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Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av 

IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras 

lärande.  

 

Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio 

elever från en högstadieskola intervjuades. Eleverna som intervjuades i studien hade deltagit i 

IKT-stödd undervisning under en tvåårsperiod där en del av lektionerna spelades in på video. 

Videodokumentationens syfte var att bilda en bakgrund till det eleverna beskrev senare i 

intervjuerna. 

 

Den teoretiska utgångspunkten var sociokulturellt perspektiv som i studien innebar att 

eleverna samverkade med varandra, men också med artefakter, såsom bollar, linjer, 

gymnastikredskap eller IKT redskap som i det här fallet binder ihop elevernas handlingar.  

 

Studien visade att eleverna hade positiva erfarenheter av IKT-stöd i undervisning i idrott och 

hälsa. Med IKT i undervisningen fick eleverna både utbildning och underhållning som 

uppskattades av många. Studien visade också att IKT- stöd hade en positiv inverkan på 

elevernas lärande i ämnet idrott och hälsa och att idrottsundervisning med IKT-stöd 

underlättade lärande och gjorde information och instruktioner mer förståeliga. Detta ledde 

till att elevernas engagemang förbättrades, fokus och motivation ökade vilket samtidigt 

resulterade i att eleverna faktiskt lärde sig snabbare. 
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Människans framsteg och behov av att hitta nya sätt att lagra, spara och skicka information har 

lett till en enorm framfart inom den teknologiska utvecklingen. Tekniska innovationer kommer i 

allt snabbare tempo och med nya användningsområden. Det hela expanderar i hög fart och vi har 

svårt att hinna med att lära oss den nya tekniken (Hylen, 2011). Tillväxten av internet ledde till 

bättre tillgång till information för barn och vuxna genom bland annat olika internetencyklopedier 

där man fick information om allt man var intresserad av. Progressionen medför större tillgång till 

datorer, digitala medier, elektroniska spel och en intresseökning av att använda elektronisk 

underhållning, som alltmer hör till barn och ungdomars vardag och livsstil. 

 

Skolan är en institution under ständig förändring. Som lärare märker jag den stora pressen dagens 

skola möter då den behöver hålla sig jämsides med den senaste utvecklingen inom teknik- och 

mediaresurser. Idag används digitala verktyg i många olika avseenden i skolan och alla 

skolverksamheter är på något sätt bundna till datorer och andra digitala verktyg. Skolans behov 

sträcker sig från registrering av elevnärvaro till lärplattformar med digitala portfolio och 

veckorapporter till vårdnadshavarna. I Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att skolan har ansvar för 

att skapa förutsättningar och se till att alla elever kan använda modern teknik för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande efter avslutad grundskola.  

 

Teknik är alltmer tillgänglig i den svenska skolan och bidrar till förändrad undervisning (Säljö & 

Linderoth, 2002). Här menas det att alla miljöer som bidrar till lärande, såsom skola, förskola, 

fritidshem osv, måste förhålla sig till reformerna som den nya tekniken medför. Alltså kan man 

säga att IKT användning blir alltmer ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan och en självklarhet för 

alltfler lärare. Frågan har gått från om man ska till hur man ska arbeta med IKT i skolan och i 

undervisningen (Hylén, 2011).  

 

Genom dagliga kontakter och diskussioner med kollegor, lärare i idrott och hälsa, kan jag 

understryka det faktum att uteblivelse av IKT i undervisningen i ämnet idrott och hälsa1 leder till 

att man inte hänger med den senaste utvecklingen inom IKT. Det finns många skäl till varför 

IKT-stöd inte används i idrottsundervisningen; allt från att lärare saknar utbildning eller har 

negativ inställning till spel, att man inte har tid eller ork för att lära sig hantera den senaste 

tekniken till de alldeles för höga summorna som inköp av IKT utrustning kräver (Meckbach, 
                         
1 För att underlätta läsningen ”undervisning i idrott och hälsa” ska bytas ut med ”idrottsundervisning” 
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2013). Min vilja i att just följa och hänga med i samhällets moderna utveckling väckte tankar om 

att testa nya undervisningsmetoder och tekniska hjälpmedel i idrottsundervisningen. Jag har 

därför förändrat och utvecklat min undervisning genom införsel av IKT i idrottshallen för att 

ännu mer försöka motivera mina elever och höja deras måluppfyllelse inom ämnet idrott hälsa. 

 

1.1. Beskrivning av studien 

 

Under en period av två år har jag använt mig av IKT-stöd i undervisningen och periodvis filmat 

mina lektioner när just IKT i idrottsundervisningen använts.  

Jag har använt: 

- Videoinstruktioner och videovisningar vid inlärning av nya moment. 

- Videofilmning och videostreaming vid återkoppling. 

- Interaktiva spel och instruktioner. 

 

Efter den tvååriga perioden började jag fundera över om IKT-inslaget ger någon/några effekter, 

om det kunde bidra till något vettigt och vilken påverkan det har på elevernas lärandeprocesser. 

Grundat på nämnda skäl bestämde jag mig för att försöka kartlägga elevernas upplevelser om 

IKT i undervisningen, hur deras ansträngning påverkades av IKT inslaget och om detta ledde till 

något lärande. Med detta syfte plockade jag fram mina videoobservationer och videoinspelningar 

från tidigare lektioner som använts vid intervjuerna som stimuli. Nio högstadieelever intervjuades 

och tillfrågades om deras deltagande i undervisning i idrott med IKT-stöd. 

 

Jag anser att undersökningen är viktig eftersom den besvarar frågan om IKT i 

idrottsundervisningen eventuellt kan hjälpa till att engagera och motivera elever men även 

individanpassa undervisningen ännu mer efter elevernas behov. Undersökningen kan vara till 

hjälp för alla idrottslärare för att våga skapa mer varierande lektioner med hjälp av IKT och vänja 

eleverna vid IKT som hjälpmedel i undervisningen.  
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Syftet med undersökningen är att bilda kunskap om elevers upplevelser och erfarenheter av IKT-

stöd i ämnet idrott och hälsa och se hur användningen av IKT kan bidra till deras lärande. IKT-

stöd eller IKT-användning är ett stort område som består av många komponenter. Eftersom allt 

IKT inte ryms inom ramen för denna uppsats kommer jag lägga fokus på filmer och bildspel, 

interaktiva spel, samt videoobservation i idrottsundervisningen. 

 

Utifrån syfte och avgränsande IKT område har två frågeställningar formulerats: 

- Vilka erfarenheter har eleverna av IKT i idrottsundervisningen? 

- Vad tillför IKT-moment i deras lärande? 
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I detta kapitel presenteras en förklaring av centrala begrepp inom området. IKT begreppet, 

exergames och multimedia i undervisningen introduceras och därpå beskrivs deras användning i 

undervisningen och i studien. Därefter följer en historisk översikt om hur digitala resurser spreds 

och utvecklades i skolan, vilka statliga satsningar som genomfördes i den svenska skolan och vad 

tekniken bidrar till i undervisningen. Sist, i bakgrunden, kommer några ord om den förändrade 

lärarrollen i och med den digitala kompetensen.  

 

3.1. Information- och kommunikationsteknik 

 

Begreppet IT är förkortning av Information technology (informationsteknologi) och omfattar 

datorer, kameror, projektorer och annan utrustning som kan användas för att lagra, hämta, 

överföra och manipulera data-, bild- och ljudmaterial i olika kombinationer i samband med en 

verksamhet (Hylén, 2011). Under senare år har begreppet IT ersatts mer och mer av IKT 

(Information- och kommunikationsteknik, ICT internationellt) särskilt inom utbildning och 

mediasektorn (Säljö & Linderoth, 2002). De menar att den snabba samhällsutvecklingen ledde till 

det nya begreppet IKT som nu även omfattar den kommunikativa aspekten, alltså hur vi 

kommunicerar information och kunskap, men att det i huvudsak inte finns någon definierad 

skillnad mellan de två begreppen. IKT har spridit sig ganska snabbt i den svenska skolan, delvis 

på grund av lärares egna initiativ men framförallt allt genom statliga satsningar genom centrala 

myndigheter såsom Skolövrestyrelsen, Skolverket och KK-stiftelsen (Säljö & Linderoth, 2002).  I 

denna uppsats kommer begreppet IKT att användas med undantag för referenser där forskaren 

använt sig av IT beteckningen.  

 

3.2. Digitaliseringen av skolan 

 

De första datorerna i svenska skolor köptes in under 70-talet men den större spridningen av 

datorer i skolan skedde under 80- och 90-talen. Under senare delen av 1990-talet fick skolorna 

tillträde till internet och detta påverkade alla delar av skolan såsom; administration, organisation 

och undervisning (Söderlund, 2000). Alltsedan de första datorerna kom till skolan startades flera 

olika försökprojekt med att införa undervisning om datorer och undervisning med datorer.  De 

3. BAKGRUND 



 

9 

 

två första projekten var PRINCESS och Datorn i Skolan (DIS). Lindh (1993) skriver att 

PRINCESS var ett projekt som präglade vägen för svensk dataundervisning. Där grundlades 

idéer om individualiseringen av undervisningen så att varje elev fick möjlighet att arbeta i sin egen 

takt och efter sina egna förutsättningar. Söderlund (2000) menar att idéerna som kom med 

PRINCESS utvecklades och fick sitt genomslag med DIS- projektet. DIS startades 1974 och 

rymde tre områden gällande datorn i undervisningen:  

- Datalära 

- Ämnesanknuten datornanvändning 

- Datorstödd undervisning  

(Skolöverstyrelsen, 1980, sid. 1). 

 

Med Lgr 80 kom införandet av datalära som ett obligatoriskt kunskapsområde. Detta ledde till att 

lärarnas arbetssätt och även organisation förändrades. Genom införandet av datalära i skolan 

ökade även elevaktiviteten (Söderlund, 2000). Datorn och skolan (DOS) var nästa stora satsning 

som beslöts av Riksdagen våren 1988. Man satsade på att använda datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel under en period av tre år (Riis, 1991). Enligt Riis (1991) kostade DOS-satsningen 

staten cirka 1 miljard kronor. Trots detta menar forskaren att satsningarna gett begränsade 

effekter precis som alla andra satsningar som genomförts tidigare. Den största orsaken till varför 

DOS inte gav några bra resultat var den svåranvända tekniken som varken skapade bättre 

lärandeförutsättningar för elever eller reflektion för lärare (Riis, 1991). Söderlund (2000) menar 

att vinsterna inte var stora eftersom den nya tekniken hade anpassats till gamla 

undervisningsvanor och inte utvecklat nya undervisningsmetoder. 1994 infördes en ny läroplan 

som innebar en del förändringar kring IT i skolan. Datalära slutade att existera då den inte nämns 

i Lpo94, men istället grundades Stiftelsen för kunskap och kompetens (KK-stiftelsen) som bland 

annat fick ansvar att främja IT bland barn och ungdomar i skolan. Redan första året avsattes cirka 

1 miljard kronor på ”IT i skolan” (Riis & Jedeskog, 1997). Med uppkomsten av internet blev IT-

möjligheterna för utveckling av undervisning större och Skolverket som tillsammans med KK-

stiftelsen var ansvarig för IT-främjande fick i uppgift från regeringen att bilda skolnätverk som 

skulle kunna användas för kommunikation mellan lärare och elever (Söderlund, 2000). Alla dessa 

IT-satsningar hade som huvudsakligt mål att höja tillgänglighet och IT-användning i skolan och 

nästan inget fokus lades på kompetensutveckling hos lärare vilket bidrog till låg motivation hos 

lärarna. Därefter kom två stora nationella satsningar (IT i Skolan-ITiS och Praktisk IT- och 
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mediekompetens-PIM) som inriktade sig på att utveckla IKT kompetens hos lärare (Hylén, 

2011). 

Nationellt program ”IT i Skolan” infördes 1999 och omfattade 1490 miljoner kronor under tre år 

och avslutades 2002. Grunderna för ITIS var effektiviteten och kvalitén i lärandet och satsningen 

bestod av: 

- Kompetensutveckling av lärare och en dator som arbetsverktyg för de som genomgått 

denna, 

- Utvecklig av IT-stöd till elever med funktionshinder, 

- E-post till samtliga elever och lärare, 

- Internet till skolor, 

- Utvecklingen av det svenska och det europeiska skoldatanätet m.m.  

(Söderlund, 2000, s.109) 

 

PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) var en satsning som Skolverket fick i uppdrag år 2006. 

Denna satsning hade som mål att få IT användning att bli en naturlig del av förskolans och 

skolans verksamhet. Regeringen satsade pengar för att höja lärarnas digitala kompetens 

(Regeringen, 2005). Genom PIM-satsningen ville man göra Sverige bäst i världen på att använda 

IT möjligheter. Den tänkta slutprodukten av PIM skulle varit fortbildade lärare som använde IT 

och media för ett pedagogiskt syfte. PIM utbildningen bestod av studier och workshops 

organiserade av kommuner och varje lärare fick bestämma hur mycket handledning man behövde 

för att klara kursen. Därefter skulle lärarna göra ett bildspel samt lämna in en 

examinationsuppgift för bedömning (Gu, 2011). PIM utbildningen hade tre nivåer och 

Skolverkets rekommendation till kommunerna var att dela upp utbildningen på tre år. Michael 

Iselow (2009) skrev i Skolverkets lägesrapport att den kvantitativa utvärderingen av PIM visade 

att pedagogerna var nöjda eller mycket nöjda med PIM som fortbildningsprojekt. Pedagogerna 

tyckte att innehållet var välanpassat efter deras behov och att PIM utbildningen gav dem bra 

kompetensutveckling som kunde underlätta det pedagogiska arbetet (Iselow, 2009).  

Trots stora nationella insatser under alla dessa år så har inte IKT blivit en naturlig 

undervisningsresurs i skolan vilket kan bero på dålig utrustning och bristande stöd kring den 

pedagogiska användningen av IKT (Hylén, 2011). Skolverket (2013) rapporterade om den låga 

andelen lärare som använde IKT och det stora behovet av kompetensutveckling speciellt i IKT 

användning som resurs i undervisningen. I rapporten framgår också att IKT användningen var 

liten i vissa ämnen, som exempelvis i naturorienterade ämnen. Ämnet idrott och hälsa ingick inte 

alls i studien. 
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3.3. Multimedia i undervisning 

 

Multimedia2 ses som en integrering av text, bild och ljud av alla slag. Till skillnad från en bok som 

bearbetas visuellt, behandlas information från multimedia både auditivt och visuellt.  

Ordet multimedia är enligt nationalencyklopedin (2006) ”sammanhållna, datorstödda 

presentationer eller produkter som är baserade på kommunikationsformerna, text, bild, grafik, 

animation, bild, ljud och video”. Användning av multimedia eller multimediala produkter gör att 

information som presenteras blir mer åtkomlig och det blir lättare för användare att förstå vad de 

ska göra eller hur de ska ta del av informationen (Molin, 2005). Molin anser att multimedias 

största egenskap är interaktivitet vilket ger användaren valmöjlighet över vilken information som 

behövs och hur den ska användas. En av de största fördelarna med multimedia enligt Molin 

(2005) är att den kan anpassas efter situation, behov och de människor som innehållet ska 

presenteras för. Användning av olika muldimediala hjälpmedel i undervisning är inget nytt och 

utbildning bygger på medieanvändning menar Lantz-Andersson och Säljö (2015). Däremot är det 

viktigt att hitta vettiga sätt att använda dem i undervisningen för att sporra eleverna i deras 

skolarbete.  

 

3.3.1. Video 
 

Videoteknik i utbildningen har använts i många år. Medan videoundervisning eller videostöd i 

undervisning var mer utbredd i andra ämnen var de inte omfattande i idrott och hälsa (Silverman, 

1997). Användning av videoprojektor blev alltmer vanligt i undervisningssammanhanget på grund 

av bland annat den stora bilden. Fördelarna med videoprojektorer är att de kan kopplas med 

datorer, DVD-spelare, surfplattor och andra digitala verktyg, samt att bilden kan pausas och 

fokus kan ligga på bilden eller delar av den genom till exempel en laserpekare. Användning av 

video i undervisning, lärande och bedömning skulle kunna hjälpa både oss lärare att lättare 

presentera området vi jobbar med, men också för att hjälpa elever att lättare förstå och lära sig 

nya moment (Silverman, 1997). Säljö (2010) skriver om ett fenomen som kallas för datorstödd 

instruktion (Computer Aided Instruction, CAI). Datorn och dess program fungerar som 

vägledare genom att leda eleverna genom lärande. Detta bör skapa en stimulerande 

inlärningsmiljö för elever med minst lika bra effekter som traditionella instruktioner (Säljö, 2010). 

Den positiva effekten med datorstödda instruktioner (CAI) beskrivs av Vernadakis, och andra, 

(2002) som använde multimediala instruktionsprogram för att utveckla passningsteknik i 

                         
2 Ordet multimedia kommer från ordet ”multi” som betyder många och ordet ”media” som betyder kanaler och informationsspridning. 
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volleyboll. Resultaten visade på att datorstödd undervisning och teknik som läromedel ger lika 

effektiva resultat och tekniska färdigheter som de traditionella instruktionsmetoderna. Ett annat 

sätt att använda video i idrottsundervisning är videoinspelning, särskilt vid inlärningen av nya 

praktiska moment. Denna metod är bra både för elever och lärare. Metoden ger eleverna 

möjligheter att se sig själva och få feedback, samt att gör det lättare att förstå kommentarer från 

läraren när det visuella kan användas som förstärkning. Lärarens arbete underlättas också med 

inspelat material, eftersom dokumentationen kan användas vid bedömningar och för framtida 

planeringar (Mohnsen med fl., 2001). Colasante (2011) beskriver i sin studie att en fördel med att 

använda videoinspelningar är elevernas positiva inställning till feedback. Eleverna insåg att de 

utvecklades och förstod lättare vad läraren menade. I studien spelades lektioner in där eleverna 

jobbade med gymnastikövningar med olika svårigheter. Eleverna hade sedan möjlighet att se sig 

själva på video och få direkt feedback på hur övningen genomfördes. Videoinspelnigen hjälpte 

läraren att se på vilken nivå eleven befann sig och var även ett bra redskap för formativ 

bedömning och kommande lektionsplanering.  

 

3.3.2. Appar 
 

Applikation är numera känt som app bland alla användare av smartphones. Det är ett program 

skapat särskilt för att användas i smartphones eller surfplattor (Lärcentret, 2014). Appar 

kännetecknas av interaktivitet – man kan skriva, klicka på ikoner, bläddra i menyer eller till och 

med prata med dem. År 2010 fanns det mer än 15000 appar i Apple Store relaterade till fitnes och 

hälsa (iTunes Preview, 2016) och många av dem kan laddas ner gratis. En del appar har också 

avgiftsbelagda versioner, men oftast för att bli av med reklam i appen och/eller för att få 

tilläggsfunktioner, användare kan också söka liknande avgiftsfria versioner.  

I denna studie använde jag mig av appen Live Video Delay. Live Video Delay är en applikation 

som möjliggör för användaren att filma med kameran och se inspelningen med en viss 

fördröjning. Exempelvis så blev en elev filmad med Ipad när denne genomförde ett praktiskt 

moment. Bilden sändes via appen till projektorn och till den stora duken med en viss fördröjning. 

När eleven var klar med momentet såg hen sig själv på duken och hur momentet hade 

genomförts. Appanvändaren kunde definiera tiden för hur länge hen ville fördröja ”sändningen”. 

Applikationen har en justerbar fördröjning på upp till 10 minuter och ger omedelbar feedback på 

vad och hur övningen gjordes vilket gör träningspassen mer produktiva. 
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3.3.3. Exergames 
 

 

Användning av elektroniska spel har ofta setts med misstrogenhet och i forskningslitteraturen har 

det traditionellt förknippats med olika risker för både psykisk och fysisk hälsa. Tidigare studier 

om elektroniska spel lade fokus på diverse negativa egenskaper spelen kunde medföra, såsom 

missbruk och ökad aggressivitet hos användare (Gentile et al., 2004) och på spelens negativa 

inverkan på hälsan (Papastergiou, 2009). Forskning om negativa effekter av elektroniska spel 

följdes av uppkomsten och utvecklingen av exergames. Exergames är ett engelskt begrepp för 

interaktiva spel. I litteratur och forskning kan även termen exercise games hittas. Interaktiva spel 

har börjat användas i skolor i flera länder (t.ex. England, Kanada, Australien och USA) som 

hjälpmedel för elevers lärande i idrottsundervisning (Quennerstedt et al 2014; Staiano & Calvert 

2011). Interaktiva spel baseras oftast på riktiga idrotter och bygger på att spelare använder sina 

kroppsrörelser för att styra karaktärens rörelse på skärmen, eller genom att härma rörelser som 

visas på skärmen och på så sätt ta sig vidare i spelet. Spelare testar i första hand sina visuella, 

hand-öga eller fot-öga förmågor (Staiano och Calvert, 2011). Interaktiva spel möjliggör fler 

spelare att konkurrera eller samarbeta i lag, vilket också medför sociala effekter. Det finns många 

olika typer av spelkonsoler3 från olika tillverkare hos vilka spelet dirigeras på olika sätt. Nintendo 

Wii fungerar så att spelaren använder en fjärrkontroll som speglar av spelarens rörelse. 

Exempelvis så svingar spelaren fjärrkontrollen, inom Wii baseball, mot en boll som ”kastas från 

skärmen” av en animerad karaktär. Sensorn plockar upp dessa rörelser och visar dem på skärmen 

på karaktären som representerar spelaren. Microsoft Kinect använder inte fjärrkontroller utan 

registrerar spelarens rörelser med hjälp av en Kinect. Detta är alltså en kamera med inbyggd 

rörelsesensor som identifierar och scannar av individen. En virtuell spelfigur avspeglar spelarens 

rörelse på skärmen. Xbox Kinect spelkonsol är bland de första som inte innehåller någon 

handkontroll, sladd eller dosa och visar dessutom en visuell räknare av kaloriförbrukning 

(Anselmius, 2011). I denna studie använder jag mig av Xbox 360 Kinect och spel som Nike 

Training, Kinect Sports och Just Dance. Exergames kan bidra till att elevernas fysiska förmågor 

utvecklas samt att de elever som är svårmotiverade vid traditionell undervisning, får ett alternativ 

som uppmuntrar dem till att vara aktiva i idrottsundervisningen (Hansen & Sanders, 2007).  

 

 

 

                         
3 Spelkonsol är en hårdvara som fungerar som CD/DVD läsare eller uppspelare på Tv-spelen. Konsol kan även kallas för spelens basenhet 
(Nationalencyklopedin, 2016) 
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3.4. Digital kompetens 
 

 

I Sverige finns idag ingen myndighet som granskar och godkänner läromedel som används i 

undervisningen. Det är alltså upp till skolorna och lärare att själva kritiskt granska material som 

ska användas i undervisningen (Olsson, 2009). Detta understryker vikten av att på olika sätt 

förstärka lärarnas och elevernas medvetenhet och kompetenser i att hantera digitala resurser, 

kritiskt granska, välja och utveckla lärarresurser utifrån målen och planera och genomföra 

undervisning med hjälp av digitala resurser (Gu, 2011). Digital kompetens4 är ett begrep som 

blivit allt vanligare i internationella studier. Europaparlamentet och Europarådet (European 

Commission, 2007) slog fast åtta nyckelkompetenser för det livslånga lärandet. De kom fram till 

att kompetenserna är lika viktiga och att alla individer behöver dessa bland annat för personlig 

utveckling och social integrering. Digital kompetens nämns som en av åtta nyckelkompetenser: 

- Kommunikation på modersmålet 

- Kommunikation på främmande språket 

- Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 

- Digital kompetens 

- Lära att lära 

- Social och medborgerlig kompetens 

- Initiativförmåga och företagaranda 

- Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.  

(European Commission, 2007 s.394/13) 

 

Lärare är en del av infrastrukturen på en skola och därför är de i behov av att utveckla sina 

kompetenser i att välja och att arbeta med digitala verktyg. Digitala verktyg kan skapa 

förutsättningar för att nå goda framsteg, men utan lärare med goda kompetenser är det nästan 

omöjligt att dra någon nytta av den nya tekniken. God kompetens i att hantera de digitala 

verktygen kallas för digital kompetens (Steinberg, 2013). Uttrycket att vara digitalt kompetent kan 

betyda att läraren är medveten om hur teknik haft inverkan på mänsklig utveckling, att ha 

kunskaper och erfarenheter om hur tekniken fungerar och vilken roll den har i vardagslivet, att 

kunna hantera digitala verktyg och att ha kunskaper och erfarenheter om teknikens möjligheter 

och risker (Steinberg, 2013). Termen digital kompetens har blivit viktig under de senare åren, 

parallellt med utveckling av tekniken, och den innehåller fem dimensioner: 

                         
4 Begreppet Digital kompetens är summan av IT färdigheter, att kunna säkert och kritiskt använda IT i arbetslivet, på fritiden och i 
kommunikationssyfte. Detta är färdigheter i att använda teknik för att söka, hämta, lagra, producera, redovisa och utbyta information. Man 
bör också ha kreativa och kritiska förmåga för att kunna granska de informationer på ett systematiskt sätt och för att kunna hitta samband 
mellan dem. (European Commission, 2007)  
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1. Kunskap i användning; här känner sig lärare trygga, men eftersom tekniken hela tiden 

utvecklas ligger det fara i att deras kunskaper fort blir inaktuella. Därför måste lärare 

utvecklas, söka ny information och fortbilda sig inom IT. 

2. IT som eget kunskapsfält; betrakta IT som ett område elever måste få mer kunskap om. 

3. IT i ämnen; denna dimension är lärares förmågor i att anpassa IT i undervisningen för att 

kunna skapa bättre undervisningsmöjligheter, anpassa undervisningen till elevernas 

behov, medan elever kan ses som forskare som söker ny information och håller sig 

uppdaterade med hjälp av IT.  

4. IT och lärstrategier; förmåga att kritiskt granska mängden av information som utveckling av 

IT ger oss, och kunna göra strategiska val med sin kunskap för att skapa ny kunskap: ” 

lära att lära”. 

5. Kulturell kompetens; den här sista dimensionen nämns som förmåga i att förstå och kunna 

reflektera över hur individen och dennes kommunikativa och sociala kompetens påverkas 

av IT användning. (Erstad, 2010) 

 

Mikael Iselow (2009) använde ett annat begrep, mediekompetens, och skrev att den består av tre 

delar: kulturell, kritisk och kreativ kompetens som är viktiga för att kunna hantera digitala 

läromedel på ett bra sätt. Trots den växande rollen som digital kompetens har, ges begreppet inte 

större uppmärksamhet i styrdokumenten och därför styr lärares intresse och egen vilja 

inkluderingen av IKT i skolan. Gu (2011) betonar att lärares kunskaper om IKT och hens 

motivation spelar stor roll vid dennes inkludering av IKT i undervisningen. Har man bra 

kunskaper om IKT stärker detta motivationen till att arbeta med IKT och att inkludera den i sin 

undervisning. 

 

Det är viktigt att påpeka att själva införandet av IKT i undervisningen inte räcker om den inte 

placeras i rätt sammanhang av pedagoger som har kunskaper om IKT användning för 

pedagogiskt arbete (Skolverket, 2013). Ju mer IKT:n integreras i undervisningen, desto högre kan 

inlärningen bli. Teknikdelegationen understryker påståendets sanning, eftersom pedagoger som 

med ett mer utvecklat pedagogiskt arbete med IKT lyckas bättre med sina elever, när det gäller 

resultat och motivation till effektivt arbete (Teknikdelegation, 2010). 

 

Användning av IKT i undervisningen ställer nya praktiska och organisatoriska utmaningar för 

lärare och detta bidrar till ett nytt arbetssätt, där kommunikationen mellan lärare och elever 

förändras. Förändringar av arbetssätt har lett till en förändrad lärarroll, från den traditionella, 

auktoritära till en mer handledande- och vägledande roll, till att läraren blir en medaktör och 
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medskapare i elevernas kunskapsinhämtning (Lantz-Andersson & Säljö, 2015). Lärare som 

använder IKT i sin undervisning måste vara medvetna om att deras roll är enormt viktig i att 

inspirera och uppmuntra eleverna till nytt lärande. Dessutom, ska läraren kunna anpassa 

undervisningen efter elevernas behov, samt ge undervisningen mening och relevans (Lantz-

Andersson & Säljö, 2015). 

 

3.5 Styrdokument 

3.5.1. Styrdokument och idrott och hälsa 
 

Ämnet idrott och hälsa har förändrats mycket genom åren. De största förändringarna är ämnets 

fokus och undervisningsinnehåll.  Ämnet har dessutom genomgått ett flertal namnbyten. Först 

kallades ämnet för gymnastik, därefter gymnastik med lek och idrott till enbart idrott. När 

läroplanen Lpo 94 infördes kom även namnet idrott och hälsa (Myndigheten för skolutveckling, 

2007). I Lgr11 (Skolverket, 2011) förklaras ämnet som en viktig del för människan och dennes 

välbefinnande. Positiva upplevelser av ämnet idrott och hälsa ansågs spela stor roll i människans 

liv och för viljan av att vara fysiskt aktiv. I Lgr11 står det att eleverna kontinuerligt ska delta i 

idrott och hälsa under sin skoltid. Syftet med ämnet är att ge eleverna kunskaper om 

rörelseaktiviteter men också skapa intresse för fysisk aktivitet och naturvistelse (Skolverket, 

2011). 

 

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, • planera, praktiskt 
genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och 
livsstil, • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och • 
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. 

(Skolverket, 2011.  S.51) 

 

Utifrån centrala syften i ämnet bildas centrala innehåll i undervisningen. De centrala innehållen 

och målen i ämnet idrott och hälsa består av kompakta delar: rörelse, hälsa och livsstil och 

friluftsliv och utevistelse. Kunskapskraven skiljer sig för årskurser 3, 6 och 9. I denna studie 

kommer jag att fokusera på kunskapskraven i åk 7-9 för att kunna få en bra bild över IKT 

påverkan på högstadiet. För att kunna testa IKTs inverkan på idrottsundervisningen och 

elevernas inlärning i ämnet ska eleverna jobba med fyra kunskapsmål: 

- Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och 

rörelser till musik.  

- Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa 

aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.  
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- Traditionella och moderna danser samt rörelse-och träningsprogram till musik. 

- Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av 

skador, genom till exempel allsidig träning (Skolverket, 2011). 

 

3.5.2. Styrdokument och IKT 
 

 

Ett av de övergripande kunskapsmålen är att eleven efter avslutad grundskola ska kunna 

”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande…”(Skolverket, 2011:14). För att eleverna ska kunna uppnå dessa mål, måste skolorna 

vara noga med att köpa modern utrustning men också utbilda personalen för att kunna använda 

den nyaste tekniken. Det nya arbetssättet med nya läromedel ska utvärderas och utvecklas 

kontinuerligt för att skapa bättre förutsättningar för eleverna: 

 

           Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för 
att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel 
mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande 
samhället. (Skolverket, 2011 s. 11) 

 

 
Steinberg (2013) anser att digitala verktyg har potentital att tillfredsställa det som står i 

läroplanerna om att alla elever har rätt att ”känna växandes glädje” och ”den tillfredsställelse som 

det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”. Han hävdar att under rätt struktur och rätt 

användning av digitala resurser kan det ultimativa tillståndet för både välmående och lärande 

skapas.  
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Det finns alltmer litteratur som behandlar området IT i skolan. En del av denna litteratur är 

forskningsrapporter. De har oftast till syfte att skapa kunskap om IKT och ge inblick i positiva 

effekter av ökad användning av IKT-resurser i skolan. Andra delar av litteraturen är oftast 

finansierade av stora företag eller har någon politisk bakgrund. De är välskrivna men dock inte 

alltid objektiva eftersom IKT i skolan många gånger blivit en politisk fråga (Hylén, 2011). I detta 

kapitel presenteras vad forskning säger om IKT i undervisningen och frågor som berör mitt syfte.  

 

4.1. Tidigare forskning 

 

En del studier visar positiva effekter på elevernas förmågor vid användning av IKT i 

undervisningen. I en av de studierna (Spiezia, 2009) framkommer att ökad användning av IT ger 

bättre resultat i PISA (Programme for International Student Assessment) tester i matematik.  

Vidare skrivs det att de goda resultaten hänger ihop med goda effekter i naturvetenskapliga 

ämnen och i läsning och att detta är goda skäl för en fortsatt IT-satsning i skolan. U.S. 

Departement of  Education (2009) har använt sina ledande forskare för att göra en metaanalys 

och granskning av 50 studier av nätbaserat lärande. De flesta studierna skrevs år 2004 eller senare. 

Forskningen påvisar en viktig slutsats och det är att den så kallade metoden ”blended learning” är 

den resultatrikaste undervisningsformen. Det vill säga att en blandning av IKT-baserat lärande 

och den traditionella undervisningsformen ger bästa resultat på elevernas utveckling. Den här 

undervisningsformen visar sig vara bättre än enbart traditionell undervisningen eller IT-Learning.  

De positiva effekterna på elever vid den blandade undervisningsformen är bland annat bättre 

bearbetning av information, bättre reflektion och kritiskt tänkande samt förbättring av elevernas 

kreativitet (U.S. Department of Education, 2009). Nordiska studier behandlar oftast frågor om IT 

utrustningen i skolan och om lärares kunnighet dvs. antal utbildade lärare för användning av IT 

tillbehör. En sammanställning från E-learning Nordic (2006) visar tydliga fördelar med 

användning av IKT i undervisning. Nämnda fördelar är bland annat ökning av elevernas 

motivation och förmågor, samt ökad självständighet och förbättrat samarbete i grupparbeten. 

Studierna visar också att: 

- ökad motivation hos eleverna leder i sin tur till ökad uppmärksamhet och ökat 

engagemang under lektionerna, vilket främjar lärandet,  

- med hjälp av IT kan lärandet individualiseras och eleverna kan jobba mer självständigt. 

4. LITTERATURÖVERSIKT 
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Digitala läromedel ökar effekter gällande elevers inlärning av nya färdigheter och förmågor, vilket 

också medför en möjlighet till ökad måluppfyllelse.  

 

Dessa påståenden betonas av Östling med andra (2011) som hävdar att tillgänglighet av digitala 

redskap i skolan numera spelar en stor roll för elevernas måluppfyllelse. De menar att IT 

användning kan höja elevernas resultat men också främja deras kritiska tänkande. På grund av 

detta kan man säga att den framtida skolan behöver rätt verktyg och hjälpmedel som ska anpassas 

efter elevers behov och kunskapskrav vilket slutligen kan leda till bättre inlärning. 

 

Det finns även fördelar med IT i idrottsundervisningen då det: 

- kan vara ett roligt verktyg för att komplettera traditionell idrott- och hälsoundervisning 

eftersom elever ibland behöver variation till den traditionella idrottsundervisningen, 

- kan skapa motivation för motion och främja elevernas fysiska aktivitet vid användning av 

olika träningsprogram, 

- kan öka elevernas motoriska färdigheter om dess användning planeras och utförs på ett 

bra sätt, IT:s goda egenskaper framträder om det finns ett syfte bakom användningen, 

för- och efterarbete är här underförstått, 

- kan anpassas till både duktiga och mindre duktiga elever, eftersom stora möjligheter för 

individanpassning finns (Trout & Cristies, 2007). 

 

Fiorentino & Casteli (2005) hävdar att IT är en outnyttjad resurs i ämnet idrott och hälsa och att 

idrottslärare skulle kunna använda den för att förbättra ungdomars motivation och förmåga att 

delta i ett brett utbud av idrotter och andra rörelsebaserade aktiviteter. Många lärare anser att 

tekniken kan vara ett viktigt sätt att stödja det allmänna lärandet i idrott och hälsa men att de inte 

använt den på grund av begränsade kunskaper inom IT (Fiorentino & Casteli, 2005). Tekniken 

ger eleverna utmärkta möjligheter att lära sig även på andra sätt och inte bara såsom den 

traditionella undervisningen erbjuder. Den nya undervisningsformen skall ge positiva effekter på 

lärandet och en positiv inställning till idrottsundervisningen (Gärdenfors, 2010). Inom ämnet 

idrott och hälsa har multimediala program skapats med syfte att hjälpa eleverna lära sig olika 

förmågor och dessa har påvisat betydande effekter, hävdar Verndakis, och andra (2002). 

Forskarna har gjort en studie om påverkan av användning av videoinstruktioner vid inlärning av 

volleybollfärdigheter, i detta fall passning i volleyboll. I studien ingick 32 lika volleybollkunniga 

gymnasieelever. Eleverna delades i två grupper som jobbade under åtta veckor med två olika 

metoder:  

- TI, ”Traditional Instruction” med volleybolltränare och  
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- CAI, ”Computer-Assisted Instruction” med digitala medier baserade på grafik och animation.  

Båda grupperna deltog i en 40-minuters träning varje dag där TI gruppen jobbade med 

instruktioner och praktiska övningar ledda av en volleybollinstruktör medan den andra, CAI-

gruppen, deltog i övningar och repetitioner presenterade via multimediala instruktionsprogram. 

Både innan och efter åttaveckorsperioden gjorde eleverna tio teoretiska och praktiska 

volleybolltester som var till grund för analysarbetet. Resultaten av studien visade att CAI är en 

funktionell metod i undervisningen som stöttar elevernas lärande i tekniska grundfärdigheter i 

volleyboll och att båda grupperna lärde sig grundelementen lika bra, både i teorin och i praktiken. 

Dessa resultat överensstämmer med Basturk (2005) som visar att Computer-Assisted Instruction-

metoden kan stödja elevernas inlärning av idrottsfärdigheter, lika effektivt som TI.  

 

Elektroniska- och interaktiva spel har många potentiella fördelar och styrkor för både idrott och 

hälsa, vilket kan påverka ungdomarnas kunskaper, färdigheter, attityder och beteenden på ett 

positivt sätt (Papastergiou, 2009). Papastegriou menar att interaktiva spel framgångsrikt kan 

integreras med olika läromedel och anpassas bra till lektionens syfte. Dessutom kan det vara ett 

populärt alternativ eftersom spelen kombinerar prestation och underhållning. Exergames kan 

höja motivation och på så sätt stimulera barn och ungdomar till fysisk aktivitet (Quennerstedt 

m.fl, 2014). Utöver det skulle spelandet kunna motverka problem med övervikt hos ungdomar 

samt att de roliga stunderna med exergames kan påverka utövare till att fortsätta vara fysiskt 

aktiva. Även Sheehan & Katz (2010) ser på exergames som ett effektivt sätt att uppnå en hög 

grad av fysisk aktivitet vid rytminlärning, tempo och koreografi samt något som kan locka en 

grupp av elever som av olika anledningar inte är aktiva på lektionerna i ämnet idrott och hälsa. 

Fördelar med exergames är att det är enkelt att bedöma, eftersom eleverna får poäng för sin 

prestation.  Även om flera fysiska förmågor och kvaliteter kan utvecklas med hjälp av interaktiva 

spel och andra digitala resurser, betyder inte det att de kan ersätta den riktiga aktiviteten menar 

de. Med utövandet av spelet ”Virtual Skiing” tränas en del grundmotoriska färdigheter, men även 

om det bidrar till fysiskt lärande kommer det aldrig kunna ersätta den riktiga aktiviteten, att åka 

skidor i en backe (Sheehan & Katz 2010), och därför kan spelen inte fungera som ersättare utan 

som ett kompletterande verktyg som kan hjälpa för att engagera eleverna främja en aktiv livsstil 

(Hansen & Sanders, 2008; Sheehan & Katz, 2013). 

 

Fogel (2009) skriver i sin studie om exergames och huruvida interaktiva spel gynnar även mindre 

aktiva elever i idrott och hälsa. Hennes studie grundas på fyra elever som inte var fysiskt aktiva 

under idrottslektionerna i skolan, alltså eleverna som stod eller satt still minst 30 procent av tiden 

under en idrottslektion. Under studien mättes elevernas totala aktiva tid under 30 minuter av tio 
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klassiska idrottslektionstillfällen och under 30 minuter av de tio lektionerna där eleverna spelade 

olika exergames. Efter genomförandet av 20 idrottslektioner fick alla eleverna svara på två olika 

enkäter som handlade om elevdelaktigheten under just de lektionerna och vilket arbetsätt de 

föredrog. Studieresultatet visade att de inaktiva eleverna rörde sig mer när exergames som 

hjälpmedel användes i idrottsundervisningen och att två av dem föredrog exergames jämfört med 

en klassisk undervisning medan de två andra gillade båda arbetssätten. I studien framkom att 

exergames genererade fysisk aktivitet i genomsnitt av 9,2 minuter. Detta är mycket längre aktiv tid 

jämfört med de genomsnittliga 1,6 minuter av fysisk aktivitet när eleverna deltog i den 

traditionella undervisningen. Studien visade också att barn med fetma förblir ett stort problem 

som måste åtgärdas genom att hitta sätt att engagera barnen fysiskt och att just exergames skapar 

större möjligheter för fysiskt inaktiva ungdomar. De elektroniska spelen kan fungera som ”lärare” 

som är instruerande, uppmuntrande och bekräftande om spelen används som hjälpmedel för att 

instruera och stödja elevernas lärande (Almqvist m.fl., 2014). Dans handlar exempelvis om rytm, 

rörelsekvaliteter eller dansrörelser och dess innehåll kan uppfyllas genom dansspelet som 

hjälpmedel i undervisningen. Forskningen har också visat att dansspelen använder ett bredare 

utbud av rörelsekvaliteter som kan användas i idrottundervisningen jämfört med spel med 

idrotter och bollsporter (Meckbach et al. 2014). De flesta studier om interaktiva spel handlar om 

hur dessa påverkar omgivningen, motivation och engagemang hos eleverna och sällan hur lärande 

sker när spelen används (Quennerstedt, Almqvist & Öhman, 2011). En studie gjord i Sverige av 

Béatrice Gibbs (2014) undersökete elevers användning och utveckling av olika rörelsekvaliteter i 

en lärprocess där Dance exergames användes på gymnasiet. Studien genomfördes i en klass med 

25 elever som deltog i ett lektionsupplägg som bestod av 7 danslektioner med interaktiva spel 

som läromedel. Utifrån de rörelseanalyser som genomförts på eleverna visar resultatet att 

eleverna rör sig på olika sätt och att eleverna främst rör mycket på armarna medan fötternas och 

bålens rörelser varierar. Vidare visar resultaten att eleverna lär sig genom att imitera, repetera och 

kommunicera när dansspelen används som instruktör;  

När dansspelet används som instruktör sker lärande genom att eleverna imiterar, repeterar och 

kroppsligt kommunicerar. Eleverna imiterar avatarens rörelser för att sedan repetera dessa varje gång 

de återkommer. Genom detta sätt att interagera med dansspelet förändrar flera elever sitt sätt att 

utföra rörelsen på, där deras rörelser utvecklar kvaliteter från alla de fyra aspekterna som mer och mer 

liknar avatarens. Den kroppsliga kommunikationen sker när eleverna dansar två och två eller fyra och 

fyra. Här lär de sig rörelsekvaliteter genom att med kroppen känna av var och hur de andras rörelser 

utförs eller genom att hålla i varandra för att genomföra rörelser tillsammans, för att på så sätt imitera 

avatarernas rörelser. 

(Gibbs, 2014, s.111) 
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Sammanfattningsvis anser (Gibbs, 2014) att dansspelen kan användas som läromedel eftersom 

spelen ger eleverna möjlighet att göra om, härma och dansa så många gånger som de vill. Denna 

upprepande metod kan leda till förändringar i elevernas förmåga att genomföra rörelserna på ett 

bättre sätt. Dessutom menar hon att spelen inte kan ersätta lärare, utan att de används som 

läromedel, att det måste finnas syfte till varför spelen används och att lärare måste använda 

spelen i rätt sammanhang. 

 

Även om det finns en mängd fördelar med att använda exergames i idrottsundervisningen, finns 

det även nackdelar. Det som oftast anses vara nackdelar är tekniska eller ekonomiska hinder, det 

vill säga att spelen kan gå sönder och oftast är ganska dyra. Om utrustningen inte fungerar som 

den ska, kan mycket undervisningstid försvinna till att lösa tekniska problem.  Då är det viktigt att 

läraren har en ”plan B” när det börjar krångla med tekniken (Quennerstedt m.fl, 2014). Andra 

nackdelar gällande interaktiva spel kan vara den komplicerade installationen och anpassning till 

kurser och styrdokument (Tearle & Golder, 2008). 

En annan nackdel kan vara att se sig själv på skärmen under tiden man spelar vilket kan skapa en 

negativ självbild om exempelvis spelaren inte är nöjd med sin egen kropp (Öhman m.fl., 2014). 

De interaktiva spelen har oftast en hög standard och är baserade på höga ambitioner. I spelen 

krävs oftast precision och kvalité i rörelsen vilket ställer ganska höga krav på spelaren. 

Att då se sig själv i spelet kan vara frustrerande eftersom elevens uppfattning om sitt eget 

utseende och prestation kan skilja sig mycket från det som skärmen återspeglar (Tearle & Golder, 

2008). Vissa interaktiva spel tilldelar ”Fit age” till spelare baserat på deras BMI och olika 

genomförda tester. Tilldelat ”Fit Age” är oftast mycket hög för de spelare som inte är i bra form 

eller inte presterar på en tillräckligt hög nivå, enligt spelet. Under ett specifikt spel tilldelas även 

provocerande kommentarer till spelaren baserade på hens prestationer. Sådana kommentarer kan 

skapa kontraeffekt och påverka individens självbild om exempelvis spelaren påverkas negativt, 

särskilt om kritiska kommentarer tilldelas inför dennes klasskamrater. En del kanske sporras av 

kritik medan andra kan må mycket dåligt av att utsättas för sådan förolämpning (Öhman m.fl., 

2014). 

Om IKTs roll i undervisningen ska anses vara till fördel, eller nackdel, beror mycket på lärarens 

kunskaper i att använda IKT i rätt samanhang.  Detta ställer i sin tur högre krav på lärarna att 

skaffa sig kunskaper inom IKT-området för att det bäst ska gynna undervisning och 

måluppfyllelse (Postholm, 2007).  
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Det sociokulturella perspektivet har ursprung från Lev Vygotskijs forskning och fokuseras på 

lärande i sociala sammanhang. Den grundläggande teoretiska utgångspunkten är att människan 

inte bara skapar en förståelse av omgivningen, utan att lärandet blir en aktiv och social handling 

där den som lär tillsammans med övriga bildar kunskap. Interaktion mellan människor gör att 

kunskaper och färdigheter förs vidare till nya sammanhang och att människor inte kan undvika 

att lära sig. Social miljö och deltagarnas agerande i den miljön, vad som sägs och görs i 

situationen spelar en stor roll för lärande (Säljö & Linderoth, 2002). Ämnet idrott och hälsa och 

dess lektioner är en social verksamhet, där elever samspelar i idrottshallen, vilket är ett exempel 

på en social miljö. Rønholt (2002) menar att idrott och hälsa ofta framhålls som en passande 

aktivitet för socialt lärande eftersom ämnet integrerar teori och praktik där det arbetas med regler, 

roller och konflikter i syfte att bidra till helhetsutveckling av barnet. Socialt lärande i ämnet idrott 

och hälsa beror mycket på organisatoriska ramar och förutsättningar, lärarens sätt att undervisa, 

men också till stor del på hur eleverna möter ämnet idrott och hälsa (Rønholt, 2002).  

I denna studie tittar jag på elevernas integration med kulturella redskap som ingår i det sociala 

samspelet och används av eleverna i idrottsundervisningen. Vygotskij (1986) menar att människor 

använder olika redskap för att förstå och agera i omgivningen, för att forma nya kunskaper, och 

enligt Säljö (2010) kan alla dessa redskap kallas för kulturella då de innehåller fysisk och språklig 

karaktär. Fysiska redskap som kallas för artefakter är redskap skapade av oss människor och vi 

använder oss av dem dagligen. Människor utformar artefakter för ett särskilt syfte, ger dem vissa 

egenskaper och utvecklar dem ständigt (Säljö, 2010). På lektioner i idrott och hälsa samverkar 

eleverna med varandra, men också med artefakter, såsom bollar, linjer, gymnastikredskap eller 

IKT redskap som i det här fallet binder ihop elevernas handlingar. Att, exempelvis, spela 

exergame Dance Central utan spelkonsolen, projektorn, duken, motståndaren eller andra fysiska 

redskap som ingår i denna aktivitet skulle inte vara möjligt och eleverna skulle inte kunna lära sig 

dansa. Det är genom samspel bland eleverna och alla nämnda redskap som lärande sker och 

studeras. Säljö (2010) menar att om vi vill förstå lärande som del av den sociala praktiken där 

mäninskor använder sig av sådana artefakter kan vi inte studera de fysiska redskapen i sig och 

därefter enbart studera det mänskliga tänkandet och agerandet. Det är människor, deras tänkande 

och agerande i den sociala praktiken med hjälp av fysiska redskap, vi måste förstå. Uppkomsten 

av nya kulturella redskap såsom IKT är en viktig del av människans utveckling i den 

sociokulturella verkligheten. Med hjälp av dessa redskap kan eleverna stegvis nå olika kunskaper 

som formar dem till olika individer (Säljö, 2010). I denna studie innebär det att fysisk aktivitet 
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med hjälp av IKT verktyg och hjälpmedel, didaktiskt planerad av en lärare i den sociala miljön av 

idrottshallen leder till lärande, dvs. inhämtning av nya kunskaper. Människans tänkande formar 

det som händer först i interaktion mellan människor och kulturella redskap, dvs. med hjälp av 

den andre. På nästa nivå har människan utvecklat sin egen kapacitet, beroende på det som sker 

inom personen själv (Säljö, 2010). Vygotskij (1986) förklarade att lärande är en ständigt pågående 

process och att människor alltid befinner sig under utveckling och förändring. Forskaren använde 

begreppet utvecklingszon för att titta på människors lärande. Den närmaste utvecklinszonen 

definieras som distansen mellan vad en människa kan prestera själv och vad den kan prestera med 

hjälp av en vuxen eller med en mer kunnig kamrat (Säljö, 2010). I praktiken innebär det ett steg 

som barn ska ta med hjälp av undervisande lärare som ger eleven stöd, struktur i undervisningen 

och lägger fokus på det eleven behöver utveckla och inte på det eleven redan kan (Dysthe, 2003). 

Läraren ska alltså lägga upp undervisningen så att eleven gradvis kan ta sig till den närmaste 

utvecklingszonen, att gå från lärarledda lektioner till det självständiga arbetet, det vill säga, att lösa 

problem på egen hand (Kroksmark, 2011). I min studie innebär detta att jag som forskande lärare 

inleder processen genom att presentera ämnet, därefter introducerar och använder jag IKT-

redskap i undervisningen. Syftet är att det ska öka elevernas förmåga att hantera redskapen och 

nya motoriska eller teoretiska kunskaper och färdigheter på egen hand. Lärande sker genom 

interaktion mellan eleverna och mellan eleverna och miljön, idrottshallen och artefakterna, genom 

uppgifter, upplevelser och samspel med varandra. Till slut vet eleverna när och hur de 

kunskaperna och färdigheterna skall användas (Säljö, 2010).  
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Metodkapitlet inleds med en beskrivning av hur urvalet gått till. Därefter följer en beskrivning av 

studiens planering och genomförande. Kapitlet avslutas med en redogörelse av etiska aspekter av 

studien. 

 

6.1. Urval 

 

Studien genomfördes på en grundskola som ligger i en mellanstor kommun i Sverige. Det är en 

kommunal skola som ligger utanför en större stad. Skolan har inte någon speciell inriktning.  Till 

studien valdes elever som hade två års erfarenhet av IKT i idrottsundervisning. Då studien inte 

berörde genus användes Teacher´s5 pick för att slumpmässigt välja elever för intervju från en lista 

där samtliga elever från två klasser i årskurs nio var representerade. Sedan tillfrågades eleverna om 

att delta i en intervju. Två av de tillfrågade eleverna valde att tacka nej, då valdes två nya som 

ställde upp och deltog i studien. Nio elever har intervjuats när de alla gick sina sista veckor på 

grundskolan.  

 

6.2. Stimulated Recall 

 

I denna studie använde jag mig av vad som kallas för kvalitativ forskningsmetod som kombinerar 

dokumentation från videobservationer och intervjuer för att besvara frågeställningarna. Metoden 

heter stimulated recall och i denna studie innebär det att användning av IKT i undervisning 

spelades in på video och de videobservationerna används senare som stöd för eleven vid 

intervjun.  

 

6.2.1. Videoobservation (videodokumentation) 
 

 

Videodokumentations syfte är att bilda en bakgrund till det eleven senare beskriver i intervjuerna. 

Fördelen med videodokumentation är att observationerna sparas vilket ger möjlighet att i 

                         
5 Teacher´s Pick är en app som riktar sig till pedagoger för att använda i klassrummet. I appen kan man slumpmässigt välja ut namn ur en 
grupp, antingen enskilda elever eller grupper av elever ur en större grupp. Man slipper därmed att försöka komma ihåg vilka elever som 
senast fick ordet eller att det alltid är samma elever som ofta får ordet i klassrummet (skolappar.nu). 
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efterhand gå tillbaka och se om, och om igen, ur en mängd olika synvinklar vid analys av olika 

processer (Bjørndal, 2005). En ytterligare fördel med användning av videoobservation är, att vid 

en sådan observation kan den icke verbala kommunikationen registreras, såsom mimik, 

ansiktsuttryck, kroppspråk och andra detaljer som inte kan registreras med andra metoder (Jordan 

& Henderson, 1995). Videodokumentation är en effektiv datainsamlingsmetod i studier av socialt 

samspel, och individuella handlingar, eftersom video är mer pålitligt än de egna fortlöpande 

anteckningarna eftersom man vid antecknande inte kan ha blicken på eleverna utan avbrott 

(Holmsen 2005). Rønholt (2002) betonar effektiviteten av videobservation eftersom de ger insyn i 

faktiska händelser, men också i interaktionsprocesser som pågår i undervisningen.  

Videoobservationer genomfördes i både mindre och större grupper elever, där gruppstorleken 

varierade mellan 15 och 30 elever. Videoobservationerna gjordes i två klasser under en 

tvåårsperiod när eleverna gick i åk 7, 8 och 9.  

 

6.2.2. Kvalitativ intervju genom stimulated recall 
 

Videodokumentationen följdes upp med enskilda elevintervjuer i form av stimulated recall. 

Elevernas erfarenheter av IKT-användning i idrottsundervisningen blev utgångspunkt för deras 

berättelser. Det är även därför denna datainsamlingsmetod är mest lämplig för att nå studiens 

syfte. 

 

Stimulated recall används enligt Theman (citerad i Segolsson, 2006) när man vill komma åt 

beskrivningar av handlingar som har ägt rum för länge sedan. Theman lyfter fram vikten av att 

skapa en visuell referenspunkt att utgå från vid intervjuandet. Alltså, att intervjuaren ska hänvisa 

till det objekt som varit föremål för diskussionen för att tillförsäkra att samma ämne diskuteras. 

Alexanderssons (2009) beskriver hur bilder och filmer hjälper elever att sätta ord på sina 

handlingar och tankar men även hur videodokumentation genom stimulated recall används som 

stimuli för att hjälpa eleven att tala om vad som händer i den filmade situationen. Denna metod 

kan därför vara till hjälp att samla och organisera intervjuares återblickande tankar (Haglund, 

2003). Lyle (2003) använde i sin studie stimulated recall med volleybolltränare för att undersöka 

deras interaktiva beslutstagande under matchen, och sammanfattade att denna metod bör 

användas som en metod för att ta reda på, och förstå intellektuella processer hos människor. 

Stimulated recall innebar i min studie att eleven och jag, i rollen som intervjuare, tillsammans 

tittade på utvalda sekvenser av videodokumentationen som utgångspunkt för att eleverna lättare 

skulle kunna beskriva vad och hur de tänkte när de jobbade med IKT i undervisningen. Denna 
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metod bidrog till att eleverna fick möjlighet att gå tillbaka i minnet och reflektera över det som 

gjordes under videodokumentationen. Intervjufrågor baserade på stimulated recall utgår från 

videoobservationerna för att undvika att den intervjuade försöker lista ut vilka svar intervjuaren 

ville ha (Denley & Bishop, 2010). Utifrån detta förberedde jag en intervjuguide6 med frågor. 

Frågorna delades in i tre olika kategorier där varje kategori kunde knytas till en av de två 

frågeställningarna.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun har fokus på att söka förståelse för den andres perspektiv, 

från den intervjuades synvinkel, ur dess erfarenheter (Kvale och Brinkmann, 2009). Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att svaren vi får från undersökningspersoner kan tolkas på många olika 

sätt och att intervjuaren har i uppgift att så långt det går klargöra de uttalandena. Huvudfrågor 

och uppföljningsfrågor är formulerade på förhand, med möjlighet för kompletterande följdfrågor 

för att kunna följa upp svaren (Kvale, 1997). Även undersökningspersonerna kan komma med 

spontana reflektioner under intervjuns gång. Möjlighet för kompletterande följdfrågor och 

spontana reflektioner som ligger i sammanhanget med diskussionsteman ger 

intervjuundersökningen fördelar jämfört med en enkätundersökning. Dessutom är respondentens 

tålamod längre vid en intervjuundersökning (Bryman, 2011). Transkriptioner av intervjuerna 

utgör empirin för vidare analysarbete, medan videoobservationerna används bara som stimuli för 

elevernas berättelser.  

 

6.2.3. Genomförandet 
 

I denna forskning använde jag mig av:  

- en projektor för att spegla bilden på väggen (stora duken), 

- en videokamera, 

- två datorer kopplade till internet för att kunna streama filmer och bildspel, 

- en DVD-spelare som användes för att titta på skivor med tränings- och 

instruktionsprogram, 

- Xbox med kinect sensor och spelskivor för Xbox kinect och 

- Ipad med nerladdade appar. 

 

Videobservationer genomfördes periodiskt under en period av två år, från HT13 – HT15. Med 

hjälp av en digitalkamera filmades elever som deltog aktivt i undervisningen i en idrottshall. 

                         
6 Bilaga 1 
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Kameran hade en bra position och alla som deltog i undervisningen var synliga men inte stördes 

medan de jobbade med sina uppgifter. Kameran, och därmed mikrofonen, var placerade så att 

man kunde se alla elevers samtliga rörelser, dvs. hela kroppen, oavsett från vilken vinkel eleverna 

syntes i bild. På grund av detta är inspelningen gjord rätt långt från eleven/eleverna vilket gjorde 

det svårare att uppfatta vad som sades under lektionen, framför allt korta kommentarer från 

elever som är vända med ryggen mot kameran, eftersom ljudet upptas via kamerans mikrofon. 

Däremot kunde man höra vad som sägs mellan musiken dvs. i pauserna mellan låtarna, eller när 

övningarna byttes vid användning av instruktionsprogram. Videobservationerna genomfördes på 

idrottslektionerna när IKT användes som hjälpmedel. Eleverna filmades alltså när de jobbade 

med interaktiva spel, när de blev filmade i inlärningssyfte under gymnastiklektionerna 

(rörelsebaserade lektioner), när de tittade på eller/och gjorde övningarna ledda med hjälp av 

videoinstruktioner och under bildspelföreläsningarna (informationsbaserade lektioner). Eleverna 

hade erfarenheter av videoobservation, eftersom många lärare på skolan där studien genomfördes 

använde kameran i dokumentations- och forskningssyfte. Detta underlättade mitt arbete, 

eftersom informanter utan sådan erfarenhet, enligt Rodrigues (2010), inte brukar agera på samma 

sätt som de gör när tekniken inte finns, alltså när de inte är filmade.  

Efter det genomförda urvalet bokade jag in tider för intervjuerna som var planerade att 

genomföras under två veckor. Varje intervju var mellan ca 35 och 55 minuter lång och 

genomfördes i ett avskilt rum på den egna skolan där eleverna kände sig säkra och trygga.  Detta 

leder, enligt Thompson (2000), till att eleverna vågar svara på frågorna mer öppet och utförligt. 

Intervjuerna inleddes med en förklaring av studiens syfte och dess problemställningar samt att 

eleverna informerades om att deras namn skulle förbli anonymt behandlade i studien genom 

tilldelning av ett fiktivt namn. Vid intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide med öppna 

frågor och försökte få utförliga svar från eleverna. Jag var noga med att markera min fristående 

roll som forskare och inte som lärare, eftersom intervjuaren inte ska förknippas med läraren och 

inte heller förmedla uppfattningen att det finns rätt svar på frågan (Kvale och Brinkman, 2009).  

Jag försökte undvika ledande frågor men ställde följdfrågor baserade på hur eleverna svarat.  Vid 

intervjuerna satt jag och eleverna i ett grupprum och tittade på korta videosekvenser från 

videodokumentationen på en dator. När vi såg filmerna för första gången var det under tystnad 

och efteråt ställde jag frågor medan filmerna återigen spelades i bakgrunden. Intervjuerna 

spelades in på en smartphone och sedan fördes röstinspelningerna över till datorn.  

Transkriberingen gjordes av mig personligen och detta var ett första steg i analysen av det 

material jag fick genom intervjuerna. Transkriberingen gör datamaterialet analyserbart och därför 

kan detta ses som ett första steg i analysarbetet (Kvale & Brinkman, 2009). 
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Efter att jag hade samlat ihop data och gjort klart transkriberingen skrev jag ut den transkriberade 

data för att enklare kunna bearbeta stoffet. Därefter satte jag mig och tittade igenom allt material i 

kronologisk ordning, vid upprepade tillfällen, för att lättare kunna få fram den röda tråden som 

genomsyrade all intervjuamaterial. Arbetet med datamaterialet fortsatte med att finna likheter, 

skillnader, samt att kategoridera respondenternas uttalanden (Kvale & Brinkman, 2010). De 

utskrivna intervjuerna underlättade mitt arbete eftersom jag då fick möjlighet att sålla innehållet 

och sortera likheter. Resultatet kategoriserades efter de två forskningsfrågorna; elevernas 

erfarenheter kring IKT i undervisningen och deras tankar kring hur arbete med IKT-stöd 

påverkar deras lärande. Dessa två ämnen används som rubriker i resultatkapitlet. Vid analysen av 

respondenternas berättelser ankom nyckelord såsom variation, motivation, tydlighet och 

individualisering. De nyckelorden fastställde sig som underkategorier och de redogörs för i 

resultatdelen.  

6.3. Etiska aspekter 

 

Individer som deltar i forskningsundersökningar har ett berättigat krav på skydd.  De får inte 

heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta så kallade individskyddskravet ska vara en självklar utgångspunkt vid 

forskningsetiska övervägningar. Den här studien har gjorts i enlighet med de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) anger och som de formulerat i de fyra kraven; 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. 

Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) tillämpades genom att eleverna informerades om 

studiens syfte; att det var en uppsats som handlade om IKT i undervisning och lektionerna de 

deltog i. Eleverna informerades också om villkoren, att deras deltagande var frivilligt och att de 

kunde avbryta när de ville. Respondenterna fick även kännedom om att informationen som 

samlas in genom intervjuerna bara kommer att användas i det syfte studien avser och inte i andra 

sammanhang, detta i enlighet med det så kallade nyttjandekravet. Information om detta fick 

respondenterna i början av intervjuns genomförande men också mycket tidigare innan dess, 

genom ett brev7 som skickades ut i form av mail till alla elever och vårdnadshavare. Detta brev 

innehöll också information om kollegialt lärande och forskning som genomförs på skolan i syfte 

att förbättra undervisningen.  Genom brevet tillämpades också samtyckeskravet eftersom alla 

elever och vårdnadshavare på skolan informerades om deras rätt att själva bestämma om 

de/deras barn ville medverka eller inte. I enlighet med detta inhämtades samtycke till medverkan 

eftersom ingen av barnen/vårdnadshavarna hörde av sig och hade något emot av att delta i 

                         
7 Bilaga 2 



 

30 

 

projektet. Konfidentialitetskravet innebär att deltagande personer ska ges så stor konfidentialitet 

som möjligt genom att uppgifter om deltagarna ska skyddas så att obehöriga inte kan ta del av det 

och att ingen ska kunna identifieras utifrån sina svar. Respondenterna fick möjlighet att ta del av 

studiens resultat före studiens offentligblivande i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer. 
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I detta kapitel redovisas analysen av mitt datamaterial. Denna studie utgår från det sociokulturella 

perspektivet i vilket lärande konstrueras genom samspel med andra människor och de fysiska 

redskapen man använder sig av. Datamaterialet bestod av genomförda elevintervjuer utifrån 

studiens två frågeställningar: Vilka erfarenheter har eleverna av IKT i idrottsundervisningen? och Vad 

tillför IKT-momentet i deras lärande? 

 

Respondenterna har tilldelats fiktiva namn för att lättare kunna följa dem vidare i texten. För att 

ge exempel på vad som utgör resultatet kommer vissa delar av intervjuerna att citeras. Samtliga 

respondenter, som jag tidigare nämnt, är elever i åk 9 från två olika klasser som periodvis jobbat 

med IKT i idrottsundervisning under en period av två år. I början av intervjuerna fick de berätta 

om tiden de började använda IKT i idrottsundervisningen. Respondenterna minns att de första 

IKT inslagen i idrottshallen var videoinstruktioner i form av gymnastik- och stretchningövningar 

samt filmer om skador och skadeuppbyggande. Erfarenheterna var, hos alla intervjuade, positiva 

och de upplevde idrottsundervisning med IKT-hjälpmedel som något nytt, kul och annorlunda 

som de inte hade erfarenhet av. Vidare berättade de om positiva reaktioner som andra elever i 

klasserna delat med sig av vilket ledde till ett positivt undervisningsklimat. Flera av de intervjuade 

berättade att det var stor skillnad för dem eftersom de tidigare mest jobbat med bollspel och lekar 

i idrottshallen, men nästan ingen teori, men nu fick de till exempel göra stretchövningar och 

samtidigt kolla på videoinstruktioner för att lära sig utföra de övningarna på rätt sätt. 

 

”Jag tror att det var när du visade video när vi gjorde redskap, tog du fram det och vi fick sätta oss. Vi 
var inte så vana med att kolla på filmer i idrottshallen. I början var det lite konstigt, vad vi ska göra 
och så, men sen var det bra. Vi kollade på film och sen läste lite tips som stod på papperna vid varje 
station.” (Lisa) 
 

 

Innehållet i undervisningen ändrades inte så mycket, men presenterades på ett annorlunda 

sätt utryckte respondenterna. I det följande presenteras kategorier som växte fram under 

analysprocessen utifrån studiens forskningsfrågor.  

 

 

 

7. RESULTAT 
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7.1. Vilka upplevelser har eleverna om IKT i idrottsundervisningen? 
 

7.1.1. Tydliga instruktioner 
 

Det visade sig att alla respondenterna var eniga om att användning av IKT i 

idrottsundervisningen bidrog till större tydlighet på lektionerna. Här menas det att eleverna fick 

tydliga instruktioner om de kollade på en instruktionsvideo, jämfört med en lärare som visade 

och förklarade. Vissa av dem poängterade också att de inte såg eller hörde allt när läraren 

instruerade och att de måste be läraren visa övningen flera gånger för att de ska förstå hur de ska 

göra. En bra video visar övningen från olika vinklar som tydliggör detta moment.  

”Jag tycker att det är bra när vi får instruktioner på film, och när man visar övningar på filmen som vi 
till exempel hade på gymnastiken, hur vi ska göra och så. […] Och också när man visar olika 
idrottstekniker, hur man ska göra eller vad ska man tänka på för att inte skada sig osv. […] Fast, det är 
kul med lärare också men, det kan hända att lärare glömmer säga något viktigt, men när man ser på 
film får alla samma och hel information.” (Maja) 

 
Användning av IKT-verktyg gör att lektionerna är mer professionella, tyckte den intervjuade. En 

lärare var till exempel inte så duktig i dansmomentet, och var i behov av att använda sig av 

instruktionsvideon för att ge eleverna tydlig information och instruktion berättade en elev. Även 

vid teoriundervisning blir det tydligare med videoundervisning, menade eleverna. De kunde höra 

mycket mer information via filmen där det kanske förklarades bättre än om en lärare gjorde det, 

samt att det var lättare för eleverna att förstå. 

 

7.1.2. Motivation, engagemang och fokus 
 

I början av sina intervjuer nämnde respondenterna om hur kul och spännande det var att jobba 

med IKT i idrottsundervisningen. Alla tyckte att det roligaste IKT verktyget som användes var 

xbox kinect med dansspelen.  De var överens om att det var roligt med danser där de bara 

behövde härma rörelser.  Respondenterna berättade även att det efter genomförda danslektioner 

pratades väldigt mycket om hur roligt de hade haft det och att de ville göra om det igen. De 

upplevde också att de elever som inte hade bra självfortroende och som annars inte vågade dansa 

framför alla andra, var med och gjorde bra ifrån sig. Det var just denna faktor, att det var roligt, 

som gjorde att de blev mer motiverade att göra bra ifrån sig och att de försökte göra uppgiften på 

rätt sätt, utryckte flera intervjuade.  
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”Man tar åt sig mer och blir kanske lite bättre om man har danskort och skapar rörelser och danser 
själva, men det är mycket roligare om man använder tekniken och dansar med spel. Och jag tycker att 
det är fler som blir bättre motiverade till att dansa så, annars kan många strunta i uppgifter.” (Lisa) 

 

Två av de intervjuade berättade att de hade roligt på lektionerna, men att detta inte påverkade 

motivationen. Eleverna menade att de alltid var lika bra motiverade, oavsett om man använde 

IKT i undervisningen eller inte och att det var viktigt att de fick tydliga instruktioner eller 

information om lektionen. Olika filmer och bildspel i idrottsundervisningen som till exempel 

friluftsliv förbättrar elevernas fokus, menade respondenterna. Det var mycket som hände på olika 

videosekvenser som fångade deras intresse, så att eleverna höll hög grad av koncentration och 

fokus på lektionerna. Deras blickar hölls fast på duken och de blev inte på något sätt distraherade 

av omgivningen. Eleverna talade om att de lyssnade och tittade fokuserat på videon och 

koncentrerade sig på att uppfatta hur de skulle utföra olika rörelser. 

”Om man lyssnar lite mer, är man mer fokuserad. Det är roligare att kolla på bildspel eller film än att 
lyssna på en samma person hela tiden. Det är något att kolla på, om någon lärare skulle prata då skulle 
man bara lyssna och kolla upp i luften, och då händer att man kopplar bort vad denne personen säger 
[…] Och när det är film, då kollar man och fokuserar man bättre. Och det ser man också vad det 
handlar om.”(Moa) 

 

Engagemang kom även upp i samband med att flera intervjuade tyckte att deras engagemang blev 

större när IKT användes i idrottsundervisningen, särskilt när eleverna jobbade med dansspel med 

sina klasskamrater. Några av de intervjuade utryckte att de inte tyckte om dansmomentet, men 

gillade färdiga rörelser, spelmiljön, den sociala och stämningshöjande atmosfären i klassen gjorde 

att de vågade mer och därmed var mer engagerade. 

 
”Vi hade inte känsla av att vi dansar, utan att vi spelar, och vi gör vår grej eftersom vi gillar spel.” 
(Robin) 
 
Folk vågar mer, man gör samma grejer fast spelar […] Du kanske visar mer kunskaper än annars. Det 
kan ge bättre resultat, om du vågar göra något annars du skulle inte vågat. (Oscar) 

 

Engagemang hos eleverna ökade när videoinspelningar gjordes på lektionerna. Här menas det att 

eleverna i gruppen utförde alla rörelser så bra de kunde eftersom de var medvetna om att läraren 

fick information om allt och i efterhand kunde se det eleverna gjorde på lektionen, som annars är 

mycket svårt.  Eleverna blev då mer seriösa och fokuserade vilket gav bättre resultat. Enligt 

eleverna kunde detta även leda till att pressen på eleverna blev större och att vissa elever kunde få 

prestationsångest när läraren använde teknik och filmade idrottslektionerna. Detta kunde inverka 

negativt på elevernas prestationer på lektionen, tyckte några av de intervjuade. 
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… detta är för att jag måste prestera bättre och för att jag vet att du kommer kolla på detta […] Och 
jag är osäker och kanske lite obekväm, det höjer nervositeten som kan göra att jag inte presterar lika 
bra som jag kan. (Julie) 

 

En annan negativ aspekt med ökad press på sig var enligt respondenterna när de spelade xbox i 

grupper om två eller fyra elever.  

 
Xbox är väldigt kul, men om det är bara två eller fyra som dansar och andra sitter och kollar på, man 
kan känna sig lite obekväm. Det är bättre att alla dansar, det har vi också gjort. Då fokuserar man sig 
på sig själv och inte på hur de andra gör. (Julie) 

 

Eleverna utryckte alltså att det blev utpekande när två eller fyra elever spelade, medan övriga 

väntade på sin tur och satt och tittade på de som spelade. De tyckte att det var obehagligt när 

andra elever tittade på dem. 

 

7.1.3. Variation i undervisningen 
 

Respondenterna konstaterade att IKT-användning bidrog till större variation i 

idrottsundervisningen. Detta fräschade upp undervisingen, menade de. Videoinstruktioner, 

interaktiva spel, filmer, bildspel och videoinspelning gjorde att undervisningen förändrades, 

lektionerna blev roligare och upprepades inte.  

 

Det är bra att använda teknik, för att vi får varierande undervisning. […] Att variera med IKT, tycker 
jag är bra, men inte ha det för ofta. […] Det får inte bli för mycket, så att det blir störande moment. 
[…] Det är viktigt att ha det varierat. Att det inte blir projektor och Ipads hela tiden, utan att det blir 
också lite undervisning av läraren. (Albin) 

 

Användning av IKT-verktyg var ett bra sätt att fånga elevernas intresse, tyckte de flesta 

intervjuade. En elev utryckte att alla gillar teknik och att tekniska hjälpmedel bidrar till roligare 

lektioner. Trots denna berättelse om positiva upplevelser ville eleverna helst ha en blandning på 

idrottslektionerna, att undervisning med IKT-hjälpmedel kombineras med traditionell 

undervisning. De resonerade att om IKT används för mycket kan det hända att lektionerna 

hamnar under fel fokus, fokus på IKT. 
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7.2. Vad tillför IKT-moment i deras lärande? 

 

”Allting hjälper mig olika mycket.” menade Robin. Detta avspeglade respondenternas svar om 

IKT som stöd i deras lärande i idrott och hälsa. De intervjuade eleverna hade svårt att sätta ord 

på hur och vad de lärt sig, men är eniga om att eleverna kunde lära sig mycket med hjälp av 

tekniken, men att detta berodde mycket på vad man jobbade med och hur roligt eleverna hade 

det på lektionerna. De betonade även att idrottsundervisning med IKT-hjälpmedel upplevdes 

både som en seriös och rolig grej och att de försökte prestera bättre, lära sig något nytt och 

samtidigt ha roligt.  

 

7.2.1. Eleverna lär sig lättare och snabbare 
 

Samtliga respondenter berättade att videoinstruktioner, filmer och bildspel var bra hjälpmedel för 

lärande inom ämnet idrott och hälsa. Filmer i undervisningen beskrevs som positivt. 

Instruktionsfilmerna som visades på projektorn kunde ses om och om igen, vilket var bra, 

utrycker någon av de intervjuade. Det blev tydligare för eleverna om de fick visuell stöttning. 

Detta gjorde att eleverna kom ihåg lättare och lärde sig nya element snabbare. Detta gällde även 

filmerna om skadeförebyggande, friluftsliv och kost, menade de.  

 

”Instruktionsvideo och bildspel med fakta är bäst. […] Ser jag det, kommer jag ihåg det bättre. 
Fotografiskt minne alltså. Video visar det bättre hur man ska göra och då är det tydligare och lättare 
att förstå.” (Maja) 

 
 

En av de intervjuade konstaterade att det är mer personligt om man dansar med läraren och att 

kanske hen tar in rörelserna lättare, men att fördelen med IKT var att man kunde se exakt hur 

man skulle göra om man tittade på en bra instruktionsfilm. Då visste man vad som var bra och 

vad som var fel. Respondenterna talade också om dansspelen som kunde underlätta inlärningen 

av dansrörelserna. Eleverna såg danserna i helhet, hur stegen och danserna såg ut och behövde 

inte tänka på metodologin och att lära sig rörelserna steg för steg.   

 

”Det hjälper mycket, tycker jag, att se hur dansen ser ut […] där behöver man inte fundera så mycket, 
bara härma rörelser och hjälper också till att släppa loss mer och våga dansa. […] Bra är också att vi 
inte bryr oss om omgivningen, vad läraren gör, hur läraren instruerar, vi fokuserar på det vi gör.” 
[Robin] 
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Respondenterna menade alltså att spelmiljön som de befann sig i gjorde att alla fokuserade på 

duken, och märkte inte vad och hur andra gjorde utan hade roligt och dansade. 

 

7.2.2. Feedback 
 

De beskrivningar som eleverna gav om arbetet med videostreaming med fördröjning visade att de 

uppskattade detta arbettssätt, eftersom de fick feedback direkt efter utförande av något moment. 

Att se sig själva efter utförandet hjälpte mycket vid inlärning av nya motoriska rörelser, tyckte 

samtliga intervjuade. Eleverna beskrev att de kunde se om utförandet av något tekniskt moment 

varit bra, utan att fråga läraren eller någon klasskompis, menade de intervjuade. Därefter kunde 

de jobba vidare på att förbättra eller ändra något i sitt utförande av ett visst moment tills det blev 

rätt. 

 

”Ipad med fördröjning var intressant, det var intressant att se sig själv. Ja kunde se med egna ögon hur 
jag gjorde. Det blir mer förståligt, ok, jag gjorde fel. Då vet jag exakt vad jag gjorde för fel. Ingen 
annan behöver berätta. Det var kul att man fick se sig själv i repris hela tiden.” (Oscar) 
 

 

Feedback kommer även upp vid respondenternas utsagor i samband med inspelningen av 

lektionerna och videoinstruktioner. De flesta intervjuade hade positiva upplevelser om filmningen 

av lektionerna. De ansåg även att om läraren missade att se någonting på lektionen hade hen 

chansen att kolla på videon senare, för att bedöma, planera ny lektion, och ge feedback till 

eleverna om vad de behöver förbättra i vissa moment. Vidare utryckte de att filmningen på 

lektionerna frigjorde läraren som kunde gå runt och stötta enstaka elever, hjälpa till och ge 

feedback men samtidigt inte missa någonting eftersom lektionen filmades. 

 

”Med videoinstruktioner kan läraren gå runt och kolla vad alla gör medan vi följer instruktionerna på 
video.” (Julie). 

 

En av de intervjuade såg en möjlighet för feedback även vid videoinstruktioner; att läraren frigörs 

och kan gå runt och titta på hur eleverna jobbar medan eleverna följer videoinstruktioner. 

 

7.2.3. Individualisering 
 

Nästan samtliga intervjuade utryckte att det var lättare för dem att dansa framför duken eftersom 

det var mer individuellt arbete. De kunde bara titta på skärmen och härma rörelser, och inte 

uppleva något större krav på sig, betonade de. Eleverna kunde bättre fokusera på egna rörelser 

vilket ledde till att eleverna vågade dansa mer vilket underlättade inlärningen. Individualiseringen 
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blev tydlig vid de interaktiva dansspelen, där eleverna kunde välja svårighetsnivåer, alltså välja en 

avatar i spelet som passar de bäst. Någon av de intervjuade pratade om fördelar av sådant arbete 

där eleverna bara härmade rörelser jämfört med arbete i grupper där 5-6 elever var inkluderade i 

skapandet av rörelserna. 

 

”…Och det är också mycket svårt med danser om vi har grupper med elever som inte har någon 
taktkänsla alls. Det är svårare för de eleverna som är bra och som vill göra bra ifrån sig, men här 
handlar det mest vad man gör själv.” (Lisa) 
 
 
 

En av de intervjuade var kritisk mot detta sätt att arbeta med musik och rörelse och sa att 

det inte ledde till något lärande. Respondenten tyckte att bara traditionell undervisning 

kunde leda mot inlärning av rörelser och hjälpa till i skapande av nya danser.  

 

”På skärmen följer man bara efter och kommer inte ihåg så mycket efter”. (Moa) 

 

Det visade sig att de flesta intervjuade tyckte om individuell utmaning vid Nike-träningsspelet. 

Övningarna och svårighetsnivån kunde anpassas till var och en och på så sätt fanns bra balans 

mellan utmaning och personlig färdighet i repetitionerna av övningarna som utfördes på 

lektionerna. De utryckte att dessa lektioner såg moderna ut och att det kändes lyxigt att spela 

xbox på idrottslektionerna och vara fysiskt aktiv samtidigt.  

 

 

7.3. Resultatsammanfattning 

 

Utifrån respondenternas utsagor om deras erfarenheter med IKT i idrottsundervisningen och 

dess inverkan på lärande i ämnet idrott och hälsa, följer här en sammanfattning av resultatet från 

undersökningen.  

 

7.3.1. Vilka uppfattningar har eleverna om IKT i idrottsundervisningen? 
 

Samtliga nio intervjuade elever tog nästan bara upp positiva erfarenheter av IKT användning i 

idrottsundervisningen och dess påverkan på elevernas lärande. Positiv undervisningsmiljö togs 

först upp och det visade sig att IKT-verktygen bidrog till detta. Undervisningsinnehållet 

påverkades inte av IKT, eleverna jobbade med samma arbetsområden, fast ämnet presenterades 
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eller genomarbetades på ett annorlunda sätt. Under intervjuerna framkom att användning av IKT 

bidrog till mer varierande lektioner som uppskattades av eleverna. Lektionerna blev lite 

modernare menade eleverna, de upprepades inte och blev mer intressanta och roliga. Tydliga 

instruktioner togs upp av flera intervjuade som utryckte att IKT gjorde informationen och 

instruktionerna lättförståeliga så att de inte behövde ställa extra frågor till läraren. IKT-verktygen, 

särskilt videoinstruktioner, bildspel och olika filmer om teoretiska moment i ämnet har också 

positiv inverkan på elevernas motivation, fokus och engagemang på lektionerna som slutligen kan 

leda till bättre skolresultat enligt eleverna. Avslutningsvis var exergames det mest 

motivationshöjande IKT-verktyget som gjorde att eleverna hade roligt på lektionerna på grund av 

interaktiviteten som exergames erbjöd.  

 

 

7.3.2. Vad tillför IKT-momentet i deras lärande? 
 

Respondenterna var eniga om att IKT hjälper i lärande i idrott och hälsa och förklarade vidare att 

denna faktor är beroende av undervisningssituation och IKT-verktyg som används i 

undervisningen. Videoinstruktioner, filmer och bildspel underlättar lärande, gör information och 

instruktioner mer förståeliga, vilket resulterar i att eleverna lär sig snabbare. Multimedia ger en bra 

bild över vad som är rätt och fel och fastnar bättre hos eleverna, menade de intervjuade. Lärande 

underlättas även genom feedback som uppskattades av eleverna, visade resultatet. IKTs 

interaktivitet lyfter fram denna möjlighet i många undervisningssituationer. Respondenterna 

utryckte feedback som en central faktor i deras lärande och påpekade hur viktigt det var för dem 

att se sig själva utföra momenten och vad de behövde förbättra. Någon av de intervjuade 

eleverna ansåg att just denna faktor höjer pressen på eleverna att prestera och göra rätt på 

lektionerna. Detta, menade de, kunde leda till att eleverna med dåligt självfortroende 

underpresterar på lektionerna på grund av rädsla för negativ feedback. Undervisning med hjälp av 

IKT-verktyg präglas av socialt samspel mellan eleverna men tillåter ändå mer individuellt arbete 

inom gruppen. Individualiseringen skapar mer utmaning för eleverna och uppgifterna anpassas 

efter elevernas behov, med bra balans mellan utmaningar i uppgifterna och personliga färdigheter 

eleverna har. En av respondenterna ansåg att individualiseringen vid exergames spel inte ledde till 

något lärande, eftersom eleverna bara härmade det som visades på duken och kom inte ihåg 

rörelserna efter lektionen.  
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Syftet med denna studie har varit att bilda kunskap om elevers erfarenheter och upplevelser av 

IKT-stöd i ämnet idrott och hälsa och se hur användningen av IKT kan bidra till elevers lärande. 

Här följer en diskussion som är sorterad i två delar. I första delen kommer en diskussion kring 

studiens metod och konsekvenserna som val av metod har gett. I andra delen diskuteras studiens 

resultat och det resultatet visat.  

 

8.1. Metoddiskussion 

 

Metoden som användes i denna studie var Stimulated recall. Detta är en kvalitativ 

undersökningsmetod som kombinerar dokumentation från videobservationer och intervjuer för 

att besvara frågeställningarna. Anledningen till att jag valde denna metod var att intervjuerna 

skulle handla om IKT i undervisning, ett ämne som var aktuellt i idrottshallen under en längre 

period. Jag kände att jag behövde använda stimuli för att hjälpa respondenterna återberätta tankar 

de hade i och med händelserna/lektionerna som filmades för länge sedan. Haglund (2003) menar 

att intervjuundersökning i kombination med stimulated recall fångar en blandning av interaktivt 

tänkande och en reflektion som bildats efter att respondenterna sett videon. Det var en stor 

fördel med denna metod eftersom denna studie inte efterfrågar de tankar som respondenterna 

hade i situationen då det spelades in, utan deras erfarenheter och reflektion kring situationerna i 

efterhand. 

  

Att göra videoobservationer, spela in idrottslektioner, har varit tidskrävande och förberedelserna 

inför inspelningen tog mycket tid likaså granskningen av insamlat material. Bra planering och 

förberedelser gjorde att genomförandet av observationerna fortlöpte utan några problem.  

Tekniken fungerade bra och lektionerna flöt på. Innan videoobservationerna var jag orolig för 

hur eleverna skulle reagera när de blev filmade, men eleverna kände sig bekväma vid 

datainsamlingen.  Jag tror att det var för att eleverna inte kände till en vardag utan datorer och 

teknik, eftersom de vuxit upp med det, samt att de var vana vid videoobservationer i 

undervisningsmiljöer eftersom många lärare använde kameror i sin undervisning.   

 

Att intervjua elever var ett bra metodval för denna undersökning, enligt mig, eftersom eleverna 

fick möjlighet att framföra sina egna upplevelser och erfarenheter kring undervisning med hjälp 

8. DISKUSSION 
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av IKT-verktyg. Det var svårt att hitta tider för intervjuerna, eftersom de skulle förläggas på 

skoltid. Luckor och raster i elevernas schema användes, då intervjuerna bokades samtidigt som 

undervisande lärare förvarnades om att vissa elever kanske skulle bli försenade till nästkommande 

lektion. Videomaterialet var intressant och roligt för eleverna att titta på vilket bidrog till en 

trevlig och avslappnad atmosfär vid intervjugenomförandet. Trotts detta hade några av 

respondenterna svårigheter med att formulera sina svar eller så svarade de fåordigt på vissa 

frågor. Dessa personer tänkte efter och funderade under längre stunder. Jag tror att det är 

eftersom eleverna hade kommit i kontakt med IKT i på idrottslektionerna under en lång tid. Det 

var inget nytt fenomen för dem, vilket i sin tur kan förklara avsaknaden av reflektioner kring hur 

det skulle kännas att ha idrott utan IKT. Det var så att säga ett naturligt inslag för dem. Att 

eleverna intervjuades i slutet av vårterminen i åk 9 kan också ses som en negativ faktor. Jag 

upplevde att elevernas fokus låg på andra, mycket viktigare saker för dem, såsom slutbetyg eller 

gymnasieval. De var dessutom trötta och längtade efter skolavslutningen. Skulle intervjuerna ha 

genomförts lite tidigare under terminen, skulle kanske elevernas fokus varit större och jag skulle 

kanske kunnat få bättre och mer omfattande svar av fler om deras upplevelser kring IKT i 

idrottsundervisningen. Jag funderar även kring huruvida det hade varit bättre om respondenterna 

hade fått ta del av frågorna före intervjun för att själva hinna reflektera över dem, innan 

intervjuerna genomfördes. Å andra sidan är det ju inte säkert att jag då hade fått spontana svar på 

intervjuerna. Jag utgår ändå från att jag fått ärliga svar som närmast avspeglar deras erfarenheter 

kring IKT i idrottsundervisningen. 

 

Trots att genomförandet av studien gick som planerat går det inte att borste från ett problem. Att 

forska i sin egen verksamhet, med elever du känner och undervisar, gör att du omedvetet 

planterar det kommande resultatet. Därför händer det oftast att sådana forskare får resultat som 

de inte förvånas över. Även jag fick det väntade resultatet eftersom jag genom arbetet med IKT 

såg hur dessa verktyg påverkade eleverna och deras prestation. Genom intervjuerna hoppades jag 

på att få höra nya åsikter och erfarenheter som eleverna hade fått men deras svar bekräftade bara 

det jag egentlige kunde ana under den långa perioden av videobservationer och införsel av IKT i 

undervisningen.  

 

8.2. Resultatdiskussion 

 

Resultatet av min studie visar att undervisning med hjälp av IKT-verktyg har flera fördelar 

jämfört med den traditionella undervisningen och en av de viktigaste är den positiva inverkan på 
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elevernas förbättrade engagemang.  IKT-verktygen skapar potentiellt effektiva lärandemiljöer 

som pedagogerna behöver upptäcka för att kvalitetssäkra sin undervisning. I resultatet av mitt 

arbete såg jag hur elevernas fokus och motivation förbättrades vid användning av IKT.  

Genomförda studier som redovisades i kapitlet tidigare forskning såsom E-nordics (2006) och 

Trout och Cristies (2007) visade liknande resultat, gällande IKT effekter på elevernas motivation 

och fokus i undervisningen. Motivationen lyfts också fram av Oblinger (2004) som i sin studie 

uttrycker att användning av IKT-verktygen höjer elevernas motivation till en viss gräns men att 

läraren måste ha undervisningsinnehåll som kan väcka nyfikenhet hos elever.  

Vidare visade studien att IKT främjar individualisering och utvecklingsmöjligheter hos alla elever. 

Detta stämmer överens med Steinberg (2013) som hävdar att IKT-verktyg gör det lättare för 

lärare att matcha den enskilda elevens lärstil, behov och individuella mål. Vid användning av IKT 

kunde undervisningen anpassas bättre till var och en och på så sätt hittades en bra balans mellan 

utmaning och elevernas förmågor. Däremot tycker jag att det är svårt att hävda att eleverna lär sig 

fortare och enklare med hjälp av IKT. Steinberg (2013) tycker att det beror mycket på hur 

uppgifterna struktureras och följs upp av läraren.  

 

I likhet med Kocak (2014) och även Carlsson & Thorslund (2015) visade den här studien att 

användning av IKT leder till mer varierande idrottsundervisning samt mer lustfyllt och roligt 

lärande. I resultatkapitlet redovisades det att nästan alla upplevde att dans med xbox interaktiva 

spel var roliga, lärorika och att det var lättare att följa rörelserna på skärmen och lära sig danserna. 

Detta är i enlighet med studien av Gibbs (2014) som påvisade att elever utvecklar olika 

rörelsekvaliteter genom att imitera och repetera rörelser på skärmen under spelandet av 

exergames. Det är intressant att nämna att eleverna förlitar sig på video, och att ingen av eleverna 

som deltog i IKT-undervisningen under denna tvåårsperiod ifrågasatte det som visades på duken. 

Därmed ansåg jag att eleverna upplevde att det som visades på duken var lämpligt och de var 

väldigt fokuserade på att efterlikna rörelser som instruktörerna i videon visade. 

 

Utifrån resultat av denna studie kan jag dra en övergripande slutsats att IKT har en självklar plats 

på lektionerna i idrott och hälsa och att den bör användas i större utsträckning än hittills. IKT har 

en positiv inverkan i ämnet idrott och hälsa och med IKT-verktyg innehåller idrottslektionerna 

både utbildning och underhållning som uppskattas av eleverna. Genom IKT användning skapas 

nya undervisningsmöjligheter som kan bidra till bättre insatser på idrottslektionerna och slutligen 

lärandet. Jag ser IKT-verktygen som ett bra komplement, i undervisningen i idrott och hälsa, men 

inte som ersättning för aktiv fysisk rörelse.  
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Under arbetet med denna uppsats undrade jag ständigt om IKT i undervisningen hade positiv 

påverkan utan någon ansträngning av den undervisande läraren. Nu, när arbetet är klart, inser jag 

att detta är nästan omöjligt. Alla nämnda positiva faktorer med IKT i undervisningen är svåra att 

åstadkomma om undervisande lärare saknar kompetens i att hantera IKT-verktygen på bra sätt. 

Eleverna är vana vid att använda tekniken, både på sin fritid men också i undervisningen inom 

andra ämnen. Men, för att ha elevernas positiva inställning till IKT hjälpmedel i 

idrottsundervisningen måste tekniken uppfylla vissa krav; skapa roliga lektioner, vara anpassad till 

ämnet, insatt i rätt sammanhang och innehålla meningsfull information, och inte sätta stor press 

på eleverna i undervisningssituationer. Därför spelar lärarens kompetens en avgörande roll i att 

planera lektioner och välja ut det mest passande IKT-verktyget och information som eleverna 

kan ha nytta av. En anpassning måste också ske efter lektionsinnehåll, elevernas behov samt 

specifika behov i den sociala omgivningen.  

 

8.3. Avslutande diskussion 
 

Denna studie och dess resultat är inte generaliserbara, men ger en inblick av den studerade 

gruppen som är ett stickprov av den svenska skolan. Det grundläggande med denna studie är att 

den, sett ur elevperspektiv, visar en del positiva fördelar med användning av IKT i 

idrottsundervisningen och att de nio intervjuade eleverna upplevde IKT i idrottsundervisningen 

som hjälpmedel i sitt lärande.  

 

Dessutom visade studien att IKT höjer elevernas motivation, engagemang och fokus på 

idrottslektionerna. Två av de intervjuade eleverna ansåg att IKT användning inte påverkade deras 

motivation på lektionerna eftersom de alltid var högmotiverade, medan de andra var eniga om att 

IKT hade stor påverkan på elevernas motivation i ämnet idrott och hälsa. Här ser jag stora 

möjligheter med att använda IKT för att locka just de icke aktiva elever till aktivt 

lektionsdeltagande och minska frånvaro på idrottslektionerna, något som många skolor har stora 

problem med. Användning av IKT i idrottsundervisningen förknippas av eleverna ofta med att 

ha roliga lektioner. Jag tror här att ungdomar känner sig trygga när IKT används i 

idrottsundervisningen. Just denna trygghet skapar motivation hos eleverna som då har roligt på 

idrottslektionerna.  

 

Även om studien inte handlar om lärare och dennes arbete kan vi utifrån resultaten förstå att 

läraren och dennes kompetens spelar en viktig faktor för den positiva IKT påverkan i 
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undervisningen. Detta bekräftas av många studier som visar att användning av IKT i 

undervisning har ett starkt samband med lärarens attityd till IKT och dennes ledarroll. På grund 

av detta borde skolan lägga mer fokus på att utbilda lärare eller stötta dem i att skaffa sig 

kompetens för att kunna vara trygga i att använda tekniken i sin undervisning. Lärare behöver 

alltså hjälp med att utveckla ett system med IKT-verktyg, hitta en bra balans mellan nya och 

gamla undervisningsmetoder och anpassa IKT-verktygen för att effektivisera undervisningen och 

ge eleverna det stöd de behöver i sitt skolarbete. 

 

En negativ aspekt med IKT skulle kunna vara att kostnaden för IKT utrustning är hög. Inköp av 

hård- och mjukvaror brukar alltid kosta mer än vi lärare tror, därtill kostar också uppdatering och 

eventuella reparationer. På grund av detta kan man inte ha full kontroll över framtidens kostnader 

och summera dem innan man bestämmer sig för en IKT satsning i idrott och hälsa. Detta leder 

oftast till att andra verktyg och tillbehör prioriteras före de digitala.  

 

8.4. Vidare forskning 

 

IKT användning i skolan är högdiskuterat område och skapar många olika åsikter. Dessutom är 

IKT i undervisningen ett område som det forskas om ganska mycket just nu. De framträdande 

forskningsfrågorna handlar om elevernas eller lärarnas attityder till IKT, hur mycket det används i 

undervisningen och om den påverkar elevernas lärande. Med den här studien som grund och 

andra nämnda studier i kapitlet om tidigare forskning som påvisar positiva effekter i 

idrottsundervisningen och elevernas lärande skulle man kunna ta fram fler nya 

forskningsområden. Just nu finns det inte många studier som behandlar konkreta IKT effekter i 

elevernas lärande och hur de kan relateras eller jämföras med elevernas lärande vid traditionell 

idrottsundervisning. Sådana studier skulle kunna underlätta för oss idrottslärare att välja ut och 

anpassa IKT-verktyg vid bearbetningen av vissa kunskapsområden för att maximalt höja 

undervisningskvalitén.  

 

Under studien väcktes även frågor och funderingar om framtida undervisning och elevernas 

inställning till den. Eleverna möter tekniken i undervisningen i nästan alla ämnen och använder 

mycket av sin fritid framför datorskärmar, telefoner, osv. Då undrar jag om det är lämpligt att 

använda sådan teknik i idrottsundervisningen också? Kan det bli för mycket digitalisering och 

teknik för eleverna i så fall? Kan digitaliseringen av idrott och hälsa leda till en mer passiv 

inställning till ämnet? Kommer eleverna uppfatta idrott som något man kan utöva med hjälp av 
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tv och spel, interaktivt? Riskerar vi att det interaktiva ersätter lärare, coacher, instruktörer? Det 

skulle vara intressant att få svar på de frågorna i någon av de framtida studierna om IKT i idrott 

och hälsa. 

 

Jag hoppas att denna studie kan bli en utgångspunkt för kommande forskning och samtidigt en 

motivationsfaktor för alla lärare att börja använda det positiva som IKT-verktygen kan medföra i 

undervisningen och att de också försöker hitta och kritiskt granska nya resurser och nya metoder 

i sin undervisning. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

  Frågeställningar 

- Vilka uppfattningar har eleverna om IKT i idrottsundervisning? 

- Vad tillför IKT-inslaget i deras lärande? 

 

Intervjufrågor som knyter till första frågeställningen 

1. Kommer du ihåg när vi började använda tekniken i idrottsundervisningen? Vad var det för 

skillnad? 

2. Vilka erfarenheter har du av IKT i idrottsundervisningen? Vad upplevde du som positivt 

respektive negativt? 

3. Vad tror du dina kamrater tycker om det? 

4. Vilka hinder och möjligheter ser du genom användingen av IKT i idrottsundervisningen? 

5. Följdfråga: Hur reagerar du när IKT (datorer, Ipads, spel, filmer) används i 

idrottsundervisningen? 

6. Hur jobbar du när IKT stöd används i idrotten?  

7. Ser du på IKT som en rolig/ny sak i idrottshallen eller som hjälpmedel som motiverar dig till 

mer aktivt deltagande? 

 

Intervjufrågor som knyter till andra frågeställningen 

1. Hur anser du att användning av IKT bidrar till ditt lärande? 

2. Vilka IKT hjälpmedel hjälper dig i lärandet anser du? 

3. Vilka möjligheter/hinder ser du med undervisningen med hjälp av IKT jämfört med 

traditionell undervisningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGOR 
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Bilaga 2 
 
 
 Till föräldrar med barn/elever på ***skolan, ***** skolområde  
 
Våra medarbetares egna studier och forskning kring den egna verksamheten är två mycket viktiga 

delar av hela projektet. Genom att beforska den egna vardagen och undervisningen i den, samlar 

vi systematiskt på oss ny kunskap som ska komma alla barn och elever till godo.  

Vi kommer att genomföra den egna forskningen bl.a. genom observationer, bandade intervjuer 

och videoupptagningar av barn och elever. Denna datainsamling kommer vi därefter att bearbeta, 

analysera och bilda ny kunskap av. 

 

 All data behandlas konfidentiellt och inget enskilt barn eller elev kan komma att kunna 

identifieras i det färdiga materialet.  

Vi hoppas att ni som föräldrar inte har något emot att era barn medverkar. Eftersom god 

forskning bygger på frivillighet, så har ni dock alltid möjligheten att välja. Skulle det därför vara så 

att ni inte vill att ert barn ska delta, är ni välkomna att höra av er till skolledningen så meddelar vi 

berörda medarbetare.  

 
****** ****** 
 
Bitr rektor ***skolan, ***** skolområde



 

 

 


