hög 
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Veckoreflektion kring dina erfarenheter/lärande:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Bilaga 3  

Fokusgruppintervjuer 

1. Vad har du tränat regelbunden på fritiden före konditionsprogrammet?  

2. Vilket resultat visar konditionstestet före och efter träningsprogrammet för dig? 

3. Beskriv varför du fick detta resultat? 

4. Hur värderar du din kondition beroende resultaten? 

5. Beskriv hur du planerade att genomföra träningsprogrammet? 

6. Motivera valet av aktivitet under träningsprogrammet? 
 
7. På vilket sätt har du haft nytta av idrottsundervisningen för planeringen och 

genomförande av konditionsprogrammet? 

8. Hur resonera du kring en idrottsundervisning som omfattar fysisk aktivitet på fritiden? 

9. Resonera kring hur erfarenheten av Beep- testet och konditionsprogrammet på fritiden 
påverkar din hälsa? 

 
10. Hur lär man sig genom att planera och genomföra fysik aktivitet på fritiden?  

 
11. Vilka kunskaper har du fått av att planera och genomföra fysisk aktivitet på fritiden? 
Utifrån dina lärdomar, varför är det viktigt att fortsätta med fysisk aktivitet? 

12. Hur kommer du att fortsätta med fysisk aktivitet på fritiden? 
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