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Abstract 
 
Under våren 2017 har intervjuades flera elever på olika skolor i södra Sverige för att få 

en syn på hur videoinspelningen påverkar deras studier. Frågeställningarna formulerades 

i riktning mot etik samt bedömning. Den tidigare forskningen säger att fler elever blir mer 

fokuserade på aktiviteten och dess utförande när de blir filmade. Prestationsförmågan 

ökar då de själva kan påverka miljövalet och exempelvis utföra en utvald aktivitet hemma. 

Även feedbackens kvalité ökar med användning av filmmaterial. Metoden som används 

i studien är av kvalitativ karaktär, där 2 klasser och sammanlagt 47 elever från lokala 

gymnasie och högstadieskolor har valts ut och intervjuats. Resultaten visade att elevers 

prestation påverkades endast vid enstaka fall vilket stämde överens med den tidigare 

forskningen som har tagits del av.  I diskussionen har lyfts vikten av att jobba på det 

lokala planet i jämförelse med våran erfarenhet, och hur inspelningen skapar en mental 

miljö, där eleverna presterar bättre.  

 

 

Nyckelord: videoinspelning, etik, idrottsundervisning, elevperspektiv, prestation. 
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Förord  
 

Intresset till detta arbete väcktes hos oss när vi gemensamt satt och funderade fram vad 

vi skulle skriva om i december. Vi kände båda att det var ett aktuellt ämne som någonstans 

intresserade oss och att det var ett ämne vi kände att vi ville fördjupa oss inom. En del av 

inspirationen och känslan av att vi tagit på oss ett utförligt uppdrag hämtade vi från våra 

respektive VFU platser/arbetsplatser. Vi vill tacka våran handledare Göran Gerdin och 

våra lärarkollegor Ola Karlsson och Claes Dahlbäck samt samtliga elever som tog sin tid 

att vara med i studien. 

 

     

    Växjö, den 12 februari 2017 
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1. Inledning 
 

Problemet med att spela in på idrottslektionerna har aldrig varit så på tapeten som det 

är idag. Dessa mycket omtalade inspelningar av elever på idrottslektionerna har väckt 

starka känslor både bland lärare, föräldrar och elever. Problemet har till och med lyfts i 

media med bland annat en artikel i Aftonbladet där titeln lyder - “Att filma min dotter på 

gympan - vidrigt”. I artikeln framhäver debattören att hans 12-åriga dotter tvingas till att 

bli filmad för att underlätta bedömningen och betygsättningen för lärarna. Han skriver 

om problematiken att kränka ett barns integritet genom att fånga känsliga ögonblick på 

film.  

Kort efter publicerades det en motartikel där skribenten förklarar varför filmningen i 

skolan är ytterst relevant. Han drar fram tydliga fördelar med att spela in undervisningen.  

Fencl, (2014) nämner att videoinspelningar kan hjälpa elever som har svårt för en eller 

flera moment inom idrott och hälsa. Skolinspektionen (2014) skriver om risken för att 

sätta felaktiga betyg samt problematiken hos lärarna med svårtolkade mål vilket gör att 

videoinspelningar på idrottslektionerna får ett nytt ljus på arenan för detta ämne. Även 

Skolverket (2014) gav ut ett kompendie som handlar om likvärdig bedömning i idrott och 

hälsa. Vår inspiration till detta arbete hämtas just från den problematiken som finns och 

vårt framtida uppdrag som lärare inom idrott och hälsa.  

 

 

 

 

 

  



 

9 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet har varit att undersöka hur videomaterial påverkar undervisning och be-

dömning inom idrott och hälsa utifrån elevperspektiv. Syftet med detta arbete har 

också varit att utforska hur eleverna ser på de etiska aspekterna vid användning av vi-

deoinspelningar i idrott och hälsa. Det som studerades var hur de uppfattade påfrest-

ningarna på den psykiska, fysiska och sociala hälsan.  Arbetet utgick från följande två 

frågeställningar: 

Hur upplever elever att videoinspelning påverkar undervisning och bedömning i idrott och 

hälsa? 

Hur ser eleverna på de etiska aspekterna vid användning av videoinspelning i idrott och 

hälsa? 
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3. Tidigare forskning 
 

Håkansson (2015 s.22) nämner att många av de bedömningsverktyg som finns idag har ett 

stort fokus på rörelsers tekniska utförande. Detta innebär enligt Håkansson (2015) att stort fo-

kus hamnar på att studera detaljerna i rörelsen. 

Fencl (2014) nämner att videoinspelning faktiskt kan hjälpa elever som har svårt för en eller 

flera moment inom idrott och hälsa. Dessa elever kan ges en chans att  visa sin kunskap ge-

nom videoinspelning och videoinspelningar för att uppnå den kunskap/kvalitet av momentet 

de egentligen besitter samt att därigenom erhålla betyg efter sin maximala potential. Exempel 

på hur detta skulle kunna gå till, menar Fencl, (2014), är att låta eleven tillverka en video där 

han eller hon visar på t.ex lagmoral. Alltså att eleven antingen själv sammanställer eller letar 

upp en video som denna sedan bifogar till lärare. Läraren kan sedan se att eleven förstår inne-

börden av momentet eleven har svårt att visa upp under lektion på grund av olika anledningar.  

 

Denna princip går givetvis att vidareutveckla i olika steg menar Fencl (2014) där ett exempel 

skulle kunna vara att eleven har svårt att utföra t. ex. en handvolt under lektionstid av någon 

anledning. Momentet känns tryggare att utföra i hemmiljö. Då får eleven möjlighet att filma 

sig själv då denne utför sagda moment i en miljö som är trygg för han eller henne, och sedan 

uppvisa en inspelning av utförandet för läraren som sedan kan bedöma momentet.  

 

“Portfolion kan ge en bred och äkta bild av elevens lärande och innebär också möjligheter 

för en ständig formativ återkoppling till eleven.” 

      

   Håkansson 2015 s.27 

 

Vincent Melograno (2000) kallar det för portfoliometodik där bedömningen utgår ifrån en 

slags portfolio där elevens kunskaper samlas via dokumentation från t.ex video. Denna port-

foliometodik menar Melograno blir allt vanligare inom idrott och hälsa och att trenden pekar 

allt mera mot att det är hitåt utvecklingen går.  
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3.1 Motivation och påverkan 
 

Håkansson (2015) nämner i sin studie också att denna typen av tester kan höja elever-

nas motivation eftersom att de själva härskar över situationen. De kan själva välja svårighets-

grad på momentet och ofta leder detta till att eleven känner att den behärskar situationen och 

på så vis får en djupare förståelse för situationen. Detta, menar Håkansson (2015), beror på att 

eleven väljer sin egen progression i sin egen takt. Enligt Håkansson beror detta på att när ele-

ver får denna typ av frihet så engagerar de sig i högre grad i undervisningen. Håkansson skri-

ver att detta har med inramningen att göra, det som styr förvärvsprocessen, inlärningen, hos 

eleven: vad görs tillgängligt, hur görs det tillgängligt och hur de sociala förhållandena ser ut 

vid denna överföring. Håkansson sammanfattar detta som “principerna för kontroll och styr-

ning av den pedagogiska kommunikationen”. Dessa faktorer påverkar eleven men i slutändan 

så har det historiskt sett inte funnits mycket utrymme för eleven att påverka någon av dessa 

faktorer menar Håkansson (2015).  

 

Med tekniska hjälpmedel så som inspelning så ges eleverna åtminstone möjlighet att påverka 

de två sista faktorerna: hur progressionen och slutresultatet skall visas upp samt att de ges 

möjlighet att påverka hur miljön ser ut då de utför uppgiften. Jacobsson (2014 s.33) fortsätter 

Håkanssons resonemang och menar att vikten av att dokumentera/synliggöra ett moment 

också kan leda till att observatörerna som är mindre erfarna inom momentet kan kika på sina 

kompisars  rörelser i efterhand för att bilda sig en egen uppfattning om hur rörelsen/momentet 

skall utföras. Jakobsson talar om att synliggöra kan innebära på vilket sätt en nybörjare “bjuds 

in” att testa ett nytt moment.  

 

Tolgfors (2014) talar också om vikten för elever att lära sig saker utanför själva momentet. 

Som utgångspunkt står “de fyra f:en” (fakta, färdighet, förtrogenhet och förståelse) och vikten 

av dessa menar Tolgfors är att eleven även får bekanta sig med kunskap runt om själva inlär-

ningsmomentet. Detta kan då handla om t.ex att bli förtrogen med en videokamera eller att in-

förskaffa en färdighet i att ladda upp en video på ett videouppspelningsprogram. Carlgren 

(1995), säger i relation till detta att kunskap inte är något som “lärs in” utan det är något som 

skapas vid interaktion med sin omgivning. Att då presentera eleverna inför ett ytterligare mo-

ment som ligger utanför undervisningen menar alltså Carlgren borde vara av positiv karaktär. 

Teir och Connors (2009) undersökning bland elever visar också på att de tekniska färdigheter 
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som eleverna införskaffar väger tungt i elevernas egen utvärdering över vad de själva upp-

skattade mest med denna typ av undervisning. 

 

3.2 Kringliggande påverkningar 
 

Vidare kan man se att Tier och Connors (2009), undersökning visar att det fanns många 

faktorer kring videofilmandet som var jobbiga, t.ex som att hela tiden ha koll på utrustningen 

(t.ex mobiltelefonen) i olika miljöer, att det var tidskrävande samt att det var jobbigt att be-

höva bli filmad enligt vissa. Eleverna anser i samma undersökning att det fanns ett visst nöje i 

att hålla på med inspelning samt att det absolut bästa med det hela var feedbacken på uppgif-

terna.  

Detta stämmer väl överens med Philip Vickerman (2009) och vad han kommer fram till i sin 

undersökning. Vickerman presenterar i sin undersökning att eleverna fått jobba med kamrat-

bedömning. De har alltså erhållit ett varsitt papper där de fått pricka av de färdigheter som 

kamraten efter hand klarar av. Resultatet av uppgiften enligt elevernas egen utsago är att upp-

giften lett till att de fått en mer fördjupad och långsiktig kunskap om de moment de arbetat 

med än vad de i normala fall erhåller. Kamratbedömning ökade också elevernas tendens och 

förmåga att reflektera över de uppgifter de utfört. Både reflektion kring sitt eget utförande och 

andras. Ett annat resultat som stämmer med Tier och Connors undersökning var att eleverna 

ansåg att de fick återkoppling/feedback i högre grad än vad de var vana vid. Detta borde 

kunna tolkas som en positiv effekt av inspelning/kamratbedömning.  

 

Parker (2017) går till och med så långt som att hävda att han inte skulle kunna genomföra nå-

gon slags form av idrottsundervisning (physical education) utan sina tekniska hjälpmedel, t. 

ex videokamera. Parker menar i likhet med Tier och Connor (2009) att den största faktorn 

som talar emot just inspelningar under lektionerna är att det är enormt krävande även för lära-

ren. Inte enbart elevernas dokumentation upptar tid utan även själva genomgången av bedöm-

ningsmaterialet som insamlats på film tar lång tid även för en erfaren lärare menar Parker. 

Dock så argumenterar Parker för att det han numera gör fortfarande är effektivare än det sättet 

han arbetade på i början av sin lärarkarriär då han alltid arbetade med anteckningsblock och 

penna. Parker menar att oavsett vilket insamlingssätt man väljer så bör undervisningen doku-

menteras. Sedan att vissa av sätten tar mer tid än andra är orelevant eftersom att det eftersträ-

vansvärda i det hela är att ge eleverna ett så rättvist bedömningsunderlag som möjligt utifrån 

sin lärarprofession. Parker (2017 s.38) tar också upp att videoinspelningen sporrar elevernas 
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motivation i undervisningen. När fokus i undervisningen dessutom inriktar sig på elevernas 

inställning och persistence, alltså elevernas förmåga att upprätthålla sin goda inställning blir 

eleverna extra sporrade. Det blir väldigt enkelt menar Parker att påvisa när en elev har en då-

lig inställning eller dålig dag om man kan gå tillbaka i dokumentationen och kika på hur ele-

ven agerar i vanliga fall kontra hur eleven agerar en dag då den medför en negativ stämning. 

Parker menar att detta fokus bidrar i större del till elevernas engagemang än om videofilman-

det enbart syftar till att bedöma elevernas prestationer. 

 

 Technology didn’t make my physical education class a success. Technology simply created 

an opportunity for me to help students reach their potential. Everything we do as educators is 

still completely dependent on the human possibility. For every teacher and student that’’s the 

true journey.       

 (Parker 2017 s.45) 

 

Parker påpekar vikten av att inte drabbas av en för stor övertro på videoinspelningen och dess 

förmåga att lösa alla problem. Parker hänvisar istället till att varje enskild lärare är den enhäl-

ligt starkaste kraften till elevers lärande, men att hjälpmedlen som finns för att förbättra 

undervisningen givetvis är till för att användas: 

 

 

3.3 Bedömning och dokumentation 

 

Som tidigare känt är bedömningen i idrott och hälsa ett mycket omtalat ämne. 

Nästan dagligen stöter många idrottslärare på problemet att på ett bedömningssäkert och lik-

värdigt sätt betygsätta elevers prestation på lektionerna. Enligt Vallberg Roth, Gunnemyr,  Lon-

dos, och Lundahl, (2016) så varierar lärarens förtrogenhet med betygsättningen vilket gör att 

de sätts i skiftande grad utifrån styrdokument, beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund. 

Detta har i sin tur påverkan för likvärdigheten och mångsidigheten. Vallberg Roth et alt. (2016) 

lyfter fram frågeställningen om huruvida materialet för bedömning är utformat då även om 

eleven ska uppfylla kunskapskraven för E,C eller A så kan lärarna utesluta vissa delar av kun-

skapskraven..  
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4. Teoretiskt perspektiv 
 

Som teoretisk utgångspunkt valdes Bernsteins (1983) läroplansteori. Denna teori utgår i 

grunden från två huvudbegrepp: klassifikation och inramning. Klassifikationen handlar 

mycket om strukturerna kring maktbalansen. Regionalt sett så styr politiker över vad som ska 

undervisas (vilka ämnen t.ex) och vilka som skall undervisas. Lokalt sett så finns en rektor 

som bestämmer vilka arbetsgrupper och arbetslag som skall ha hand om vad. Vidare så be-

stämmer dessa arbetsgrupper, som består av lärarna, över vad eleven skall lära sig mer speci-

fikt. Detta hela kan ses som en nödvändig hierarki för att utbildningen skall fungera samt för 

att lärandet skall bli tillgängligt för eleverna.  

 

Bernstein menar att utan en sån här maktbalans där läraren har makten så kommer elevernas 

lärande att försummas, dock så är Bernstein noga med att påpeka att för stor makt hos läraren 

kan få omvänd effekt. Dessa strukturer är det som begreppet klassifikation syftar till i detta 

fallet. Inramningen har att göra med hur man når fram till elever genom olika typer av miljöer 

och styrfunktioner. Eleven och läraren utvecklar en slags personlig relation där läraren känner 

eleven tillräckligt väl för att veta i vilken takt varje enskild individ bör sköta sin progression i 

lärandet. Det kan också handla om förutsättningar som gäller klasstorlekar och tillgång till 

utemiljöer eller salar. Denna inramning styrs i stor utsträckning av politiker, d.v.s yttre fak-

torer som läraren inte har särskilt stor påverkan över. Förhållandet blir här att om riktlinjerna 

utifrån är strama så blir lärarens möjligheter till att påverka undervisningen för eleverna svå-

rare. Blir istället innehållet vagt och otydligt ökar lärarens möjligheter att påverka undervis-

ningen i större grad. För att få en bättre insikt i elevernas perspektiv är det viktigt att känna till 

denna maktstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

5. Metod 

5.1 Kvalitativa kontra kvantitativa studier 
 
 Kvalitativa studier kännetecknas av att man fokuserar och beaktar på mångtydig 

och öppen fakta. I den kvalitativa studien fokuserar man på en eller några få miljöer där man 

också utgår från studieobjektens perspektiv. Kvantitativa studier undersöks en större grupp från 

olika miljöer och utgår mer ifrån forskarens idéer om vilka kategorier som sak stå i centrum. 

Studien som genomförts syftar till att ta reda på vad eleverna på skolorna som valdes ut har att 

säga om användningen av videoinspelning i skolan. Valet blev en kvalitativ undersökning ef-

tersom att Bryman (2011) tydligt förklarar att i studier vars syfte är att få mer djupgående svar 

är en kvalitativ studie den som bör användas. Kvalitativa studier tar vara på erfarenheter, re-

flektioner och känslor. Med detta i åtanke utformades intervjuerna så att i strukturen på inter-

vjuerna skulle finnas utrymme på varje fråga att ställa följdfrågor eller i annat fall låta eleverna 

utveckla sina svar vidare. Bryman (2011) menar att detta gynnar de som intervjuar eftersom att 

frågor med öppna svar ofta lockar fram informanternas villighet att svara i högre grad än strikt 

ställda frågor. 

En kvantitativ studie hade inte gett samma möjligheter att kunna ställa följdfrågor efter eget 

tycke. Svårigheter med att följa upp frågor som informanterna uppfattade som svåra eller helt 

enkelt inte förstod hade också tillkommit. Detta var faktorer gjorde att valet föll på en kvalitativ 

studie. 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 
 

Metoden som har använts var intervjuer som hölls med en grupp om tre elever åt gången. 

Detta ansågs vara bäst för upplägget av vårat arbete då svaren blir mer djupgående och 

skapar en viss diskussion som sätter en ny nyans på studieobjektens problematik.  Dalen 

(2015) anser att målet med den kvalitativa intervjuformen är att: “nå insikt om fenomen 

som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen 2015, s.15). 
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5.3 Urval 
 

Urvalet som har gjorts var att ha tre olika skolor inom ett snävt geografiskt område 

för att kunna urskilja ifall vår frågeställning kunde skilja sig på ett lokalt plan. Eftersom att 

tiden eller resurserna inte räckte till för att göra en regional undersökning så kändes det mer 

logiskt att göra en lokal studie. Logiken talar också för att det kan vara klokt att välja en lokal 

studie om man inte är speciellt erfaren när det kommer till denna typen av uppgifter. Samman-

lagt deltog 47 elever av olika kön, etnisk bakgrund samt olika årskurser från både gymnasium 

och högstadieskolor under två dagars intervjuer.  Eleverna sattes i två grupper om tre personer 

i varje där de sedan följdes till ett separat rum för att inte kunna påverkas av varandras svar. 

Intervjun skedde enligt intervjuguiden och varade i 10-15 minuter. Kön eller bakgrund spelade 

ingen roll med tanke på urvalet. Antal följdfrågor varierade från grupp till grupp.  

 

 

 

5.4 Etiska överväganden 
  

De saker vi tagit hänsyn till i våra intervjuer för att skydda de berörda utgår ifrån 

de riktlinjer, när det kommer till etiska överväganden vid all forskning, som sammanställts av 

vetenskapliga rådet (Hermerén, 2011). Enligt denna sammanställning är det viktigt att intervju-

personerna känner att de vill delta och att de har möjlighet att säga nej. Likaså skall alla svarade 

behandlas på ett sätt såväl i bemötandet som i frågorna att deras integritet inte kränks. Frågorna 

får heller inte anspela eller vara ledande i avsikt att få ut de svar som önskas av personen som 

utför intervjun. Det är heller inte tillåtet att använda sig av frågor som kränker eventuell mål-

grupp som arbetet rör sig om. Viktigt är också att intervjupersonerna har rätt att vara anonyma, 

eller i annat fall få reda på att undersökningen/intervjuerna kommer att vara offentliga. Varför 

detta är viktigt utöver att människor kan komma till skada om dessa riktlinjer inte följs är också 

att det är viktigt för all forskning att förtroendet hos samhället bevaras. Forskning som kränker 

dessa riktlinjer sänker med andra ord ryktet för all vetenskaplig forskning. Dessa fyra krav 

kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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5.5 Pålitlighet och tillförlitlighet 
 

Tillförlitligheten i forskningen som utförts är innehållet i detta stycke. För att 

kontrollera tillförlitligheten. Dalen (2015) menar att denna kontroll utgår ifrån tre punkter: 

Forskarrollen, forskningeplanen samt datamaterialet.  

För att förhålla sig professionellt till forskarrollen bör man därför enligt Dalen (2015) förhålla 

sig objektivt till den information som erhålls. Detta gäller även de svar som ges vid intervju-

erna. 

 

För att upprätthålla forskningsplanens tillförlitlighet bör en viss bakomliggande kunskap fin-

nas inom det område man valt ut. Det bör alltså finnas en tanke bakom de frågor som tas upp, 

målgruppen som valts ut att svara på frågorna skall tjäna ett syfte och fördelaktigt skall även 

måltavlan för studien, i detta fall ett antal klasser med elever, ha provat på momentet som un-

dersöks. I studien som genomförts fanns vetskap om att skolan som besöktes hade jobbat eller 

jobbade med videooinspelningar. Ett urval av vilka frågor som var gynnsamma gjordes också 

då de frågor som var icke relevanta gallrades bort utan att få en för djup vinkling på frågorna, 

vilket vi ville undvika.  

 

Datamaterialet dokumenterades sedan på så sätt att informanterna fick chansen att ge utförliga 

svar där följdfrågor ställdes vid behov. Dalen (2015) menar att det ger större tillförlitlighet till 

den data som skall komma att användas i arbetet. Detta eftersom att informanten kan uttrycka 

sig på ett mer precist sätt och mer fritt än om det varit ja och nej frågor. I slutändan blir svaren 

alltså mer specifika vilket ökar pålitligheten av dem. Dessutom användes  inspelningsappara-

ter vid intervjuerna vilket underlättade transkriberingen till vanlig skrift.   
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6. Resultat/Analys 
 
I denna del av arbetet redovisas dessa intervjuer vi har gjort och jämförelser dessa emellan.  

 

6.1 Resultat bland de yngre 
 

I årskurs 8 har intervjuades 15 av ca 25 elever då tillstånd inte gavs från alla ele-

ver. Redan där kan man konstatera att det är ett ganska så känsligt ämne i idrott och hälsa.  

 

De intervjuade eleverna väldigt positiva till inspelning på idrottslektionerna.  

 

“Jag tycker att det är jättebra att våran lärare spelar in oss på våra lektioner. Det ger både honom (läraren) och 

oss möjligheten att utnyttja våra undervisningstimmar bättre vilket gör att vi hinner göra fler aktiviteter på våra 

idrottslektioner.” 

 

Även i frågan om eleverna fick neka till filmning var svaren samma, ett klart och tydligt ja. 

Ingen av de tillfrågade eleverna kunde gav ett tydligt svar på huruvida de skrev på något do-

kument eller inte.  

 

“Jag tror att vi skrev på något dokument i början av skolan som handlade om att bli fotade men jag vet inte om 

det gällde filmningen på idrottslektionerna.”  

 

På så sätt svarade i prinicip alla elever. Intrycket var att skolan inte har några tydliga regler 

när det gäller videoinspelning.  

 

Dans och redskap var två moment där eleverna har blivit filmade. När det gällde redskap så 

jobbade eleverna i par och filmade varandra. Momenten i dans filmades däremot av läraren i 

helgrupp. I båda av fallen fick eleverna chansen till att granska filmmaterialet och uttrycka sitt 

tycke.  I samtliga fall har de också varit medvetna om att de har blivit filmade.  

 

“Jag tror inte mina föräldrar bryr sig så mycket. Jag har berättat om alla gånger jag har blivit filmad och deras 

inställning var bara positiv för att de har tillit till våran lärare då det hjälper honom att betygsätta alla elever på 

lika nivå.”  
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I samtliga fall har eleverna svarat att deras föräldrar brydde sig inte speciellt mycket om att 

deras barn har blivit filmade, och ifall de gjorde så var tycket endast i god mening. En annan 

intressant sak var skillnaden på elevernas egna upplevelser av när de har blivit filmade.  

 

“När man blir filmad känner jag ingen press, det är snarare att jag blir mer fokuserad på att utföra uppgiften så 

bra så möjligt då jag vet att läraren kommer kunna kolla på den om och om igen.” 

 

I detta utfall var svaret av ganska tydlig karaktär. Många av de intervjuade eleverna svarade 

mer eller mindre på detta vis. Däremot var svaren inte lika enade på denna frågan som på 

vissa andra. En annan elev uttryckte sig såhär: 

 

“Ja, jag känner mig ganska så pressad att utföra alla rörelser rätt. Jag vet ju att han (läraren) kommer kolla på det 

många gånger och det gör att jag känner mig stressad på något vis. Jag är inte heller så bekväm med att stå fram-

för kameran, det är inte riktigt min grej.” 

 

Det var också väldigt spännande att ställa frågan om hur eleverna hade valt att spelas in, ge-

nom en kompis, läraren eller sig själva. De flesta svarade en kompis eller själva och motive-

rade det med att det känns mer bekvämt när en man känner mycket väl utför en sådan sak.  

  

 

6.2 Resultaten bland unga vuxna 
 

Även på gymnasiet var det otydligt om något dokument skrevs på eller inte när det gäller 

videoinspelning. 

 

”Jag tror att vi skrev på något dokument, men jag är inte helt säker. Jag tror att dokumenten gällde uppsättning 

av material på internet, eller jag vet inte, det är mycket oklart.”  

 

Gymnasieeleverna var enade om att det var otillåtet att filma någon annan utan att få tillstånd. 

 

”Nej självklart får man inte filma någon annan utan tillstånd. Jag känner några som har åkt dit för att göra det.” 

 

Det var delade meningar när det gällde frågan om känslan när man blir filmad. 
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”Jag tycker att det är lite pinsamt och obekvämt, det beror på lite vad det är man ska bli filmad på. Om jag vet att 

jag är lite sämre i någon aktivitet så vill jag nog helst inte bli filmad.”  

 

”Jag har inga problem alls med att bli filmad, snarare tvärtom, det motiverar mig ännu mer till att visa upp mina 

kunskaper och helheten blir mycket mer seriös.” 

 

Eleverna i årskurs 1 på gymnasiet menade på att man jobbar bäst i smågrupper. 

 

”Jag tror att alla skärper till sig lite extra när man jobbar i smågrupper. Det ser man tydligt på killarna i alla fall. 

De vill ju alltid spela över lite när man är i helklass, visa för alla att man är bäst men det blir inte lika mycket 

spel när vi jobbar tillsammans med tjejerna i lite mindre grupper. På något vis känner man inte det behovet av att 

visa upp sig. ” 

 

Många elever verkade inte lägga någon större vikt vid etiken. Dels kan det bero på att man 

inte diskuterade det så mycket med verken föräldrar eller kompisar. För en del elever kan det 

också vara ett mycket känsligt ämne och därför väljer man inte att prata om det så mycket. En 

reflektion kan göras om huruvida intervju i grupp kunde påverka svaren kring etikfrågan jäm-

fört med hur den hade sett ut vid enskilda samtal, dock är det en relativt personlig fråga vilket 

förminskar tillgängligheten för information kring detta ämne.  
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6.3 Analys  
 

Resultaten från intervjuerna gav en ganska så stabil blick på elevers etiska syn på videoin-

spelning.  Den mest tydliga kopplingen kan dras till Bernsteins teorier (1983) om hierarkin 

mellan lärare och elev. Under frågan som ställdes om vem man helst ville bli filmade av sva-

rade majoriteten en kompis. Detta svar visar tydligt en koppling till att klassifikationen skapar 

ett visst obehag när det gäller videoinspelning. Maktpositionen som läraren har verkar in-

kräkta på elevers personliga område vilket i sin tur skapar en osäkerhet som bidrar till de i sin 

tur väljer mer bekväma val. Detta i sin tur skulle kunna ändras.  

 

I båda av fallen har lärarna använt sig av en stark klassificering som beskriv i Bernsteins läro-

plansteorier (1983). Det innebär att lärarna bestämde själva vilket innehåll som skulle filmas 

och samtidigt genom det ge tydliga instruktioner till vad som ska läras ut. Det å andra sidan 

har kanske också en inverkan på hur elever känner sig inför videoinspelningen. Utfallet skulle 

kunna bli att om eleverna själva hade fått möjligheten att påverka vad som ska spelas in så 

hade de varit mer bekväma med att ha läraren som videoinspelare.  

Skolverket har sedan länge tryckt väldigt hårt på en jämn och rättvis bedömning. För några år 

sedan gav de ut ett kompendie (2014) gällande likvärdig bedömning i idrott och hälsa. Våra 

resultat pekade starkt på att eleverna var mycket medvetna om att videoinspelning kan hjälpa 

läraren att bedöma de på ett rättssäker och likvärdigt sätt.  

 

Tidsbristen skapar ett ständigt problem inom idrott och hälsa. Videoinspelning kräver enorm 

tid dock mot en stor fördel vid bedömningen vilket eleverna verkar ha en insikt på. Trots 

tidskravet verkar elever vara mycket nöjda över användningen av videoinspelning på lektion-

erna. Det kopplas återigen som en punkt som Skolverket (2014) trycker på otroligt hårt, näm-

ligen likvärdig bedömning. Elever själva känner att de får mer feedback tillbaka och känner 

sig mer rättvist bedömda.  

 

Den övergripande analysen är att videoinspelningar är definitivt värda tiden. Dels uppehåller 

det en hierarki och seriositet på lektionerna och även ger läraren bra med material att göra lik-

värdig bedömning eleverna emellan. Majoriteten var väldigt positiva till videoinspelningar 

och ingen av de undersökta eleverna hade några restriktioner eller invändningar emot det.  
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7. Diskussion 
 

Som utgångspunkt i denna diskussionen valdes själva resultatet. Vår frågeställning utgick 

ifrån hur elevernas prestation påverkas vid videoinspelning under lektionstid. Man skulle 

kunna säga att svaren varierade i större utsträckning än vad som var förväntat. Mest överras-

kande var nog ändå att så många elever var obrydda inför hela momentet filmning. Förväntan 

utifrån den tidigare forskning som tagits del av var att eleverna skulle vara mer motiverade 

när det kom till videoinspelning. Både Parker (2017) och Tier och Connor (2009) talar om att 

eleverna erhåller extra motivation samt ett ökat intresse för feedback. I de skolor som under-

söktes var filmningen ingenting som påverkade majoriteten nämnvärt. Visserligen var själva 

filmandet inte något vanligt förekommande moment, vilket talar för att eleverna möjligen inte 

hunnit uppfatta känslan av videofilmandet eller ens kommer ihåg sin egen reaktion eftersom 

att enda gången det använts skedde tidigt under föregående termin.   

 

Utfallet skulle kunna ha varierat i större grad om undersökningen gjorts på flera klasser. 

Chansen finns att i det snäva urval som gjordes blev utfallet klasser som möjligen hade en 

väldigt hög nivå av sammanhållning. Detta skulle också kunna vara en anledning till att ele-

verna till stor del var högst likgiltiga  inför hela inspelningsmomentet var att i klasserna som 

intervjuades var eleverna möjligen så bekväma med varandra och sin omgivning att nya mo-

ment inte påverkar dem nämnvärt rent känslomässigt. Denna trygghet inom gruppen och i 

varandra vittnade även vissa av svaren under intervjuerna som genomfördes. Flertalet av ele-

verna hävdade att gruppen var ambitiös och idrottsintresserad. Även läraren för gruppen sade 

innan intervjuerna att detta var en grupp där det inte existerade några hårda grupperingar utan 

alla kunde umgås med varandra.  

 

Mycket av den tidigare forskning som presenterats i tidigare stycke tyder på att de flesta sva-

ren som givits i intervjuerna stämmer överens med den fakta som finns, men att den på något 

sätt berör eleverna var det ingen frågan om. Sedan kan man givetvis utifrån våra svar konsta-

tera att vissa inte direkt tar någon notis på ett individuellt plan över att bli t.ex filmad. Men att 

videoinspelningar påverkar den allmänna atmosfären under idrottslektionen (lugn, mindre 

flams) är det inget tvivel om hos de skolor som besökts. Tolgfors (2014) talar dessutom om 

att eleverna ibland inte tänker på själva hur ett moment påverkar dem i tonåren. De har käns-

lor som de utvecklar utan att kunna precisera dem. Så även om inte alla svarade att videoin-
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spelningarna inte hade någon inverkan alls så är tillförlitligheten i ett sådant svar inte helt tro-

värdig enligt Tolgfors (2014). Jakobsson (2014) menar dessutom att videoinspelningar kan ha 

vissa fördelar för eleverna som de inte ens tänker på. Deras förmåga att reflektera sträcker sig 

bara en viss bit, men det finns fakktorer som gagnar eleverna fast de inte tänker på det. Till 

exempel en utökad feedback, vilket några få elever faktiskt nämnde i sina svar. Dessa elever 

sade till och med när de fick utveckla sina svar vidare att de såg en möjlighet för videoinspel-

ningar på andra lektioner också. 

 

Även här så har det diskuterats om möjligheten finns att detta enbart är något som förekom-

mer på lokal nivå i regionen som undersöktes. Rimligheten i att atmosfären på idrottslektion-

erna skulle ha något med det geografiska att göra får dock ses som långsökt men eftersom att 

vår studie enbart skett på lokal nivå får det ändå ses som en möjlighet. Rimligtvis så är detta 

dock ett fenomen som borde gå att applicera på de flesta klasser i gymnasieskolan. På något 

sätt så skapar själva inspelningen en sorts mental miljö eller iallafall mentalt tillstånd hos ele-

verna där de inser att momentet som lektionen innehåller bör tas på allvar. 

 

Frågan var mycket svår att få något utförligt svar på hos så gott som alla grupper som inter-

vjuades. Anledningarna kan bero på olika saker. Fakta kvarstår dock att enbart två eller tre 

grupper svarade något annorlunda än "det är ingenting som jag tänkt på". En av frågorna var 

om eleverna någonsin pratat om videoinspelningar i skolan, med sina föräldrar. Även på 

denna fråga blev svaret att få av dem ens nämnt det hemma, och de som hade berätttat om det 

hemma hade inte erhållit någon nämnvärd respons. En av informanterna uttryckte det på detta 

vis: "det finns väl roligare saker att prata om när man är hemma och ingen i min familj bryr 

sig så mycket om vad som försigår i skolan så länge allt verkar gå rätt till". Man kan alltså 

säga att även på föräldranivå så rådde en relativ obryddhet, utifrån den information som gick 

att få ifrån eleverna iallafall.  

 

Informationen som gavs var dock ytterst liten, andelen som överhuvudtaget hade någonting 

att säga på frågorna som ställdes angående de etiska aspekterna i videoinspelningarna var få. 

En av anledningarna som till varför så få ville svara på dessa frågor är att de anses privata. 

Alltså vad som säga innanför hemmets fyra väggar tänker man alltid en gång extra på innan 

man delar med sig av till främlingar. Möjligheten finns att eleverna hade varit mer samarbets-

villiga på dessa frågor ifall man varit med på skolorna under en längre tid, i samband med en 
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praktik till exempel. Detta hade då möjligen resulterat i att ett förtroende hunnit bildas och 

eleven hade känt sig mer förtrogen med att dela med sig av information. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

För att man ska höja kunna höja pålitligheten i en studie behöver forskaren ställa sig oberoende 

till informanterna och det studerande objektet så mycket så möjligt (Kvale, 1997). Vår studie 

kan kritiseras delvis då en av skolorna där eleverna intervjuades var en av författarnas tidigare 

VFU-plats. En annan aspekt som kunde påverka utfallet av resultat och generalisering är att 

antalet intervjuade som undersöktes var för litet. Även det beskrivs av Kvale (1997) som ett 

vanligt problem vid intervjuundersökningar. Ytterligare ett metodval som skulle kunna disku-

teras är hur resultaten hade varit om intervjuerna hade skett individuellt och inte i grupp. Att 

intervjuerna skedde i grupp kunde påverka resultatet både på ett negativt och ett positivt sätt då 

antingen skapade frågorna en diskussion emellan eleverna eller också avstod de från vidare 

svar.  

7.2. Vidare forskning 
 

I denna studie har vi granskat elevernas syn på videoinspelning. Problematiken med detta är 

att bilden blir något ensidig och bilden av studien blir något ensidig eftersom att vi enbart får 

perspektivet från de som blir utsatta för momentet. Det hade alltså varit väldigt intressant att 

se det hela utifrån ett lärarperspektiv för att få den synen på videoinspelningsmomentet. Ele-

vernas insyn angående videoinspelningsmomentet är möjligen inte så stor att de har hela bil-

den alla gånger. Intressant hade varit att även inkludera lärare i undersökningen som använt 

sig av videoinspelning under många år för att få en djupare insyn i själva användandet. Fokus 

i undersökningen var väldigt smalt och möjligheten finns att det existerar sidor som rör video-

inspelning som hamnat i nytt ljus vid intervjuer med mer erfarna lärare. Att undersökningen 

kunde ha gjorts med större variation av åldrar hade möjligen också varit intressant eftersom 

att en tolkning då hade kunnat göras utifrån ålder i relation till motivation samt andra variab-

ler. Det hade alltså gå att utläsa för vilka åldrar elever drar mest nytta av videoinspelning samt 

att jämförelser med vad eleverna ser som positivt och negativt möjligen varierat ju äldre re-

spektive yngre den tillfrågade var. 
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7.3 Diskussion slutsats 
 

Slutsatsen utifrån det resultat som presenterats är att elever generellt verkar ha mycket 

som rör sig i deras liv. Saker och ting förändras och sinnen utvecklas. Detta verkar i slutändan 

påverka hur mycket kraft som de orkar omsätta i ren reflektion eller ifrågasättande, inom rim-

liga gränser. Resultatet blir att när man talar om ett område som egentligen inte är någonting 

självklart i idrottsundervisningen utan istället är något som kretsar kring ämnet, likt videoin-

spelning gör, så pekar de undersökningar som genomförts på att eleverna inte verkar särskillt 

intresserade.  

 

Precis som Parker (2017) säger så är det läraren som är det främsta medlet i undervisningen. 

Har eleverna då full tillit till lärarens metoder så reflekterar de inte över dem särskillt mycket. 

Orken eller tiden räcker inte till och utfallet blir en viss obryddhet eftersom att de känner tillit 

till momentet genom läraren. Hade de klasser som blev intervjuade i högre grad blivit integre-

rade i användandet av videoinspelning hade säkerligen sveren blivit fylligare eftersom att ele-

verna då själva hade fått känna på momentet. Momentet hade blivit som en allmän uppfatt-

ning, alltså någonting som föreföll naturligt i undervisningen vilket hade lett till att fler elever 

sett det som en aktuell sak att reflektera över.  

 

När ett moment likt videoinspelning eller t.ex pulsklocka bara använda någon enstaka gång så 

blir det aldrig något fokus på själva användningen. Vickerman (2009) förklarar i tidigare av-

snitt att hans iaktagelser tyder på att när elever fick jobba med kamratbedömning så ökade de-

ras förmåga att reflektera. Möjligheten finns att just momentet kamratbedömning inte var det 

avgörande för att eleverna ökade sin reflektionsförmåga. Det skulle kunna vara så att det av-

görande var att Vickerman presenterade eleverna inför något nytt och gjorde det till ett stan-

dardmoment i sin undervisning, vilket i slutändan ledde till att eleverna reflekterade över 

undervisningen i större grad. Alltså ett moment där eleven ställs inför moment som påminner 

om lärarens uppdrag som t.ex kamratbedömning, passning eller infångande av sekvenser (via 

videoinspelning) alla höjer elevernas insikt. Att precis som Tolgfors (2014) påstår så kan vik-

ten av dessa omkringliggande moment vara nog så viktiga som själva undervisningen. Det är 

inte alltid det faktiska momentet i idrottslektionen som är vinsten utan det kan vara kringlig-

gande saker om man använder sig av rätt hjälpmedel och fokus.  
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 Bilaga 1 – intervjuguide 
 
Uppvärmningsfrågor 

·         Hur ofta använder du dig av din mobil 

·         Har du instagram/facebook? 

·         Hur ofta lägger du upp dina bilder 

·         Vad/När lägger du upp dina bilder/videos 

Allmänna frågor 

·         Hur ofta blir du inspelad på idrottsundervisningen? 

·         Får du neka till att bli filmad? 

·         Skrev du på ett dokument som framhäver föräldrarnas tillstånd till att du filmas? 

·         Hur ser du på din aktivitet på idrottslektionerna 

·         Är du medveten om att du har blivit filmad 

·         Har du fått granska det stycket du har blivit filmad på? 

·         Får Du filma dig själv? 

·         Får du göra om momentet ifall du känner att du har misslyckats på inspelningen? 

Etik 

·         Vet dina föräldrar om att du filmas i skolan? 

·         Har du berättat för dina föräldrar att du kan bli filmad i skolan? 

·         Vad tycker dina föräldrar om att du filmas i skolan? 

·         Hur känner du dig när du blir filmad? 

·         Får Du som elev filma en annan elev? 

·         Om du hade fått välja, skulle Du vilja filma dig själv, bli filmad av en kompis eller 

av en lärare? Varför? 

Bedömning 

·         Har Din lärare motiverat utförandet av aktiviteten genom videoinspelningen? 

·         Har du fått information/kollat med läraren om han/hon har raderat filmmateri-

alet? 

·         Får du filma utanför undervisningstimmarna? 

·         Har du frågat om läraren har sambedömt med någon annan lärare på skolan? 

·         Känner du större press när du blir filmad? Ångestkänslor? Lättnad? 

 


