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Abstrakt 
 

Studiens syfte är att utforska en klass uppfattningar om användandet av det digitala  

verktyget Turf inom idrott och hälsa på gymnasiet samt hur dessa elever anser att det kan 

användas för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga. Undersökningen bygger på 

fem genomförda lektioner med elever som studerar på en gymnasieskola i södra Sverige, 

där totalt 21 elever har gett sin syn på Turf och hur det kan bidra till att utveckla deras 

kroppsliga förmåga. I studien nyttjades en kvalitativ metod baserat på ett praktikorienterat 

handlingssätt som kallas för aktionsforskning. Dagboksskrivande, observationer, samtal,  

frågeformulär och dokumentation utnyttjades som verktyg i undersökning för att samla in 

data och därmed kunna besvara studiens frågeställningar. För att analysera det insamlade 

materialet användes ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Resultatet visade att de  

deltagande gymnasieeleverna hade olika uppfattningar kring användandet av verktyget 

Turf i idrott och hälsa undervisningen. De flesta ansåg att appen kunde utveckla deras 

kroppsliga förmåga samtidigt som det fanns elever som menade att det inte fungerade. 

Slutsatsen är att det går att använda sig av verktyget för att utveckla elevers kroppsliga 

förmåga, men en didaktisk implikation är att deras lärande erfarenheter beror på lärarens 

kunskaper om hur verktyget kan nyttjas i undervisningen. 

 

 

 

Nyckelord: aktionsforskning, idrott och hälsa, sociokulturellt perspektiv, socialt  

lärande, medierat lärande, lärprocesser, digitala verktyg, turf, kroppsligs förmåga.  

 

 

 



 
 

Förord  

Jag vill börja med att framföra ett stort tack till idrott och hälsa läraren som var villig att ta emot 

mig och som gjorde det möjligt att studien kunde utföras på en av gymnasieskolans klasser. 

Utan din hjälp hade aldrig denna studie varit möjlig att genomföra. Nästa stora tack vill jag ge 

till min handledare Göran Gerdin för sitt stora engagemang och för att vid ett flertal tillfällen 

gett mig konstruktiv kritik i samband med våra möten. Dessutom för att du har väglett mig i rätt 

riktning under studiens gång. Till sist men inte minst riktas också ett speciellt tack till alla vänner 

och respektive som har gett mig stöd under denna period.  
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle lever både barn och vuxna i en miljö där informationsteknik (IT) spelar en 

avgörande roll. IT påverkar hela samhället, vilket bland annat har bidragit till förändringar inom 

arbetslivet. Detta har lett till att förväntningar har skapats på att skolväsendet ska ta till sig nya 

tekniker för att kunna ge såväl unga som vuxna en möjlighet att utveckla kunskaper som behövs 

för att kunna möta de behov som krävs i dagens samhälle och arbetsliv. Hylen konstaterar i sin 

studie att digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser som den Europeiska Unionen (EU) 

anser vara nödvändiga för att ge samhällsmedborgare en chans till ett livslångt lärande.1Inom 

EU är det vanligt att begreppet digital kompetens definieras på följande vis:  

 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IT-

färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta, bedöma, lagra, producera, redovisa 

och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. 2 

 

Den svenska regeringen tog i mars år 2017 ett beslut angående förtydliganden i läroplaner, 

kursplaner och ämnesplaner för grundskolan samt gymnasieskolan. Detta för att tydliggöra 

skolans uppdrag om att stärka elevernas digitala kompetens och att förbereda dem inför ett 

alltmer digitaliserat samhälle.3 För att lärare ska kunna ge elever den digitala kompetens som 

beskrivs i ovanstående definition behöver hela undervisningen präglas av ett elevaktivt,  

undersökande och kritiskt ifrågasättande arbetssätt.4  

 

Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning från år 2012 visar det sig att det är sällsynt att 

idrott och hälsa läraren använder IT-verktyg i ämnet idrott och hälsa på grundskolan för att 

stödja elevernas lärande samt utvecklande av digital kompetens. Det understryks att det kan bero 

på att kunskapsområdet rörelse, i synnerhet bollsport och lekar dominerar undervisningen. I  

Skolinspektionens rapport framgår det av tidigare tillfrågade lärare i ämnet idrott och hälsa att 

IT-verktyg först och främst anses vara relevant i de teoretiska delarna av ämnet. En av lärarna i 

denna rapport belyser att det kan finnas fördelar med tillgång till dator och projektor, men att 

                                                        
1 Hylen, Jan, Digitaliseringen av skolan, 2011, s 23 
2 Hylen, 2011, s 71 
3 Regeringskansliet, Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner, 2017 
4 Hylen, 2011, s 72  
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ämnet främst ska handla om att eleverna ska röra på sig och att teori kan medföra för mycket 

stillasittande.5 Med utgångspunkt i Skolverkets nuvarande rapport från 2016 om uppföljningen 

av IT-användningen och IT-kompetensen inom skolan går det även att urskilja att ett av ämnena 

där eleverna använder IT minst frekvent är idrott och hälsa. Detta gäller för både högstadiet och 

gymnasiet.6 Mitt personliga intresse för teknologi har alltid funnits. Däremot var det inte förrän 

det sista året på lärarutbildningen som tankarna kring hur digitala hjälpmedel kan användas inom 

ämnet idrott och hälsa började att växa fram. Till följd av detta har denna studie ett intresse att 

utforska en klass uppfattningar om användandet av det digitala verktyget Turf inom ämnet idrott 

och hälsa på gymnasiet. Studien fokuserar även på elevers uppfattningar gällande Turfs potential 

för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga inom idrott och hälsa.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att utforska en klass uppfattningar om användandet av det digitala 

verktyget Turf inom idrott och hälsa på gymnasiet. Mer specifikt är syftet att undersöka hur 

dessa elever anser att Turf kan användas i undervisningen av idrott och hälsa för inlärning och 

utvecklande av kroppslig förmåga. Studien utgår från följande frågeställningar:  

 

 Hur upplevs det digitala verktyget Turf av gymnasieelever i undervisningen av idrott 

och hälsa?  

 

 Hur anser dessa elever att Turf kan bidra till inlärning och utvecklande av kroppslig 

förmåga inom idrott och hälsa på gymnasiet?  

  

                                                        
5 Skolinspektionen, Idrott och hälsa i grundskolan: med lärandet i rörelse, 2012, s 23-25 
6 Skolverket, IT-användning och IT-kompetens i skolan: Skolverkets uppföljning, 2016, s 76 & 81  
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2. Bakgrund 
 

I bakgrunden presenteras en förklaring av de centrala begrepp som används i studien. Därefter  

följer en övergripande beskrivning av digitaliseringens inflytande på det svenska samhället, 

skolverksamheten och ämnet idrott och hälsa.  

2.1 Information- och kommunikationsteknik  
 
Enligt Nationalencyklopedin är begreppet IT en förkortning av det fullständiga uttrycket 

informationsteknik. Det som informationsteknik omfattar är utrustning som kan möjliggöra 

snabb insamling, lagring och bearbetning av information bestående av digital data och kan 

omvandla sådan data mellan olika medier. Detta kan till exempel handla om utrustning som 

datorer, projektorer, digitalkameror och mobiltelefoner.7Dessutom har det i samband med den 

snabba samhällsutvecklingen som har pågått under några decennier utvecklats en nyare och 

modernare benämning som kallas för IKT (informations- och kommunikationsteknik). Inom  

utbildning och mediesektorn är det många som har börjat använda sig av beteckningen IKT för 

att kunna belysa den stora betydelsen som tekniken har fått, men även för att visa hur det är 

möjligt att kommunicera information samt kunskap med varandra.8 I denna studie kommer  

framförallt begreppet IT att användas med undantag för referenser där forskare har använt sig 

av IKT beteckningen.  

2.2 Det digitala verktyget Turf  
 
Spelet Turf betraktas vara en modern version av orientering som innebär att deltagare ska samla 

poäng genom att med hjälp av smartphone och appen Turf bege sig till virtuella zoner som finns 

utplacerade i städer, landsbygd samt naturen.9 Det finns flera Turfföreningar i Sverige som är 

anslutna till både distriktsorienteringsförbund och Riksidrottsförbundet, vilket innebär att spelet 

kan bedömas som en riktig idrott. För en lärare inom ämnet idrott och hälsa finns det möjlighet 

att skapa och bjuda in elever till egna event. Dessa evenemang utförs på en begränsad yta och 

under en förutbestämd tid. En lärare kan bestämma var eventen ska vara utplacerade och hur 

länge de ska pågå.10 Denna studie utmärks av att en klass med elever kommer att få utföra flera 

event och att upplägget kommer att förändras efter varje spelomgång.  

                                                        
7 Nationalencyklopedin, IT, 2017  
8 Säljö, Roger & Linderoth, Jonas, Utm@ningar och e-frestelser,  2015, s 28  
9 Eriksson, Kenneth ”Om Turf”, Turfskane, 2016 
10 Smedberg, Anna, ”Turfa med egna banor” miVIDA, 2017 
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2.3 Kroppslig förmåga  
 
Margaret Whitehead är en brittisk idrottspedagog som har utvecklat begreppet Physical literacy 

(kroppslig förmåga), vilket handlar om att ha motivation, självförtroende, kunskap och  

förståelse för och om fysisk aktivitet. Dessa faktorer ligger till grund för den kroppsliga  

kompetensen som är väsentlig för kunna vara fysiskt aktiv genom livet.11 Det som är målet med 

begreppet kroppslig förmåga är att ge en bredare bild av den kroppsliga kompetens som anses 

vara central i all utbildning som har med rörelse att göra.12 Med utgångspunkt i ämnesplanen 

för idrott och hälsa på gymnasiet går det att urskilja att elever ska få förutsättningar att utveckla 

sin ”förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar 

den kroppsliga förmågan. Därtill ska de även få möjlighet att utveckla ”kunskaper om  

betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa”.13I 

denna studie är begreppet kroppslig förmåga centralt eftersom det nyttjas i ämnesplanen för 

ämnet idrott och hälsa på gymnasiet, men även för att eleverna ska bedöma om det är möjligt 

att arbeta med detta begrepp genom att använda sig av spelet Turf.   

2.4 Det nya digitala samhället 
 

Författarna Schmidt och Cohen14 betonar att med hjälp av teknik kan sådant som tidigare har 

ansetts vara en svårighet för människan likt språk och begränsad information långsamt komma 

att upphöra samtidigt som mänsklig kreativitet samt mänsklig potential öka. En teknisk skapelse 

som människan har bidragit till är Internet men det är även en av få saker som människor  

egentligen inte riktigt förstår. I början var Internet någonting vars syfte var att överföra  

information, men som nu för tiden har blivit en oändligt mångsidig plattform för mänskligt  

uttryck. Det har även blivit ett ursprung för att utföra båda bra och dåliga saker, där människan 

ännu inte har fått bevittna dess fulla påverkan på samhället. 

 

Den svenska Digitaliseringskommissionen belyser att det svenska samhället befinner sig mitt i 

utvecklingen från ett industriellt samhälle till ett digitalt samhälle. Detta kommer för människor 

att innebära en förändring angående hur vi gör och upplever saker, men även hur vi tar oss an 

uppgifter samt finner lösningar. Digitaliseringen kan betraktas som en transformering av  

                                                        
11 Whitehead, Margaret, Physical literacy, 2010, s 5  
12 Nyberg, Gunn & Larsson, Håkan, Rörelseförmåga i idrott och hälsa, 2016, s 43-44 
13 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, 2011, s 83 
14 Schmidt, Eric & Cohen, Jared, The New digital Age: 2013, s 3-4 
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samhällets viktigaste delar, det vill säga en övergång till något nytt som i sin tur kommer att 

bidra med nya förutsättningar för människor och samhället.15 I sinom tid kommer alla människor 

att vara en del av den virtuella världen, vilket grundar sig på att kommunikationstekniken växer 

sig allt större i alla delar av världen med en hastighet som aldrig tidigare har förekommit. Vid 

millenniumskiftet var det uppskattningsvis 350 miljoner människor som hade tillgång till  

Internet och tio år senare ökade den siffran till över två miljarder. Dessutom ökade antalet  

människor med mobiltelefoner under samma period från 750 miljoner till ungefär 5 miljarder. 

Om denna utveckling fortsätter i samma takt kommer de flesta människor på jorden ha tillgång 

till Internet kring år 2025.16 

 

Det IT-politiska målet för Sverige är att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter, men för att bedöma måluppfyllnaden behöver Sveriges utveckling värderas i  

förhållande till omvärlden.17 Länderna Norge och Island har tillsammans med Sverige visat sig 

ha en stark position i digital innanförskap, vilket handlar om människors tillgång till,  

användande av och kunnande inom IT.  Detta har ovanstående länder demonstrerat genom att 

ha haft minst andel icke-användare i Europa sedan år 2005. Slutligen har det gått att urskilja att 

i Sverige lever 1,1 miljoner invånare av befolkningen över 12 år, med största andelen i  

befolkningen över 70 år, fortfarande utan Internet.18  

2.5 Digitalisering av den svenska skolverksamheten 
 
Enligt Fleischer och Kvarnsell är skolan en funktion av samhället, det vill säga att skolan speglar 

samhällsstrukturen. I detta fall handlar de om att det svenska samhället har gått in i en epok där 

kunskap har fått en ny dominans, vilket kallas för ett kunskapssamhälle. Detta förändrade  

samhälle började på allvar växa fram under senare delen av 1970-talet när samhället alltmer 

kom att präglas av en stark tillväxt kring intellektuell teknik.19 Det som var syftet med IT:s 

inträdande i skolan var att ge eleverna möjlighet att utveckla sin digitala kompetens, men som 

idag har förflyttats mot att de ska få chansen att utveckla de kunskaper som krävs att kunna leva 

och verka i morgondagens samhälle.20 

                                                        
15Digitaliseringskommissionen, Digitaliseringens effekter på individ och samhälle, 2016, s 5 & 162 
16Schmidt & Cohen, 2013, s 4 & 13 
17Digitaliseringskommissionen, En digital agenda i människans tjänst, 2014, s 35 
18Digitaliseringskommissionen, 2014, s 14-15 
19Fleischer, Håkan & Kvarnsell, Helena, Digitalisering som lyfter skolan, 2015, s 10-12 
20Hylen, 2011, s 38 
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Den svenska skolan köpte in sin första dator under 1970-talet och år 1974 startade ett projekt 

vid namn Datorn i skolan (DIS) med ett syfte att undervisa om datalära, att modernisera  

undervisningen och att utnyttja datorer som hjälpmedel för inlärning. Under dessa år grundlades 

de viktigaste tankegångarna för svensk dataundervisning genom att det skapades ett arbetssätt 

där eleverna kunde påverka sin arbetssituation, aktivt arbeta i sin egen takt och efter sina  

individuella förutsättningar. När Internet sedan kom att introduceras i skolan år 1994 visade det 

sig året efter att det bara var 17 procent av grundskolan och 59 procent av gymnasieskolorna 

som hade någon form av internetanslutning. Det svenska Skolverket genomförde följande år en  

utvärdering om hur datorer användes i skolan som konstaterade att endast små förändringar 

kunde uppmärksammas sedan mitten av 1980-talet.21 

 

Därefter kom Skolverket att utföra flera projekt för att förbättra utvecklingen och användningen 

av IT i skolan, där ett av dessa projekt var det så kallade Praktiskt IT och Mediekunskap (PIM). 

Detta projekt utfördes år 2005 och innebar att ett webbaserat studiematerial utvecklades där 

information kunde erhållas om hur programvaror praktiskt kan användas i undervisningen.22 

Med tiden har Skolverket kunnat konstatera att flertalet lärare upplever att det finns en stor  

pedagogiska nytta med IT i skolarbetet. En anledning till att IT inte används i skolan kan bero 

på att majoriteten av lärare anser att IT-kompetensen på skolan är otillräcklig och det tekniska 

stödet på skolan är för dålig.23 

 

I dagens samhälle har IT förändrat mycket inom skolans värld, men den stora anledningen till 

varför det har skett en storsatsning på IT i skolan kan bero på följande fyra övergripande skäl. 

Det första skälet är att elever behöver IT-kompetens för att kunna bidra till samhällets  

utveckling, det vill säga att om eleverna lär sig hur datorer kan användas kan de vara delaktiga 

i den nya ekonomin och i det nya samhället. Den andra anledningen är att IT kan användas som 

medel i undervisningen för att skapa lika möjligheter för elever genom att minska de digitala 

klyftorna. Vidare handlar den tredje orsaken om att IT kan nyttjas för att höja effektiviteten och 

kvaliteten i lärandet samtidigt som skolan kan bli mer flexibel. Till sist utgörs det fjärde motivet 

av att skolan har som uppgift att vara en drivande kraft för att göra elever till medborgare som 

kan delta i det samhälle de ska verka i. Detta syftar till det kunskapssamhälle som människor i 

det svenska samhället lever i dag, där individen har fått ett större fokus än tidigare vilket  

                                                        
21Hylen, 2011, s 31 
22Hylen, 2011, s 59 
23Hylen, 2011, s 69 
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medverkar till att IT blir mer väsentligt eftersom det anses kunna leda till ett mer elevorienterat 

arbetssätt.24 

2.6 Digitalisering av ämnet idrott och hälsa  
 
Den svenska Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa från 2012  

understryker att majoriteten av svenska skolor saknar en IT-plan och att användningen av  

IT-verktyg är ovanligt i undervisningen idrott och hälsa. Däremot förekommer det att idrott och 

hälsa lärare använder sig av IT-verktyg i undervisningen, där ett exempel handlar om att lärare 

ibland filmar när elever genomför olika övningar för att kunna främja deras individuella  

utveckling. Ett annat exempel på hur IT-verktyg kan inkluderas i undervisningen har varit att 

lärare presenterar information om orientering genom att använda sig av projektor och dator för 

att väcka elevers intresse samt delaktighet.  Slutligen är möjligheterna för lärare att utnyttja IT-

verktyg i undervisningen beroende av villkoren som finns på skolan, det vil säga lärarnas  

kompetens, tillgång till utrustning och pedagogiska diskussioner kring tillämpningarna. 25  

 

När det gäller ämnet idrott och hälsa är det viktigt att lärare är medvetna om att delar av ämnets 

centrala innehåll har kopplingar till den kultur som har uppkommit från internet, vilket många 

unga deltar ifrån tidig ålder. För lärare finns det flera möjligheter att använda sig av IT-verktyg 

i undervisningen, där ett exempel utgörs av att tekniska hjälpmedel kan nyttjas innovativ i de 

delar som består av rörelse och friluftsliv. Det är lärares frihet till tolkning av skolans olika 

styrdokument som innebär att IT-verktyg kan appliceras nästan i alla moment i undervisningen.  

Med hjälp av IT-verktyg går det att sätta in traditionella idrottsaktiviteter i nya sammanhang 

som kan engagera eleverna och främja deras delaktighet. Detta innebär att tänka bredare kring 

IT-verktyg skulle kunna medverka till att det inte enbart är de elever som redan har ett  

idrottsintresse som finner ämnet relevant.26Dessa tankegångar kring IT-verktyg har lett till att 

nästa avsnitt kommer att fördjupa sig på ämnet idrott och hälsa genom att granska vad som kan 

räknas som ämneskunskaper utifrån styrdokumenten för gymnasiet.  

2.6.1 Styrdokument för ämnet idrott och hälsa på gymnasiet  
 

Det är gymnasieskolans huvuduppgift att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar att  

eleverna tillägnar sig samt utvecklar kunskaper. I ett allt mer digitaliserat samhälle anses det 

                                                        
24Fleischer & Kvarnsell, 2015, s 52-54 
25Skolinspektionen, 2012, s 23 
26Skolinspektionen, 2012, s 24-25 
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vara viktigt att skolan bidrar till att utveckla elevernas digitala kompetens, vilket handlar om att 

eleverna ska få chans att förbättra sin förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhällets utveckling. En gymnasieskola ska även ge alla elever möjlighet att förkovra sin  

förmåga att använda digitala teknik. Detta innebär att elever ska införskaffa sig ett tankesätt som 

ger de möjlighet att se möjligheter, förstå risker samt värdera information med hjälp av digitala 

verktyg.27 Däremot finns det inga specifika krav på att lärare inom ämnet idrott och hälsa måste 

använda sig av digitala verktyg i undervisningen, utan det som anses vara ämnets huvudsakliga 

mening kommer att beskrivas i följande stycke. 

 

I den aktuella kursplanen för ämnet idrott och hälsa står det i inledningen att ämnets syfte är att 

elever utvecklar sin kroppsliga förmåga. Dessutom går det att urskilja att elever ska få möjlighet 

att utveckla sin förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt 

främjar den kroppsliga förmågan. Till sist ska elever få chans att uppleva olika rörelseaktiviteter 

och förstå betydelsen av aktiviteterna som har samband med deras välbefinnande samt hälsa.28 

Det viktigt att tydliggöra vad som räknas som kroppsliga förmåga, vilket kommer att göras  

genom följande citat:  

 

Kroppslig förmåga innefattar tre dimensioner: en rörelsedimension som kan kopplas till begreppet 

rörelsekvalitet, en social dimension som handlar om att röra sig med och bland andra, och en  

kognitiv dimension som handlar om att förstå rörelser i relation till miljö och sammanhang.29 

 

Skolverket betonar i bedömningsstödet för ämnet idrott och hälsa att ovanstående begrepp är ett 

uttryck som står för ett kunnande, där fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet kopplas  

samman med varandra. Det framgår att det som kännetecknar elever som har kroppslig förmåga 

är att de kan röra sig med balans, rörelseekonomi och säkerhet i en rad fysiska utmanande  

situationer. Detta inbegriper att eleverna ska kunna följande:  

 

En person som har kroppslig förmåga ska kunna på ett insiktsfullt sätt läsa av olika aspekter av den 

fysiska miljön vad gäller att förutse både rörelsekrav och rörelsemöjligheter. Han eller hon agerar 

och reagerar med erfarenhet, kunskap och fantasi på de krav som situationen kräver. Dessutom kan 

personen röra sig både enskilt och tillsammans med andra. Slutligen kan personen med god  

kroppslig förmåga identifiera och uttrycka grundläggande rörelsekvaliteter som inverkar på  

                                                        
27 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, 2017, s 2-3  
28 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, 2011, s 83 
29 Skolverket, bedömningsstödet för ämnet idrott och hälsa, 2014, s 8 
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resultatet av den egna rörelseförmågan med hänsyn till basala aspekter som motion, sömn och 

kosthållning. 30 

 

Det betonas även i bedömningsstödet att en förutsättning för att elever ska kunna utveckla sin 

kroppsliga förmåga är att de deltar i och utövar olika former av fysiska aktiviteter. När eleverna 

deltar i rörelseaktiviteten ska dem även utveckla sina faktakunskaper om aktiviteten, men även 

sina färdigheter i att använda aktiviteten på ett användbart sätt och sin förståelse för hur  

aktiviteten hänger ihop med välbefinnandet. Eleverna ska även kunna bedöma var, när och hur 

det är lämpligt att bedriva en viss form av träning kopplat till basala aspekter som livsstil, mat 

samt sömn. Detta medverkar till att kroppslig förmåga innebär kunskaper som ger möjlighet för 

elever att ta ansvar för sin hälsa i ett livslångt perspektiv.31 

 

Med hänvisning till Kommentarmaterialet till ämnet idrott och hälsa så handlar kroppslig  

förmåga om två saker, där den första utgörs av elevers förmåga att bedöma, anpassa och utföra  

rörelseaktiviteter som bibehåller eller utvecklar den fysiska förmågan. Dessutom ska eleven 

kunna relatera valet av rörelseaktiviteter till de egna förutsättningarna och målen, men även 

utifrån teori samt fakta. Vidare kännetecknas det andra alternativet av hur eleven använder den 

komplexa rörelseförmågan som den har uppnått i grundskolan. Detta utmärks av elevens  

förmåga att utveckla rörelseglädje, koordination, kroppsuppfattning, kondition, styrka, rörlighet, 

mental förmåga och motivation. I ämnesplanen beskrivs inte några specifika idrott eller fysiska 

aktiviteter som ska användas för att utveckla elevers förmågor. Däremot ska eleven genomföra 

och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Slutligen ska 

eleverna när de analyserar sina erfarenheter kunna dra slutsatser från fakta, vetenskapliga teorier 

samt beprövade erfarenheter.32 

 

En närmare bedömning av vad det kan innebära att utveckla kroppslig förmåga är att det präglas 

av att kunna röra sig på olika sätt. Det finns även en ytterligare tolkning som utmärks av att det 

kan handla om att värdera sin egen och andras upplevelser av olika sätt att röra sig på samt delta 

i rörelseaktiviteter. Denna tolkning kan bidra till att elever utvecklar en förmåga att värdera sin 

egen upplevelse och hur detta påverkar deras känsla av välbefinnande.33 

                                                        
30 Skolverket, 2014, s 8  
31 Skolverket, 2014,s 8  
32 Skolverket, Kommentarmaterialet för ämnet idrott och hälsa, 2011, s 1 
33 Nyberg, & Larsson, 2016, s 27  
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3. Tidigare forskning 
 
I denna del presenteras tidigare forskning som är kopplat till det område denna studie behandlar, 

detta för att kunna sätta studiens resultat i relation till befintlig forskningsbas. Det som kommer 

att redovisas och diskuteras i detta kapitel är forskning kring IT, och digitala verktyg kopplat till 

inlärning, skolan samt idrott och hälsa.   

3.1 Forskning om IT och digitala hjälpmedel kopplat till inlärning 
 

Enligt forskaren Randy Garrisson har det visat sig att informations- och kommunikationsteknik 

har med sina varierande medier och deras förmåga att upprätthålla interaktion gjort det möjligt 

för lärare att använda sig av elektroniskt lärande i undervisningen. Dessutom att meningsfullt 

lärande inte behöver vara begränsat till erfarenheter som är kopplat till klassrummet. Detta  

lärande bygger på att elever ska tänka och lära sig tillsammans och med hjälp av varandra genom 

använda sig av kritisk reflektion.34 Däremot finns det inga enkla recept för att kunna utforma 

och leverera effektiva elektroniska erfarenheter grundade på positiva samarbetsvilliga ideal.35 

 

Somekh och Davis betonar att IT-verktyg kan användas för att ta över presentation- och  

organisatoriska roller i undervisningen, vilket skulle medverka till märkbara effekter för  

eleverna. Dessa märkbara effekter är att elevers repertoar för att lära sig färdigheter och  

självständighet skulle förbättras. Somekh och Davis understryker att det skulle kunna bidra till 

att rollerna mellan lärare och elev blir omvända, det vill säga elever behöver förklara sitt  

tänkande för läraren istället. För att kunna arbeta i en sådan klassrumsmiljö krävs det ett aktivt 

kognitivt deltagande hos både lärare och elever. Detta innebär att IT-verktyg även skulle kunna 

användas vid utvecklingen av tänkande färdigheter hos elever.36 Det går att konstatera att  

förutsättningarna för lärande i undervisningen förbättras med hjälp av IT-verktyg. Däremot  

beror det på läraren om det digitala verktyget ska kunna bidra till lärande för eleven. En orsak 

till detta är att lärare måste ha kunskap om hur verktyget ska nyttjas i undervisningen för att de 

ska kunna bidra till lärande för eleven.37 

 

                                                        
34 Garrison, D. Randy, E-learning in the 21 st century, 2017, s 2 & 4 
35 Garrison, 2017, s 6  
36 Somekh, Bridget & Davis, Niki, Using information technology effectively in teaching and learning,  

1996, s 14- 15  
37 Somekh & Davis, 1996, s 25  
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Casey m.fl. understryker att lärande är en bred begreppsmässig term som omfattar många  

specifika, men även särskiljande element och processer. När det betonas att en digital teknik 

förstärker inlärning är det ett uttalande som sannolikt är övergeneraliserat eftersom det skulle 

vara osannolikt att någon specifik digital teknik eller applikation skulle stödja alla faktorer i 

lärandet.38 Däremot är viktigt att påpeka att tekniken sällan gör saker opraktiska eller otänkbara, 

utan det tillåter människor ofta göra saker lite bättre, snabbare, effektivare och med mindre  

ansträngning.39   

3.2 Forskning om IT och digitala hjälpmedel kopplat till skolan 
 

I det svenska utbildningssystemet görs det storsatsningar för att genomföra och utveckla  

användningen av informations- och kommunikationsteknik. Det har uppmärksammats att bara 

mellan åren 2009-2013 skedde det en lavinartad ökning från att bara några enstaka skolor till att 

250 skolor planerade satsningar på att varje elev skulle få en egen dator.  Däremot har det visat 

sig att projekten har haft både positiva och negativa effekter på elevernas prestationer i skolan.40 

Hatakka, Andersson och Grönlund understryker att införandet av bärbara datorer kan på flera 

sätt vara positiva för de flesta elevers delaktighet i skolan, vilket beror på att datorerna och 

Internet ger dem nya verktyg att välja mellan i sitt lärande. Den bärbara datorn ger elever mer 

kontroll över sin inlärning genom att de kan göra egna val och vara mer självständiga i sin 

inlärningprocess. Detta anses kunna medverka till att eleverna får en roligare lärmiljö,  

förbättrade vetenskapliga färdigheter, en möjlighet att använd sig av flera källor, men även till 

att främja deras kreativitet och analytiska förmåga.41 En konsekvens som det ökade ansvaret och 

de val som en dator kan medföra är att elever får det svårare att hantera distraktioner från sociala 

medier samt dataspel. Slutligen anses en orsak till detta kunna vara att många elever har  

svårigheter att hitta strategier för att kunna hantera problemet och att lärare måste utrusta elever 

med förmågor samt färdigheter för att kunna göra sunda val.42 

 

Den svenska forskaren Jonas Almqvist betonar i sin studie att lärare och elever använder  

dagligen olika redskap i skolan, där många utför sina handlingar i klassrummet. 43 Dessutom att 

                                                        
38 Casey, A, Goodyear, V & Armour, K”Articulating pedagogies of technology through Thirteen  

pedagogical cases. I Digital Technologies and Learning in Physical Education. 2017, s 253 
39 Casey, Goodyear, Armour, 2017, s 255 
40 Grönlund, Å, Att förändra skolan med teknik, 2014, s 11-17 
41 Hatakka, M, Andersson, A & Grönlund, Å, Student use of one to laptops, 2013, s 101 - 102  
42 Hatakka, Andersson & Grönlund, 2013, s 106-107  
43  Almqvist, J. Learning and Artefact, 2005. s 2 
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det finns möjligheter för lärare att använda sig av datorn för att ge elever en chans att lära sig på 

olika sätt och med olika pedagogiska innehåll. Det är väsentligt att betona att i samspel med 

människor kommer det alltid att finnas olika förväntningar på saker som innebär att i alla dessa 

fall kan tekniken vara ett problem för diskussion och förhandling.  Detta beror på att för det mest 

används hjälpmedel utan att återspegla deras avsikter eftersom att deras användning tas för  

givet.44En annan konsekvens är att i undervisningen kommer alltid klassrumskulturen och elever 

att påverka användningen av artefakten, vilket bidrar till att det inte går att avgöra vilka  

förändringar som kan dyka upp när nya digitala verktyg nyttjas. Till sist finns det potential att 

använda digitala verktyg på många olika sätt men det kommer alltid att finnas några elever som 

blir inkluderade och exkluderade.45 Denna undersökning blir betydelsefull för studien på grund 

av att den har som mål att undersöka hur elever anser att det digitala verktyget Turf kan användas 

för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga inom idrott och hälsa på gymnasiet.  

 

En viktig aspekt att ha i åtanke är att teknik inte bör användas urskillningslöst, utan det är  

väsentligt att den bedöms på grund av dess förmåga att underlätta uppnåendet av  

utbildningsmålen. Det är även betydelsefullt att lärare skiljer sig från gamla problem och  

föråldrande pedagogik för att kunna stödja elever i sin utbildning. I en studie som genomfördes 

av Casey m.fl. betonas det att lärare kan lösa detta genom att ta till sig en pedagogik för teknik, 

vilket handlar om att maximera teknologins potential för att påskynda lärandet på meningsfulla 

sätt som möter de olika individernas behov. Denna pedagogik tar utgångspunkt i att lärare vill 

göra saker annorlunda snarare än samma saker med hjälp av ett imponerande verktyg. 46 

3.3 Forskning om IT och digitala hjälpmedel koppla till idrott och hälsa. 
 
I dag finns det tecken på en omfattande ökning av tillgängligheten, men även av användningen 

av digitala verktyg inom ämnet idrott och hälsa. Enligt Casey, Goodyear och Armour bok visar 

det sig att en lärare i ämnet idrott och hälsa kan inte bara genom att lägga till ett verktyg i 

undervisning skapa en omvandling i lärande samt pedagogik, utan det är sättet som läraren  

använder verktyget som är avgörande för förändringen. Det har uppmärksammats att en lärare 

måste kunna bedöma vad det digitala verktyget har att erbjuda och hur det kan implementeras i 

undervisningen för att det ska kunna främja effektiva inlärningsupplevelser. En idrott och hälsa 

                                                        
44 Almqvist, 2005. s 55 
45 Almqvist, 2005, s 58 
46 Casey, A, Goodyear, V & Armour, K”A pedagogical cases approach to understanding digital  

Technologies and Learning in physical education.  I Digital Technologies and Learning in Physical  

education, 2017,  s 6 
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lärare behöver ställa sig följande frågor om de har kunskapen och erfarenheten att använda sig 

av ett digitalt verktyg utan att hindra engagemangsnivån i lektionen. Dessutom kommer det  

digitala verktyget att kunna förbättra lärandet av det specifika innehållet och kan tekniken  

förhålla sig till elevers tidigare erfarenheter och nuvarande behov.47 

 

Med undantag till ovanstående frågor finns det också tre viktiga lärdomar som kan vara  

betydelsefulla för idrott och hälsa lärare att fundera kring innan de integrerar digitala verktyg i 

undervisningen. Den första lärdomen handlar om att det är väsentligt att lyssna på eleverna  

eftersom de är centrala för lärandeprocessen. När en lärare fattar beslut om att använda digitala 

verktyg baserat på elevers behov och erfarenhet, kan tekniken bidra till att lärande är autentiskt 

och meningsfullt för eleverna. Vidare utmärks den andra lärdomen av att pedagogiken ska driva 

förändringen, inte den digitala tekniken. En lärare måste göra förändringar för lärandets skull 

och meningen med ändringarna ska gynna eleverna. Slutligen kännetecknas den tredje lärdomen 

av att digitala verktyg kan användas för att motivera, men även ge eleverna möjlighet att vara 

kritiska tänkare, problemlösare och ägare av egen kunskap samt lärande.48  

 

Ett digitalt verktyg som har blivit allt vanligare inom ämnet idrott och hälsa är surfplattor, vilket 

framförallt beror på att det anses kunna nyttjas för att påskynda elevers lärande.49Med  

utgångspunkt i en studie som genomfördes av Kathleen m.fl. visade det sig att en kombination 

av faktorer som lärare fokuserar på är process, teknik och pedagogik vilket kan leda till ett ökat 

deltagande i praktiska moment i undervisningen. Detta tillvägagångssätt betraktas kunna ge 

möjlighet till positiva fysiska aktivitetsrelaterade effekter på hjärnan och förbättrad motorisk 

kompetensinlärning för elever. Till sist bedöms det finnas ett tydligt mervärde när surfplattor  

används för att stödja elever för att komma i kontakt med sina kamrater och att läraren måste 

överväga pedagogiska tillämpningar snarare än att fokusera på att undervisa tekniska  

färdigheter. 50 Det som kommer att beröras i nästa avsnitt är hur digitala verktyg kan användas 

som läromedel i ämnet idrott och hälsa. 

  

                                                        
47 Baert, Helena, Winiecki, Tom,  Madden, Matthew, Bryan, Rebecca  & Macdonald, Catherine, “ 

Using digital Technologies in  physical education to transform pedagogy”.,  I Digital technologies and 

learning in physical education., 2017, s 208-208 
48Baert, Winiecki, Madden, Bryan, & Macdonald,  2017, s 209  
49 Armour, K,  Evans, G, Bridge, M, Griffith, Mark & Lucas, S ”The beauty of the IPad for  

revolutionizing learning in physical education”., I Digital Technologies and Learning in Physical  

education, 2017, s 216 
50 Armour, Evans, Bridge, Griffith, & Lucas, 2017, s 219-222  
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3.3.1 Hur kan digitala verktyg  användas som läromedel i undervisningen?  

 
Under de senaste åren har en viss typ av Tv–spel som kallas för Exergames, vilket är en  

kombination av digital teknik och fysisk aktivitet lyfts fram i den svenska skolans undervisning 

inom ämnet idrott och hälsa. Dessutom för att främja hälsa och hindra övervikt bland unga. Det 

framgår att de finns olika sorters Exergames, där några kan till exempel vara dansinriktade, 

sportinriktade och hälsoinriktade spel. I ett projekt som genomfördes av Quennerstedt m.fl. hade 

de som syfte att fördjupa kunskapsbasen om användandet av Exergames som läromedel i skolan, 

men även vad ungdomar kan lära sig när de spelar tv-spel som innehåller kroppsrörelser.  

Resultatet visar att lärare är generellt positiva till att använda Exergames i undervisningen och 

en anledning till detta är att lärare anser att spelen har ganska stor möjlighet att stimulera  

eleverna till fysisk aktivitet.51 Däremot understryker Quennerstedt m.fl. i följande citat att innan 

införandet av tv-spel i undervisningen behövs det anges berättigande skäl:  

 

Det räcker inte att motivera införandet av Exergames i skolan genom en förväntan om att öka den 

fysiska aktiviteten. Istället bör frågor om vad detta läromedel erbjuder för kunskaper och hur elever 

lär sig i mötet med spelet vara i fokus.52 

 

Detta projekt visar att Tv-spel i undervisningen inte är någon lösning på frågan om aktivitet/ 

inaktivitet bland barn och unga. Däremot kan de betraktas som ett möjligt läromedel att använda 

för att uppnå vissa mål med undervisningen. Dessutom kan det användas för att ge eleverna 

möjlighet att utveckla olika rörelsekvaliteter och en chans att lära sig en specifik rörelsekultur. 

Det är läraren som har en central roll vad gäller Tv-spelens möjlighet att fungera som läromedel, 

vilket beror på att det viktiga är hur lärare undervisar och hur de använder läromedlet i sin  

undervisning.53 Med koppling till studien blir denna undersökning relevant av den orsaken att 

det digitala verktyget Turf kan betraktas som ett Exergame. Därför blir det även intressant att 

granska hur lärare inom ämnet idrott och hälsa kan använda sig av applikationer i mobilen som 

ett medel för att kunna bidra med ökat lärande bland eleverna vilket beskrivs i följande avsnitt.  

 

 

 

                                                        
51 Quennerstedt, M, Öhman, M, Meckbach, J, Almqvist J, Majsvorsdotter, N, Gibbs, B, Nyberg, G, 

Bäckström, Å, Tv-spel som hälsofostran, 2015. s 183-185 
52 Qunnerstedt, Öhman, m.fl., 2015, s 191 
53 Qunnerstedt, Öhman, m.fl., 2015, s 189 & 191 
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3.3.2 Hur kan  mobilapplikationer användas i undervisningen? 

 
Det har visat sig att lärare i ämnet idrott och hälsa kan använda sig av en rad olika applikationer 

i mobilen för att stödja elevers fysiska, kognitiva, sociala och emotionella lärande genom att 

koppla de till ett taktiskt tillvägagångssätt. I en undersökning som genomfördes av Goodyears 

m.fl. demonstrerades detta genom att de planerade en längre lektionsserie i basket som syftade 

till att eleverna skulle få utveckla sin fysiska, kognitiva, sociala och emotionella lärande. Dessa 

lektioner hade som mål att ge elever möjlighet att förbättra sin samarbetsförmåga,  

självförtroende, tekniska och taktiska färdigheter med hjälp av applikationer på surfplattor. Den  

taktiska modellen som användes byggdes på att läraren ska börja lektionen med en spelform, 

men även utgå från taktiska problem och använda sig av deduktiva frågor för att få eleverna att 

lösa didaktiska problem. Till sist kännetecknades modellen av att läraren ska ha en hög feedback 

nivå under den inlärda uppgiften.54 Med hänsyn till Goodyears m.fl. undersökning så förbättrade 

mobilapplikationerna som användes i undervisningen möjligheterna för alla elever att lära sig.  

De applikationer som användes var följande Coachs Eye, Ubersense, Dartfish, Easy tag,  

Socrative, Explain Everything och Edmodo. Dessutom medverkade användningen av mer än en 

applikation till att behålla elevernas intresse för lärande och grupparbete.55  

 

Det framgår att alla lärare som vill använda sig av digitala verktyg i undervisningen för att stödja 

inlärningen måste förhålla sig till en diagnos, respons och utvärderingsprocess. Denna process 

utmärks av att lärare bedömer hur tekniken kan användas för att hjälpa och stärka utformningen 

av effektiva lärande upplevelser. I detta fall innebär diagnos att läraren måste kunna  

diagnostiseras sina elevers enskilda och individuella behov. Det som menas med respons är att 

läraren måste kunna ge återkoppling på elevernas individuella behov genom frekvent och  

personligt stöd. Slutligen måste lärare kunna utvärdera och bedöma studenters lärande för att 

kunna reagera effektivt på studenters lärande erfarenheter. 56 

 

En lärare ska inte vara rädd för att använda sig av tekniska hjälpmedel i sin undervisning när det 

är motiverat. För när både lärare och elever är vana att använda sig av digital teknik kan det 

bidra till nya, men även värdefulla dimensioner för undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Det 

                                                        
54 Goodyear, Victoria, Blain, Dylan, Quarmby, Thomas & Wainwright Nalda, “ The use of mobile apps 

with a tactical inquiry approach”., I Digital technologies and learning in physical education, 2017, s 13-

14 
55 Goodyear, Blain, Quarmby & Wainwright, 2017, I Digital technologies and Learning in physical  

education 2017, s 15 
56 Ibid, 2017, s 25- 26  



16 
 

som Barker m.fl. betonar i sin studie är att användningen av olika former av teknik kan  

framförallt öka elevernas digitala kompetens. Däremot understryker Barker m.fl. att det är  

väsentligt att notera två punkter, där den första utgörs av att den digitala kompetensen som  

kommer att finnas i klasser kommer sannolikt att skilja sig mycket ifrån varandra. Den andra 

punkten handlar om att en lärare bör överväga hur denna typ av inlärning möter målen för ämnet 

idrott och hälsa i det givna sammanhanget.57 

3.4 Sammanfattning 
 

Den tidigare forskningen visar att när det gäller svenska skolor har det skett en kraftinsats för 

att utveckla nyttjandet av digitala verktyg i undervisningen. Däremot har lärarens kunskaper om 

digitala verktyg och hur de väljer att nyttja verktygen i samband med lektionerna en avgörande 

betydelse för att de ska kunna bidra till en bra lärande erfarenhet för eleverna. En idrott och 

hälsa lärare anses kunna använda sig av flera olika digitala verktyg, det vill säga t.ex. Surfplattor, 

Exergames och olika mobilapplikationer för att lärandet av ett specifikt innehåll ska kunna  

utvecklas. Slutligen understryks det för att detta ska vara möjligt är de viktigt att lärare inte är 

rädda att använda sig av digitala verktyg om de kan bidra till förbättrad och utökad inlärning 

för eleverna.  

 

Med hänsyn till den tidigare forskningen anses en förutsättning för att integrationen av ett  

digitalt verktyg ska bli optimalt i undervisningen vara att lyssna på eleverna eftersom de är  

centrala för lärandeprocessen. Det ska heller inte vara den digitala tekniken som ska driva 

förändringen till att förbättrad och utökad inlärning ska kunna förekomma bland eleverna, 

utan de är pedagogiken som ska ligga till grund för detta. En anledning till detta anses vara 

att en applikation inte kan stödja alla faktorer i lärandet. Detta är relevant eftersom denna 

studie har framförallt som syfte att undersöka hur det digitala verktyget Turf kan  

användas för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga i samarbete med en klass. I 

och med att ingen av de tidigare studierna har behandlat specifikt hur verktyget Turf kan 

nyttjas är förhoppningen att denna studie ska kunna belysa vilka pedagogiska metoder 

som krävs för att Turf ska kunna bidra till elevers lärande.  

                                                        
57 Barker, D, Nielsen, J, Wahlström, M, Ruchti- Barker, N, Carlen U & Maivarosdotter, N”Developing  

digital technology competence in physical education.  I Digital Technologies and Learning in Physical  

Education, 2017, s 244 
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4. Teoretiskt perspektiv 
 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv vilket består av det sociokulturella  

perspektivet på lärande, socialt lärande, medierat lärande och lärprocesser.58 Dessa teoretiska  

utgångspunkter används som ett redskap för att analysera hur det digitala verktyget Turf kan 

användas för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga i ämnet idrott och hälsa på  

gymnasiet. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande  
 
Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i två olika inriktningar, där den första  

inriktningen tar ursprung i John Dewey verk samtidigt som den andra tar grund i Lev Vygotskijs 

arbete. Enligt Säljö går det att konstatera att forskare försöker att undvika fallgroparna i det 

rationalistiska respektive empiristiska traditionerna genom att förklara att det sociokulturella 

perspektivet har avgränsningar som är viktiga att ha i minnet. Säljö menar att den viktigaste 

preciseringen för det sociokulturella perspektivet är att intresset riktas mot frågor som har att 

göra med hur människor kommer att behärska kunskaper och färdigheter som utmärker deras 

eget samhälle samt den tid de lever i. Detta perspektiv har nämligen en syn på lärandet som 

innebär att dessa processer inte ser ut på samma sätt i alla samhällen samt kulturer. Med  

utgångspunkt i det västerländska samhället där vissa tekniker, värderingar och sociala strukturer 

förekommer är de självklart att människor lär samt använder kunskaper på ett speciellt sätt. 

Däremot måste lärande i kulturer som inte använder sådan resurser förstås på andra sätt, vilket 

gäller både för individer och samhället i dess helhet. En annan bestämning som är betydelsefull 

att ha i åtanke inom det sociokulturella perspektivet är att de kunskaper och färdigheter som 

utgör samhälleliga erfarenheter inte kommer från individen, utan har utvecklats i samhället samt 

mellan människor. Slutligen går det att urskilja att i det sociokulturella perspektivet är lära att 

tillgodogöra sig delar av samhällets samlade kunskaper och färdigheter, men även att när  

människor tillägnar sig sådan färdigheter utvecklas de till att bli en kulturvarelse med vissa  

förmågor.59 

 

Den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper, och andra resurser som människor förvärvar 

genom interaktion med omvärlden kallas för kultur. I kulturen ingår också alla de fysiska  

redskapen som hela vår vardag är fyllda av, det vill säga till exempel olika informations- och 

                                                        
58 Säljö, 2010 & Dysthe, 2013  
59 Säljö, Roger, Lärande och kulturella redskap, 2010, s 21 -22 
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kommunikationstekniker.60 Dessa redskap som har vuxit fram i historien är avgörande för hur 

människor använder sitt intellekt, sin kropp och hur de samspelar med andra. Detta beror på att 

redskapen förändrar i grunden människans sätt att skapa erfarenheter, men även att lära. Med 

hänsyn till ett sociokulturellt perspektiv går det att konstatera att lärande är socialt och medierat 

samt något som sker i olika lärprocesser.61 De här tre begreppen kommer att användas i studien 

och förklaras vardera i kommande avsnitt.  

4.2 Socialt lärande  
 
Enligt Dysthe var det Vygotskij som identifierade och teoretiserade den process som sker vid 

socialt lärande genom att kalla detta skeende för internalisering, vilket är utvecklingen från 

social samverkan till individuella medvetenhetsfunktioner. Dysthe förklarar att internalisering 

innebär att mentala funktioner överförs eller styrs, det vill säga medieras med hjälp av fysiska 

och intellektuella redskap som människor använder i olika slags sociala aktiviteter. Dysthe  

betonar att det finns två olika typer av internalisering, där det första består av bemästrande/ 

övertagande samtidigt som det andra utgörs av appropriering. Det första innebär att en individ 

övertar något och det andra betyder att människor gör det som de har övertagit till sitt eget. 

Dessa två stadier kan förhålla sig till varandra som två steg i en utvecklingsprocess. Däremot 

finns det inget automatiskt funktionssätt i övergången från att överta något till att bearbeta det 

mentalt för att kunna gör det till sitt eget. Detta medverkar till att utveckla en skicklighet ofta är 

en omständlig och insatskrävande procedur som tar tid. 62  

 

Säljö understryker att Vygotskij hade ett intresse att undersöka barns potential vid lärande i 

sociala sammanhang. Detta medverkade till att Vygotskij utvecklade begreppet närmaste  

utvecklingszon (ZPD) för att kunna betrakta människors lärande och utveckling. Denna  

utvecklingszon handlar om vad eleven har för potential att lära sig själv och vad den kan lära 

sig tillsammans med en mer kompetent kamrat eller under vuxenledning.63 Med utgångspunkt i 

Barker, Annerstedt och Qunnerstedts studie visar det sig att tre komponenter bör finnas med för 

att närmaste utvecklingszonen ska kunna uppstå, där den första beståndsdelen utgörs av att 

gruppmedlemmar måste delta i en delad kommunikation. Barker m.fl. menar att det är först när 

eleven vill ta del av kommunikationen i gruppen som lärande kan uppkomma. Den andra  

                                                        
60 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2014, s 29 
61 Säljö, 2010, s 24 
62 Dysthe, Olga, Dialog, samspel och lärande, 2013, s 78-79  
63 Säljö, 2014, s 120 & 122 
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beståndsdelen utmärks av att det måste finnas en expert- nybörjar relation mellan de olika  

gruppmedlemmarna, vilket handlar om att mer kompetenta kamrater vägleder mindre  

kompetenta för att kunna skapa ett ömsesidigt lärande. Slutligen kännetecknas den tredje  

beståndsdelen av att kunskap och lärande nås genom överenskommelse, det vill säga kunskap 

skapas genom att elever blir eniga över hur något ska göras.64 

 

I enlighet med Vygotskij är elevers förmåga att lära sig genom att härma, en nyckelfaktor vad 

beträffar lärandet i samhället.  När elever får umgås med andra lär de sig att iaktta och imitera, 

vilket med tiden kan utveckla högre psykiska funktioner. Detta anses vara en stor del av den 

sociala inlärningen.65Däremot är det betydelsefullt för att kunna förstå hur människor lär och 

bemästrar situationer att inte bortse från att individer fungerar i samspel med artefakter, det vill 

säga de hanterar situationer genom att utnyttja fysiska samt intellektuella redskap.66 Det blir 

därför av vikt att i denna studie ta hänsyn till att lärande inte enbart sker när eleverna samspelar 

med varandra, utan även när de integrerar med det digitala verktyg Turf som utgör en del av 

deras omgivning i undervisningen. Lärandet kommer i detta fall att studeras när eleven  

integrerar med varandra i syfte att försöka utveckla kroppsliga förmåga.  

4.3 Medierat lärande 
 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är begreppet mediering centralt, vilket innebär att  

människor inte står i direktkontakt med omvärlden utan det är fysiska och intellektuella redskap 

som förmedlar verkligheten för människor i konkreta verksamheter. Fysiska redskap kan vara 

exempelvis kartor, kompass och mobiltelefoner samtidigt som intellektuella redskap är  

kunskapen om hur en karta, kompass samt mobiltelefon ska användas. Detta betyder att olika 

fysiska och intellektuella redskap utgör integrerade delar av individers sociala praktiker. En  

viktig aspekt är att det inte går att analysera dessa artefakter var för sig och sedan studera de rent 

mänskliga tänkandet för att kunna förstå lärande som en del av sociala praktiker. För skulle 

redskapen och den sociala praktiken plockas bort bidrar det till att studier ägnar sig åt att studera 

hjälplösa individer som har berövats på sina sociokulturella resurser.67 

                                                        
64 Barker, Dean, Quennerstedt, Mikael & Annerstedt, Claes, Inter- student interactions and student 

learning in health and physical education: a post- Vygotskian analysis,  2015, s 413-414 
65 Philips, D. C. & Soltis, Jonas F., Perspektiv på lärande, 2010, s 94  
66 Säljö, 2014, s76 
67 Säljö, 2014, s 81 
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Ett annat viktigt medierande redskap är de resurser som finns i människors språk. Det är  

språket som är den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning eftersom det ger  

människor möjlighet att kommunicera erfarenheter med varandra. Inom detta perspektiv betonas 

tänkandets kommunikativa och kollektiva karaktär, där tänkandet betraktas som något  

människor deltar i samtidigt som kognition är något som finns mellan människor som är  

engagerade i gemensamma aktiviteter. I detta fall är det rimligt att se tänkandet som en form av 

kommunikativt arbete, men även som aktiva handlingar från individers och kollektivets 

sida.68Med hänsyn till tänkandets två ovanstående karaktärer kan elever genom att kunna  

sam-tala och sam-lyssna i grupp få tillgång till varandras analyser samt slutsatser. Dessutom 

innebär det att elever kan genom att delta i kommunikation ta till sig nya sätt att tänka, resonera 

och handla. Däremot är det viktigt att ha i minnet att tänkande och språklig kommunikation inte 

går att jämställas med varandra, vilket innebär att det eleverna säger behöver inte alltid  

återspegla det de tänker. Detta betyder att tänkande inte går att följa, utan det är vad eleverna 

säger och vad de gör som går att studeras. 69 

 

Till följd av människors kommunikativa förmågor har individer haft möjligheten att organisera 

sig i olika slag, vilket har medverkat till att det som en person har haft svårigheter med att utföra 

klarar ofta en grupp av genom gemensamma ansträngningar istället.70 I denna studie kommer 

därför eleverna att få möjlighet att arbeta i olika grupper när de arbetar med det digitala verktyget 

Turf, men även när de ska reflektera/ återkoppla angående de olika lektionerna. Detta bygger på 

att de ska ges möjlighet till ett effektiviserat lärande.  

4.4 Lärprocesser  
 

Enligt Säljö blir kulturen och dess institutioner tidigt det sammanhang, där lärande samt  

utvecklingen sker. Säljö menar att med hjälp av språket och genom samspelet med den  

materiella omvärlden sker en kognitiv samt emotionell socialisation som måste förstås som  

sociokulturell. Däremot skiljer sig den åt mellan samhällen, vilket innebär att människor  

utvecklas inom ramen för kulturella och samhälleliga villkor som är olika. En funktion av detta 

är att läroprocesser också anses vara skilda. Den viktigaste mänskliga lärmiljön har alltid varit 

och kommer fortsättningsvis alltid att vara den vardagliga interaktionen samt det naturliga  

                                                        
68 Säljö, 2014, s 82 & 111 
69 Säljö, 2014, s 114-115 
70 Säljö, 2014, s 235 
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samtalet. Det är närmare bestämt genom samtal i situerade praktiker som människor lär sig de 

flesta av de interaktiva färdigheter som de behöver för framtiden.71 

 

När det gäller den väg som elever tar för att behärska redskap (exempelvis det digitala verktyget 

Turf) kan det betraktas som en stegvis process som innebär att eleven går igenom ett antal faser. 

Den första fasen kännetecknas av att en människa saknar förtrogenhet med redskapet och dess 

funktion i en speciell praktik. Vidare utmärks den andra fasen av att människan kan använda 

redskapet under handledning av en mer kompetent person. Den tredje fasen handlar om att  

successivt öka personens självständighet och förmåga att hantera redskapet på egen hand.  

Dessutom kan personen avgöra när redskapet ska användas och stödet kan nu minskas eller vara 

mer indirekt. Slutligen i den fjärde fasen behärskar individen redskapet eller färdigheten på egen 

hand, det vill säga personen vet när och hur det skall användas. 72  

 

Med utgångspunkt i den ovanstående lärandeprocessen som handlar om att kunna behärska ett 

redskap går det att urskilja att det yttre stödet minskas successivt för att så småningom försvinna 

helt. Dessutom behöver de yttre stödet inte heller komma från en annan person utan kan bestå i 

att elever följer skriftliga instruktioner eller använder sig av lämpliga intellektuella och fysiska 

redskap.73 Det är samspelet mellan vad som är biologiskt givet och förmågan att skapa olika 

former av medierande redskap som är grunden för sociokulturell utveckling. Denna utveckling 

kan beskrivas som ett lärande som startar på kollektiv nivå och som sedan övergår till att ske på 

individnivå. 74 I denna studie har lektionerna organiserats så att det är i första hand eleven som 

är aktiv i lärprocessen. Dessa lektioner har även skapats för att ge eleverna förutsättningar till 

sociala interaktioner och kommunikativa utbyten. Tanken är att skapa en lärmiljö där eleverna 

samverkar och integrerar med varandra, men även med artefakter så att lärandet på så sätt kan 

studeras.  

  

                                                        
71 Säljö, 2014, s 232-233 
72 Säljö, 2014, s 124 
73 Säljö, 2014, s 125 
74 Säljö, 2014, s 231 
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5. Metod  
 
Detta kapitel kommer att presentera och diskutera den metod som användes för att genomföra 

denna studie och varför den valdes samt etiska överväganden.  

5.1 Val av metod – Aktionsforskning  
 
Vid valet av forskningsmetod är det vanligt att prata om två olika ansatser, kvalitativ och  

kvantitativ ansats. Valet grundar sig på det formulerade problemet i studien och utifrån den 

valda metoden existerar det två olika upplägg i tillvägagångssättet. Det är valet av upplägg som 

avgör vilken data som skall samlas in.75Denna studie tar utgångspunkt i en kvalitativ  

forskningsmetod, vilket innebär att mätmetoden utgår från att samla in data i form av ord och 

förklaringar av händelser måste härledas genom granskning av den inhämtade empirin som har 

samlats in.76 En anledning till att den kvalitativa forskningsmetoden valdes var att datamaterialet 

kunde genom detta sätt ge en bra bild av de komplexa sociala situationer som förekommer när 

elever använder sig av verktyget Turf i idrott och hälsa undervisningen.  

 

För att sedan kunna genomföra denna studie användes en praktikorienterad metod som kallas 

för aktionsforskning.77I enlighet med Rönnerman betraktas denna metod ha ett tillvägagångssätt 

som handlar om att fördjupa sin förståelse om praktiken genom att ställa frågor och därefter 

prova handlingen med ett syfte att förändra verksamheten. Rönnerman menar att olika verktyg 

används i processen för att hjälpa praktikern att identifiera ett problem, följa en  

utvecklingsprocess, reflektera och värdera den nya praktiken. Det som blir väsentligt är mötet 

mellan det generella och det specifika kring de som studeras.78 Inom aktionsforskning är det 

vanligt att verktygen dagboksskrivande, observationer, videoinspelningar och dokumentation 

används för att kunna skapa distans till det som är bekant. Valet av metod grundades i  

uppfattningen av att aktionsforskning har ett handlingssätt som är lämpligt när insikter ska vara 

grunden till fördjupat lärande och förändring ska bygga på vetenskap samt beprövad  

erfarenhet.79 Kopplat till Rönnermans tankar granskade undersökningen hur det digitala  

verktyget Turf kan användas för inlärning och utvecklade av kroppslig förmåga i ämnet idrott 

                                                        
75 Densecombe, Marty, Forskningshandboken, 2009, s 319- 322 
76 Densecombe, Marty, 2009, s 367-368  
77 Rönnerman, Karin, Aktionsforskning i praktiken, 2012  
78 Rönnerman, 2012, s 29 
79 Rönnerman, 2012, s 33 & 38   
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och hälsa med hjälp av verktygen dagboksskrivande, observationer, samtal, frågeformulär samt 

dokumentation. 80 Dessa verktyg kommer att beskrivas mer utförligt i avsnittet datainsamling.  

  

Den tysk-amerikanska socialpsykologen Kurt Lewin beskrivs som fadern till begreppet  

aktionsforskning som utformades under 1940-talet. Enligt Lewin ansågs aktionsforskning vara 

en cyklisk modell där arbetet utgår ifrån att en individ utifrån egna erfarenheter planerar en 

aktion. Med utgångspunkt i Lewis tänkande skapade Kemmis och McTaggart i pedagogiska 

sammanhang en spiral som kallas för den självreflekterande spiralen. Det som den  

självreflekterande spiralen betonar är att en förändring likväl kan starta i en reflektion som leder 

till att en individ vill förändra och på så sätt skapa en ny aktion.81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna spiral visar steg för steg hur en forskare ska gå till väga för att genomföra en  

aktionsforskning. Det första steget Reflect, innebär att forskaren gör en nulägesanalys, det vill 

säga identifierar problem som finns i en verksamhet som kan behövas förändras. Med  

utgångspunkt i steg ett går forskaren vidare till steg två Plan, där forskaren planerar  

aktionens innehåll och upplägg. Därefter kommer steg tre Act, vilket utmärks av att forskaren 

iscensätter handlingen som utgör grunden för förändringen av verksamheten. Dessutom  

genomförs iakttagelser under aktionen som leder forskaren in i steg fyra som är Observe. Detta 

steg handlar om att forskaren observerar uppträdande, men även konsekvenser av förändringar 

som har gjorts i samband med projektet genomfördes. Steg fem Reflect kännetecknas sen av att 

forskaren reflekterar över vad som har hänt genom samtal med de involverade. Slutligen när 

                                                        
80 Rönnerman, 2012,s 30- 33 
81 Kemmis, Stephen,  McTaggart, Robin, Nixon, Rhonda,  The Action research planner: doing critical 

participatory action research, 2014,  s 19  

Figur 1. Kemmis & McTaggart, 1998   
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forskaren har kommit till de två sist stegen kan nya frågeställningar ha producerats som  

medverkar till att processen återupprepas på nytt för att projektet ska kunna förbättras.82   

 

Med hänsyn till Kemmis m.fl. (2014) studie behöver aktionsforskning inte alltid följa mönstret 

av en självreflekterande spiral som handlar om att reflektera, planera, aktion, observera och  

reflektion. Kemmis m.fl. menar att saker ofta går till på ett mindre välstrukturerat sätt men att 

det samtidigt är viktigt att genomföra alla stegen. Det är väsentligt att planera en förändring av 

intresse för att göra metoden och deras konsekvenser mer rationella, produktiva, hållbara,  

rättvisa och inkluderande. Dessutom anses det vara viktigt att genomföra förändringar och att 

observera vad som händer. Till sist är det betydelsefullt att reflektera med andra i den offentliga 

sfären, men även att omplanera mot bakgrunden av vad som har upptäckts.83 Denna studie  

bygger på att de första fem stegen i den självreflekterande spiralen fullföljdes, det vill säga  

stegen återupprepades inte på nytt med anledningen av den tidsram som studien hade att förhålla 

sig till.  

5.2 Urval och avgränsningar 
 
I denna studie användes ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga den skola och klass som 

valdes ut till undersökningen var de som för tillfället fanns tillgängliga.84 Skolan är en  

gymnasieskola som är belägen i södra Sverige. Vid valet av gymnasieklass blev skolans lärare 

i ämnet idrott och hälsa tillfrågade om de hade möjlighet att låta en av sina klasser ingå i studien. 

Det var en lärare som visade sitt intresse för att delta med en av sina klasser, vilket medverkade 

till att studien genomfördes på en av hennes klasser. Eleverna som deltog i studien gick i årskurs 

2 på det samhällsvetenskapliga programmet och klassen bestod av 21 elever, 11 pojkar och 10 

flickor. 

 

För att kunna genomföra denna studie har vissa avgränsningar fått göras angående val av spel, 

elevgrupp, men även gällande bedömning och betygsättning.  När det rörde sig om val av spel 

så grundade de sig på att det inte fanns några tidigare studier om svenska idrott och hälsa lärares  

användande av det i undervisningen. Spelet var gratis att ladda ner till mobiltelefonen från både 

Appstore och Google play, vilket möjliggjorde att eleverna skulle kunna hämta ner det utan 

                                                        
82 Kemmis, McTaggart, Nixon, 2014, s 89 
83 Kemmis, McTaggart, Nixon, 2014, s 112- 113 
84 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011, s 194-195 
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några problem för att nyttja det i undervisningen. På det viset kom det sig att valet föll på  

basenheten smartphone och utifrån det valdes ett utomhusspel som heter Turf. Valet att begränsa 

studien till att följa en specifik grupp under hela processen gjordes för att på så sätt kunna följa 

deras utveckling under alla lektioner.  En annan anledning var det inte fanns tid till att följa fler 

grupper inom tidsramen för studien. Till sist gjordes även en begränsning rörande bedömning 

och betygsättning för att det inte fanns möjlighet att hinna med detta moment under den tid som 

arbetet genomfördes. 

5.3 Datainsamling 
 
Inom aktionsforskning går det att använda flera olika datainsamlingsmetoder för att samla in 

empiriskinformation, bland annat dagboksskrivande, observationer, samtal, frågeformulär och 

dokumentation som har använts i denna studie.85  I tabell 1 redogörs kortfattat och översiktligt 

för datainsamlingen.  

 

Tabell 1.  Datainsamling 

Datainsamlingsmetoder  Utförande  

Dagboksskrivande  4 st  

Observationer/fältanteckningar  2 st  

Samtal 4 st 

Frågeformulär  1 st  

Dokumentation 1 st (sammanställning av empiri) 

 

Dagböcker är personliga redogörelser som kan användas för att registrera idéer, tolkningar,  

observationer, spekulationer, förklaring och reflektioner kring det som studeras. Att hålla en 

dagbok gör det möjligt att dokumentera det som händer i en kontinuerlig tid. 86 I denna studie 

användes dagboksskrivande för att kunna möjliggöra individuella reflektioner angående de fem 

genomförda lektionerna. Dessa individuella reflektioner skrevs ner omedelbart efter varje  

fullföljd lektion i en lugn och stillsam omgivning. En viktig uppgift som dessa individuella  

reflektioner hade var att identifiera problem och lyfta problematiska frågor med handledare samt 

den verksamma läraren som var mentor till klassen.  

                                                        
85 Kemmis, McTaggart, Nixon,  2014, s  176-186 
86 Kemmis, McTaggart, Nixon,  2014, s 177 -178 
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Observation innebär att iaktta och skaffa sig kunskaper om hur något förhåller sig i den egna  

praktiken.87  När det gäller observationer utfördes fältanteckningar under de fem lektionerna för 

att kunna observera händelser och interaktioner som inträffades i samband med att eleverna 

använde sig av det digitala verktyget Turf. Detta gjordes för att kunna uppmärksamma hur  

verktyget Turf påverkade elevernas inlärning och utvecklande av den kroppsliga förmågan.  

 

En annan observations form är samtal. Det som samtal handlar om är ta reda på hur en person i 

fråga tänker och resonerar om något.88 Inom denna studie nyttjades samtal med eleverna för att 

kunna få reda på hur de uppfattade det digitala verktyget Turf.  Dessa samtal kännetecknades av 

att de var en form av återkoppling som eleverna gav efter varje genomförd lektion, där de fick 

mellan fem till sex frågor att reflektera över som handlade om den kroppsliga förmågan kopplat 

till utövandet av aktiviteten Turf (se bilaga 2). Eleverna redovisade sina reflektioner både  

muntlig och skriftligt. 

 

Frågeformulär består av skriftliga frågor som kräver skriftligt svar, där frågorna kan vara av tre 

generella typer till exempel stängda eller flersvarsfrågor, värderingsfrågor och öppna frågor. I 

undersökningar används värderingsfrågor för att kunna uppfatta vad personer anser om något. 

Samtidigt som öppna frågor betraktas kunna vara användbara för utforskande och förklaring, 

det vill säga för att börja undersöka ett specifikt ämne.89 Både värderingsfrågor och öppna frågor 

användes i utvärderingsformuläret som eleverna fick skriva under den femte lektionen. Dessa 

frågor var kopplade till studiens syfte som utgörs av elevernas uppfattningar om användandet 

av det digitala verktyget Turf och hur dessa elever anser att de kan användas för inlärning och 

utvecklande av den kroppsliga förmågan (se bilaga 3).  

 

Dokumentation användes för att kunna sammanställa de fem genomförda lektionerna, men även 

för att skapa distans till det som uppmärksammades under lektionstillfällena. Detta fullbordades 

genom att sammanställningen utgick från följande upplägg förutsättningar, process, resultat och 

reflektion, vilket medförde att studiens resultat lättare kunde kopplas till både det teoretiska 

ramverket och den tidigare forskningen.90 Dessa olika datainsamlingsverktyg har varit  

                                                        
87 Rönnerman, 2012, s 30 
88 Rönnerman, 2012. s 30-31 
89 Kemmis, McTaggart, Nixon,  2014, s  
90 Rönnerman, 2012, s 31-32  
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betydelsefulla för studiens genomförande, vilket kommer att presentera mer i detalj i nästa  

avsnitt.  

5.4 Genomförande  
 

Innan studien genomfördes kontaktades flera idrott och hälsa lärare för att se om någon kunde 

tänka sig att medverka i undersökningen. Det var först efter att en lärare hade accepterat att delta 

med en klass som ett följebrev (se bilaga 1) skickades ut, där den ansvariga personen för studien 

presenterade sig själv och förklarade syftet med arbetet som skulle genomföras. I det utskickade 

följebrevet informerades även läraren om det var frivilligt och anonymt för de elever som skulle 

delta. Dessutom uppmanades läraren till att framföra detta följebrev till eleverna när möjlighet 

fanns.  

 

En annan viktig förutsättning som fullföljdes innan datainsamlingen påbörjades var att en extern 

aktör som är samordnare för Sveriges alla idrott och hälsa lärare gällande tillgången att få ett  

administratörskonto till Turf söktes upp via E-post. Det som aktören visade var hur appen  

fungerade och hur det går till för att skapa egna event. Detta gjordes genom att personen  

skickade inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt för författaren till studien att gå in och 

skapa event, skapa egna zoner samt bjuda in spelare till evenemang.   

 

Spelet Turf betraktas som en blandning av herre på täppan och orientering, men i en digital 

skepnad istället. Detta spel syftar till att spelaren ska samla poäng genom att hitta olika zoner 

som spelaren ska försöka hålla så länge som möjligt. För att kunna hitta zoner behöver spelaren 

följa en GPS som liknar en streckgubbe.91  

 

                                                        
91 Smedberg, Anna, ”Turfa med egna banor” miVIDA, 2017,  
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När spelaren befinner sig på platsen där streckgubben visar att en zon finns så börjar en stapel 

på det digitala verktyget att laddas. I samband med att laddningen av zonen är klar så ägs den 

av spelaren som tog över den, vilket innebär att ingen annan spelare kan ta över denna zon innan 

ett visst antal minuter har gått.92 

                                                        
92 Smedberg, Anna, ”Turfa med egna banor” miVIDA, 2017,  

Figur 2. En översiktsbild på hur det kan se ut när två spelare ska ta sig till en zon. 

 

 Figur 3. En bild på hur det kan se ut när två spelare försöker ta över en zon. 
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En spelare som har tagit över en zon kan fortsätta att leta sig vidare till nya zoner. Detta gäller 

självklart även för spelare som har kommit in i en zon som är blockad med. Fördelen med att en 

lärare kan skapa egna event är att det blir privat och att ingen utomstående spelar kan se zonerna 

eller spelarna, men även att varje ägd zon endast kan behållas i tre minuter.93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att en spelare har tagit över en zon kommer den att bli rödmarkerad. Då är det möjligt för 

andra spelare att ta över zonerna igen. I spelet kan en zon ha olika färger som t.ex. gul, röd, grön 

eller vit. När en zon är gul innebär det att den är neutral, det vill säga ingen äger den. En zon 

                                                        
93 Smedberg, Anna, ”Turfa med egna banor” miVIDA, 2017,  

Figur 4. En bild på när en spelare har tagit över en zon och sett till att den blir blockad.  

 

Figur 5. En bild på hur det ser ut när en annan spelare har tagit över zonerna.  
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som är röd ägs av en annan spelare och en grön zon äger du själv. Slutligen om en zon är vit har 

den ingen funktion förutom att visa att den är markerad på kartan.94    

 

Till sist för att kunna besvara de två frågeställningar som studien bygger på, det vill säga hur 

eleverna upplevde det digitala verktyget Turf i undervisningen och hur Turf kan bidra till  

inlärning samt utvecklande av den kroppsliga förmågan skapades ett lektionsupplägg. Detta 

lektionsupplägg inkluderar fem lektioner (se tabell 2 samt bilaga 2). Eleverna hade lektioner två 

gånger i veckan som var 60 minuter vardera. Dessa lektioner genomfördes i rad under en period 

på tre veckor mellan veckorna 48 till 50 under höstterminen 2017.  

 5.4.1 Lektionsupplägg  

 
Studien startades med en så kallad introduktionslektion, där studien presenterades och  

eleverna fick möjlighet att lämna in sina samtyckesblanketter för att visa att de ville delta i 

studien och att de hade tagit del av informationen (se bilaga 1). Under denna lektion fick  

eleverna reda på vad temat innebar i relation till förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav i 

kursen idrott och hälsa 1. Eleverna fick även under introduktionslektion testa på spelet Turf. 

Efter det genomfördes sedan fem lektioner med syftet att eleverna skulle arbeta med aktiviteten 

Turf för att bedöma hur det kan användas för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga i 

ämnet idrott och hälsa. Målet var att eleverna skulle ges möjlighet att värdera sin egen, men 

även andras upplevelse att röra sig samt delta i rörelseaktiviteten. I undervisningsupplägget 

fanns det flera moment där eleverna fick möjlighet att arbeta i grupp, med andra ord tillfällen 

där de kunde integrera och samspela med varandra genom spelet Turf för att kunna utveckla sitt 

tänkande och handlande. Tabell 2 visar en översikt av när lektionerna genomfördes och vad de 

hade för tidsutrymme, syfte, innehåll samt materialtillgång. Lektionerna presenteras mer i detalj 

i bilaga 2.  

 

Tabell 2.  Lektionsplanering.  

 Lektion 1  Lektion 2  Lektion 3  Lektion 4  Lektion 5 

Datum 2017-11-28 2017-12- 01 2017-12-05  2017-12-08 2017-12-12 

Tid 60 min  60 min 60 min 60 min 60 min  

Syfte  Introduktion av 

studien & det  

digitala  

verktyget Turf.  

 

Kommunikation 

och taktiska  

beslut.  

 

En kortare 

och  

intensivare 

variant av 

spelet. 

Mer samtal  

mellan  

deltagarna i grup-

perna.  

 

Fylla i en  

utvärdering över 

perioden som 

har gått. 

                                                        
94 Eriksson, Kenneth ”Om Turf”, Turfskane, 2016.  
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.   

Innehåll Testa på att spela 

var för sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion i  

slutet av  

lektionen. 

Spela med 

varandra i grupp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion i slu-

tet av  

lektionen.  

Två kortare  

omgångar.  

 

 

Olika  

grupper  

inför varje 

omgång.   

 

 

 

Diskussion i 

slutet av lekt-

ionen. 

Alla i en  

grupp får  

använda sig av 

sina  

telefoner 

 

Fysiska  

utmaningar vid 

övertagande av en 

zon  

 

Diskussion i  

slutet av  

lektionen. 

   Reflektion  

        &  

  Utvärdering 

Material  Digitala  

verktyget  

Turf. 

Digitala  

verktyget  

Turf. 

Digitala 

verktyget 

Turf. 

Digitala  

verktyget  

Turf. 

 

5.5 Bearbetning och analys  
 

Det empiriska materialet bygger på fem lektioner. När de fem lektionerna hade ägt rum, och 

deltagarna i studien godkänt användningen av de olika datainsamlingsmetoderna, påbörjades en 

process som utgjordes av att allt material sammanställdes till ett och samma dokument. Detta 

gjordes för att underlätta granskningen av materialet.95 Därefter granskades materialet genom 

att det lästes flera gånger, vilket anses vara nödvändigt för att en förtrogenhet med datamaterialet 

ska kunna uppnås. Sedan sorterades textdata i dagboksskrivande, fältanteckningarna och  

observationerna för att leta efter resonemang som kunde användas för att koda och kategorisera 

underlaget. För att kunna identifiera ett samband mellan koder och kategorier skapades sedan 

olika teman.96 Dessa teman har i enlighet med Norton som syfte att skildra en sammanhängande 

och övertygande redogörelse för vad materialet visar. Den strategi som användes för att kunna 

göra detta utgjordes av att plocka ut de viktigaste temana och med hjälp av en förklarande text 

och citat förklara hur materialet hänger samman. Slutligen var ändamålet att kunna presentera 

en analytisk berättelse som gör ett försök till att svara på de ursprungliga forskningsfrågorna.97 

De valda teman och citaten som undersökningen använde sig av ställdes i analysen sedan mot 

                                                        
95 Densecombe, 2009, s 370  
96 Densecombe, 2009, s 372- 374 
97 Norton, Lin,  Action research in teaching and learning, 2009, 121-122 
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de teoretiska perspektivet, vilket i detta fall utgörs av det sociokulturella perspektivet på lärande, 

socialt lärande, medierat lärande och lärprocesser.98 

5.6 Reliabilitet och Validitet 
 
Enligt Rönnerman m.fl. kan frågan om reliabilitet inom aktionsforskning vara problematiskt  

eftersom det är svårt för andra forskare att återupprepa forskningsproceduren med ett liknande 

resultat. Däremot anses en forskare kunna bidra med generaliserbar kunskap genom att välja 

fall, lägga upp analysenheter och noga dokumentera forskningsprocessen. Detta medverkar  

till att en forskare kan göra komparationer med andra studier på grund av att slutsatserna blir 

mer generaliserade. 99 Inom aktionsforskning föreslås även andra kriterier på validitet, vilket 

beror på att forskare vill betona att forskningen hör hemma i både akademin och praktiken. Det 

finns fem viktiga validitetskriterier som en forskare behöver ta hänsyn till för att kunna försäkra 

sig om att det som mäts är relevant för sammanhanget. Dessa kriterier består av kriterium som 

demokratisk validitet, resultat validitet, katalytisk validitet, processvaliditet och dialogisk  

validitet.100 

 

Rönnerman understryker att det första kriteriet som omfattar demokratisk validitet innebär att 

forskningsprojekt måste involvera alla som berörs av frågeställningen i undersökningen.101 I 

denna studie fick alla deltagare möjlighet att reflektera över frågor som var kopplade till  

frågeställningarna. Deras reflektioner har sedan presenterats i studiens resultatdel. Det andra 

kriteriet som består av resultat validitet handlar om att en forskare måste fullfölja en  

aktionsforskningsspiral och inte nöja sig med att endast diagnostisera ett problem eller införa en 

lösningsstrategi. Forskaren måste omformulera problemet på ett mer komplext sätt som kan leda 

till nya frågeställningar. Detta har undersökningen bidragit till, vilket går att urskilja i  

diskussionskapitlet. Till följd av detta utgörs det tredje kriteriet av katalytisk validitet, det vill 

säga deltagarna i undersökningen ska fördjupa sin förståelse för situationen på så vis att de  

omformar sin bild av verkligheten. Studien kan genom deltagarnas reflektioner visa på hur deras 

förståelse för situationen har fördjupats och hur deras syn på verkligheten har förändrats. Vidare 

kännetecknas det fjärde kriteriet av processvaliditet som betyder att forskaren måste använda 

sig av olika metoder för att ge djup i undersökningen. För att uppfylla detta kriterium användes 

                                                        
98 Sälja, 2010 & Dysthe, 2013 
99 Rönnerman Karin, Tornberg, Gunbritt m.fl, Aktionsforskning i praktiken, 2004, s 215-216 
100 Rönnerman, 2004, s 133 
101 Rönnerman, 2004, s 134 
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olika verktyg för att samla in empirin till studien, vilket bestod av dagboksskrivande,  

fältanteckningar, observationer och dokumentation. Slutligen består det sista kriteriet av  

dialogisk validitet som utmärks av att forskaren för en kritiskt och reflekterande dialog med 

kollegor som kan föreslå alternativa förklaring till den insamlande empirin.102 Med hänsyn till 

att studien har granskats av studiekamrater, handledaren och examinatorn går det att konstatera 

att även detta krav har uppnåtts.  

 

Efter att ha beskrivit vilka kriterier denna studie arbetar mot för att uppnå en hög trovärdighet 

kommer nästa del att behandla de etiska hänsynstagande som författaren har förhållit sig till för 

att skydda de individer som har deltagit i empirinsamlingen.  

5.7 Etiska överväganden:  
 
Vetenskapsrådet betonar att det finns fyra huvudsakliga etiska krav som forskare måste ta  

hänsyn till i sina undersökningar. Dessa fyra etiska krav består av informationskravet,  

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 103 Det första kravet som är  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera om den aktuella forskningens syfte, om 

undersökningsdeltagarens uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deltagandet.   

Dessutom ska forskaren informera om att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan.104Med hänsyn till det andra kravet som utmärks av Samtyckekravet går det att 

urskilja att deltagarna själv har rätt att bestämma över sin medverkan i studien. I undersökningar 

med aktiv insats av deltagare skall samtycke alltid inhämtas. 105 När det gäller det tredje kravet 

som kännetecknas av Konfidentialitetskravet, vilket betyder att forskare måste ge deltagarna i 

studien största möjliga konfidentialitet.106Avslutningsvis utgörs det fjärde kravet av  

Nyttjandekravet som betonar att uppgifter insamlade om enskilda individer får endast användas 

för forskningsändamål. 107 

 

I denna studie har de fyra etiska principer följts genom att det första kravet som är  

Informationskravet klarlades innan studien genomfördes. Eleverna informerades innan studien 

                                                        
102 Rönnerman, 2004, s 135 
103 Vetenskapskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistiska-samhällsvetenskaplig  

forskning, 2002, s 6 
104 Vetenskapsrådet, 2002 , s 7 
105 Vetenskapsrådet, 2002, s 9  
106 Vetenskapsrådet, 2002, 12 
107 Vetenskapsrådet, 2002, s 14 
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påbörjades om forskningens syfte, deltagarnas uppgift och om vilka villkor som gäller för de 

involverade i projektet. När det gäller samtyckekravet delades en information- och  

samtyckeblankett ut som innehöll samtliga fyra etiska krav, men även kontaktuppgifter till  

forskaren. Alla elever godkände sitt deltagande och fullföljde processen. Med hänsyn till  

konfidentialitetskravet fick alla deltagare ett fiktivt namn i undersökningen. Slutligen betonades 

att underlaget endast kommer att användas till forskning, vilket medverkade till att  

nyttjandekravet uppfylldes.  
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6.  Resultat och analys  
 
I detta kapitel kommer de resultat som har framkommit efter studiens genomförande att  

presenteras. Detta kapitel är upplagt på så sätt att resultatet läggs fram utifrån studiens två  

frågeställningar. Under varje frågeställning kommer resultatet att redogöras i olika teman som 

har gått att urskilja från de fem lektionerna med användningen av Turf. Efter varje frågeställning 

kommer det även att ske en analys som innebär att resultaten tolkas med hjälp av studiens  

teoretiska perspektiv.  

6. 1 Elevers uppfattningar av det digitala verktyget Turf  
 
Den första frågeställningen som kommer att behandlas är: hur upplevs det digitala verktyget 

Turf av gymnasieelever i undervisningen av idrott och hälsa? Resultatet från de fem lektionerna 

har delats in i tre teman. Dessa teman kommer att presenteras i följande ordning: det första mötet 

med det digitala verktyget Turf, olika varianter av spelet Turf och en slutgiltig uppfattning av 

det digitala verktyget Turf 

6.1.1 Det första mötet med det digitala verktyget Turf.  

 
I denna del kommer resultatet från dagboksskrivandet, observationerna, samtalen och  

dokumentationen att presenteras utifrån den första lektionen som genomfördes. Den första  

lektionen som fullföljdes utgick från att eleverna skulle få testa på spelet Turf, utan att några 

förändringar av spelet hade gjorts. En anledning till detta var framförallt för att eleverna själva 

inte hade några tidigare erfarenheter av spelet, men även för att de lättare skulle kunna komma 

med förslag angående hur spelet kan användas för utveckla den kroppsliga förmågan till nästa 

lektion. Denna variant innebär att eleverna skulle få möjlighet att spela enskilt mot varandra i 

ett skolevent och det fanns inga krav på hur eleverna skulle förflytta sig mellan de olika zonerna 

som var utplacerade i evenemanget. Eleverna kunde välja mellan att gå, springa eller att cykla i 

samband med att de var ute och försökte ta över zoner. Däremot visade det sig att alla elever 

inte hade tillgång till obegränsad surf på sina telefoner, vilket medverkade till att några fick 

spela tillsammans istället. Med hänsyn till en fältanteckning från den första lektionen blir det 

tydligt att alla elever hade möjlighet att delta i lektionen på ett eller annat sätt, vilket visar sig i 

följande citat:  

 

Vissa elever använde sig av cyklar för att ta sig mellan zonerna samtidigt som andra både gick och 

sprang mellan dem. (lektion 1, fältanteckning) 
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När det gäller elevernas uppfattningar angående den första lektionen hade de olika tankar kring 

spelet Turf. De flesta eleverna var eniga om att spelet var roligt och att det kunde användas för 

att få människor att röra på sig. Ett talande citat för detta är följande:  

 

Det är något nytt och annorlunda, vilket gör att det blir roligt att röra på sig. (lektion 1, observation/ 

samtal) 

 

Majoriteten av eleverna förklarade här att spelet Turf är något som de aldrig ar fått testa på 

tidigare i skolan, vilket gjorde att det blev roligt och motiverande att utföra på lektionen.  Det 

var även en fördel att spelet var lätt att lära sig. En övervägande del av eleverna ansåg att de 

förstod och kunde använda sig av applikationen direkt när skoleventet startade. Däremot  

understryker flera av eleverna att deras inställning till spelet påverkades negativt på grund av 

vädret genom att uttrycka:  

 

Det var kallt, hade det varit varmt ute skulle de ha varit roligare. (lektion 1, observation/ samtal)  

 

Samtliga elever konstaterade att spelet Turf är gjort för en viss årstid och är vädret dåligt kan 

det medverka till att aktiviteten inte blir lika rolig att genomföra. Utöver vädret betraktades  

spelet Turf vara mer passande för elever som är tävlingsinriktade. Elev 1 betonar detta genom 

att säga:  

Kanske motiveras vissa elever till att springa för att de vill vinna. (lektion 1, observation/ samtal ) 

 

Här menade elev 1 på att det finns inget i den ursprungliga versionen av spelet som känns  

belönande, det vill säga inget som motiverar en deltagare till att samla poäng eller ta över olika 

zoner.  

6.1.2 Olika varianter av spelet Turf  

 
Resultatet från dagboksskrivandet, observationerna, samtalen, och dokumentationen utgår även 

utifrån lektionerna 2,3 och 4 där eleverna fick utföra modifierade varianter av spelet Turf. Den 

andra lektionen innebar att eleverna delades in i olika grupper och att det bara var en elev per 

grupp som behövde använda sig av sin telefon för att delta i evenemanget. En annan förändring 

som genomfördes var att det var mycket färre zoner utplacerade och att de placerades mycket  

närmare varandra. Dessa förändringar gjordes för att möjliggöra att eleverna skulle kunna få 

kommunicera mer med varandra och för att de skulle kunna få en chans att ta mer taktiska beslut. 

Denna variant höll sedan på en under längre period för att eleverna skulle få möjlighet att  
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bekanta sig mer med spelet. Elevernas uppfattningar angående den andra lektionen utmärktes 

av att den var bättre än första lektionen. Detta berodde mycket på att zonerna var närmare 

varandra och att de fick möjlighet att arbeta i grupper.  En elev uttrycker sig på följande vis:  

 

Man fick tänka till mer i samband med denna variant och det blev mer som en tävling (lektion 2, 

observation/ samtal) 

 

Här betonade elev 2 att det blev bättre när eleverna fick arbeta i grupper eftersom det gjorde att 

de kunde diskutera med varandra inom gruppen angående vilka zoner de skulle ta först och hur 

de skulle ta sig till zonerna. Vissa av eleverna understryker även att en annan viktig faktor var 

att de hade lärt sig spelet bättre. Däremot var det en grupp som ansåg att avstånden mellan 

zonerna var fortfarande för stort och att färre zoner påverkade spelet negativt. Detta visar elev 

3 och elev 4 genom att konstatera följande:  

 

Vi känner att det är för långt avstånd mellan stationerna och att man håller kvar zonerna inom laget 

för länge (lektion 2, observation/samtal) 

 

Elev 3 och Elev 4 menade här att spelet blev långtråkig på grund av att klasskamraterna kunde 

behålla zonerna för länge. Det framgick även att alla elever inte förstod att de kunde ta över 

varandras zoner efter att de hade varit blockade av andra deltagare.  

 

I enlighet med elevernas synpunkter förändrades upplägget till den tredje lektionen, där de fick 

en chans att testa på en variant som förhoppningsvis skulle vara mer intensivare. Denna variant 

bestod av att eleverna fick möjlighet att spela två kortare omgångar och att de blev indelade i 

olika grupper inför varje omgång. Det var fortfarande bara en elev per grupp som var tvungen 

att ha igång sin telefon under tiden som de spelade. När det gäller spelplanen så ökades antalet 

zoner från förra lektionen och avståndet mellan dem minskades ytterligare. Med utgångspunkt 

i en fältanteckning från den tredje lektionen blev tydligt att eleverna triggades mer när zonerna 

låg närmare varandra, men även när motståndarna fanns i närheten. Detta skildras genom  

följande fältanteckning:  

 

En grupp hade påbörjat sin färd tillbaka för att de visste att evenemanget snart skulle ta slut, men 

då möttes de av en annan grupp som sprang förbi dem för att hinna ta en sista zon som låg i  

närheten. Detta gjorde att de lag som hade bestämt sig för att gå tillbaka också började springa till 

en zon som inte låg så långt ifrån idrottshallen. (lektion 3, fältanteckning) 
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Med avseende på elevernas inställning till den tredje lektionen så var det en större andel som 

ansåg att lektionen var roligare och intensivare, vilket framförallt berodde på att zonerna låg 

närmare varandra och att dem kände att de hann ta mer zoner. Detta understryker elev 5 genom 

att säga:  

Det ger motivation att ta fler zoner och man blir mer tävlingsinriktad. (lektion 3, observation/ 

  samtal) 

 

Här förklarade elev 5 att när de inte hade lika stort område att röra sig på, men även när zonerna 

låg närmare varandra och tiden var mindre så medverkade det till att de fick tänka mer inom 

gruppen. Detta handlade framförallt om att de var tvungna att utveckla en plan för vilka zoner 

som skulle tas och hur de skulle göra det. Flera av eleverna i klassen var eniga om att  

upplägget på denna variant medverkade till att de var tvingade till att vara mer taktiska när de 

var ute och skulle ta över zoner. En elev uttrycker sig på följande vis:  

 

Denna variant var mer fysisk och mentalt ansträngande eftersom de var svårare att vara steget bättre 

än de andra deltagarna. (lektion 3, observation/ samtal) 

 

Vissa elever menade även på att de kämpade mer när det var färre zoner och när evenemanget 

inte var så långt. Däremot konstaterade några elever att upplägget medförde att det blev för 

många deltagare på för få trianglar. Elev 6 och Elev 7 understryker detta i följande citat:   

 

Det blev för många zoner på ett ställe, vilket medverkade till att de som stod på samma ställe tog 

flest zoner eftersom dem kunde ta över samma zon om igen. (lektion 3, observation/ samtal) 

 

Efter samråd med eleverna skapades ett nytt upplägg inför den fjärde lektionen, där de 

fortfarande fick möjlighet att arbeta i olika grupper men denna gång fick alla i laget använda sig 

av sina egna telefoner när de var ute och spelade. Denna variant gick ut på att varje grupp skulle 

utföra en fysisk utmaning under tiden som de höll på att ta över en zon, det vill säga var och en 

i laget skulle genomföra en fysisk kroppsövning under cirka 30-40 sekunder. De olika  

övningarna lottades ut till respektive grupp innan evenemanget påbörjades. Den här varianten  

kännetecknades även av andra förändringar som att spelplanen var utsatt i en ny miljö och att 

det fanns fler zoner tillgängliga för deltagarna att ta över. Däremot var tiden likaledes som i 

tidigare version.  Eleverna betonade att detta var en variant som gjorde det möjligt för dem att 

kommunicera mer med varandra inom grupperna, vilket framhävs genom följande citat:  
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När det gäller kommunikation så pratade man mycket med varandra i gruppen. Det kunde handla 

om att ta beslut om vem som skulle ta zonen, men även vart man skulle springa. I denna variant 

gick det även att ta taktiska beslut som handlade om man skulle dela på sig för att hinna ta fler 

zoner.  (lektion 4, observationer/ samtal) 

 

Med utgångspunkt i elevernas omdömen om den fjärde lektionen var det många som  

uppskattade denna variant av spelet Turf. Detta visar sig framförallt i följande citat:  

 

Jag tycker denna variant var bra eftersom man fick arbeta i lag, men ändå hade tillgång till två 

mobiler så att man kunde dela upp sig. Det kändes även bättre när vi fick utföra fysiska utmaningar 

när vi höll på att över ett område. (lektion 4, observation/ samtal) 

 

Här understryker elev 8 att det blir bättre när både i laget kunde använda sig av sina telefoner 

för att ta över zoner. Elev 8 menade även att det blev något mer än att bara ut och leta efter zoner 

när de fick fysiska utmaningar att utföra i samband med att de skulle ta över zoner. En annan 

elev anser också att samarbetet blev effektivare när både i laget kunde använda sig av sina  

telefoner, vilket visar sig i detta citat:  

 

Jag tycker att denna typ av samarbete är effektivast då båda kan ta del lika mycket. (lektion 4, 

observation/ samtal)   

 

Utöver av att samarbetet blev bättre mellan deltagarna i lagen så ansåg en elev att upplägget 

hade andra fördelar.  Denna elev menade att denna variant innebar att de fick röra på sig mer 

och att det blev mer som en tävling. Eleven betonar:  

 

Det blev en mer en tävling när man fick ta över zoner som redan hade tagits av andra. Genom att 

utföra en utmaning under tiden fick man röra sig mer, vilket är bra om man spelar spelet med syftet 

att röra på sig. (lektion 4, observation/ samtal) 

6.1.3 En slutgiltig uppfattning av det digitala verktyget Turf.   

 

Under lektion fem fick eleverna möjlighet att skriva en utvärdering av perioden där de har fått 

testa på det digitala verktyget Turf. Det som denna utvärdering visade var att eleverna hade olika 

uppfattningar angående det digitala verktyget Turf.  En övervägande del av eleverna ansåg att 

spelet Turf var en app som kunde hjälpa dem att utveckla deras kroppsliga förmåga, det vill säga 

fysiska, sociala och kognitiva förmåga. Dessa elever hade uppfattningen att spelet Turf var en 

app som kunde göra en motiverad till att vara fysiskt aktiv, vilket visar sig genom följande citat: 
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Det är en app som gör en motiverad att ge sig ut och springa eftersom man får en tävlingskänsla 

när man är ute och spelar. (Lektion 4, frågeformulär) 

 

Av eleverna framkommer det att tävlingskänslan är en viktig faktor för att deltagare ska känna 

en drivkraft att spelat Turf, vilket visar sig i följande citat:  

 

Spelet Turf är bra då jag själv känner att det får en att springa lite snabbare än om vi bara skulle 

gett oss ut och sprungit en runda. Det blir en tävling och allt blir roligare när man tävlar. (lektion 

5, frågeformulär) 

 

Det fanns även några elever som menade att spelet Turf inte kunde användas för att förbättra 

deras kroppsliga förmåga. Detta berodde särskilt på att de fann spelet inte tillräckligt fysiskt 

utmanade och att de förekom för lite kommunikation mellan deltagarna i gruppen.  

 

När det gäller hur svårt de var att lära sig appen Turf hade eleverna olika uppfattningar, där 

några framhävde att de hade lärt sig hur appen fungerade redan under den första lektionen och 

för andra tog det till den tredje lektionen att behärska appen. En av eleverna uttrycker sig på 

följande vis:  

 

Efter tredje gången förstod jag att man kunde ta över varandras zoner (lektion 5, frågeformulär) 

 

Eleverna var eniga om att de alltid kunde diskutera med varandra inom gruppen om det fanns 

några oklarheter kring spelet.  Det var flera av eleverna som betonade att spelet var likt andra 

spel och att detta medverkade till att spelet inte var så svårt att fatta. Enligt elev 9 medförde detta 

till följande konsekvens att elever fick en negativ inställning till spelet. Detta understryks i  

följande citat:  

 

Jag tycker det är likt Pokémon Go som var populärt för ett tag sen, vilket folk har tröttnat på och 

detta gör att många andra också tycker spelet Turf är tråkigt. (lektion 5, frågeformulär) 

 

Fler av eleverna betonade att spelet Turf var svårare att lära sig än andra spel. Däremot fanns 

det några elever som menade på att spelet var för simpelt genom att framhäva att det fanns för 

lite att göra i spelet.  
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I slutändan fanns det några elever som menade på att spelet Turf är bra eftersom många  

ungdomar är så insatta i den digitala världen, vilket medverkar till att det kan användas för att 

göra att de blir manade till att röra på sig.  Det fanns även elever som förklarade att spelet kan 

nyttjas för att lära en person att orientera och navigera med hjälpa av karta samt GPS. En av 

eleverna påpekar att det kan användas för att en person ska utveckla följande förmågor:  

 

            Hur kartan fungerar och bättre lokalsinne. (lektion 5, frågeformulär) 

 

Elev 10 förklarade att spelet Turf kan bidra till att en person kunskaper om kartan förbättras och 

att deras sinne för lokalas ställen utvecklas, det vill säga deltagarna kan lära sig mer om området 

som evenemanget befinner sig i.  

6.1.4 Analys av elevernas uppfattningar angående det digitala verktyget Turf   

 
Studiens resultat visar att elevernas uppfattningar om det digitala verktyget Turf skiljer sig åt, 

där några elever anser att det kan användas för utveckla den kroppsliga förmågan samtidigt som 

några inte gör det. Det finns elever som också menar på att spelet kan användas för att en person 

ska kunna förbättra förmågor som orientera och navigera med hjälp av karta samt GPS. Detta 

handlar om att en person kan lära sig hur kartan fungerar och att få bättre lokalsinne. Med  

utgångspunkt i Säljös (2010) tankar som är kopplat till det sociokulturella perspektivet på  

lärandet går det att urskilja att elevernas skilda uppfattningar om spelet Turf kan bero på två 

olika anledningar. Den första anledningen grundar sig på hur eleverna bedömer att spelet kan 

hjälpa dem att behärska kunskaper och färdigheter som präglar det västerländska samhället 

idag.108I den andra anledningen har eleverna med sig olika sociokulturella erfarenheter av att 

nyttja interaktiva spel i vardagen och undervisningen.109Vidare går det att utifrån Säljö (2014) 

och begreppet lärprocesser att konstatera att eleverna utvecklas inom ramen för kulturella och 

samhälleliga villkor som är olika.110 Några av eleverna synliggjorde detta genom att i resultatet 

påpeka att spelet Turf var för simpelt, det vill säga inte vara tillräckligt utmanande samtidigt 

som det fanns elever som betonade att det var svårare att lära sig i jämförelse med andra spel. 

En tolkning som kan göras utifrån resultatet är att elevernas tidigare erfarenheter av att utnyttja 

interaktiva spel på fritiden kan ha betydelse för hur de anser att det kan nyttjas i idrott och hälsa 

undervisningen.  

                                                        
108 Säljö, 2010, s 21–22 
109 Säljö, 2014, s 29  
110 Säljö, 2014, s 232-333 
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Vidare visar resultatet även att de flesta eleverna ansåg att det digitala verktyget Turf är en 

aktivitet som gör att människor blir motiverade att vara fysiskt aktiva. Det var framförallt två 

faktorer som medverkade till att eleverna blev motiverade att utföra aktiviteten, där den första 

bestod av att eleverna kände att de fick en tävlingskänsla i samband med att de utförde  

aktiviteten.  Den andra faktorn utgjordes av att eleverna fick möjlighet att genomföra aktiviteten 

i grupper. Säljö (2014) förklarar att ett viktigt medierande verktyg är det mänskliga språket  

eftersom det ger människor en chans att ta till sig nya sätt att tänka, resonera och handla, vilket 

avspeglar sig i elevernas uppfattningar om användandet av Turf.111 Med hänsyn till resultatet 

går det att urskilja att eleverna anser att när de fick arbeta i grupper så kunde de diskutera med 

varandra inom gruppen om vilka zoner som skulle tas och hur de skulle ta sig till zonerna. Detta 

visar att kunna sam-tala och sam-lyssna i grupp är en betydelsefull del för att eleverna ska känna 

sig motiverad när de utövar aktiviteten Turf i idrott och hälsa undervisningen.  

 

Säljö (2014) beskriver att en viktig komponent för att kunna undersöka elevers förmåga att lära 

sig i sociala sammanhang är att använda sig av begreppet närmaste utvecklingzon. Denna  

utvecklingszon karakteriseras av vad eleven har för möjligheter att lära sig själv och vad den 

kan lära sig tillsammans med en kamrat eller under vuxenledning.112 Studiens resultat belyser 

att det fanns elever som menade att inte fanns något i spelets ursprungliga form som stimulerade 

en deltagare till att samla poäng eller ta över zoner. I enligt med Barker m.fl. (2015) kan en 

anledning till detta vara att de elever som inte motiveras av tävling behöver få möjlighet att 

uppnå närmaste utvecklingszon istället, vilket ingen av eleverna fick möjlighet till under den 

första lektionen. För att eleverna ska kunna uppnå närmaste utvecklingszonen är det fördelaktigt 

om de är indelade i grupper, får möjlighet att vägleda varandra och kan vara eniga om hur något 

ska göras. 113 Med utgångspunkt i Säljö (2014) och begreppet lärprocesser blir det även tydligt 

att den viktigaste lärmiljön för elever kommer alltid att vara den vardagliga interaktionen samt 

det naturliga samtalet med kamrater och lärare.114 Detta medför att det blir väsentligt för lärare 

som använder sig av verktyget Turf att försöka arbeta för att nå upp till närmaste utvecklingszon 

annars finns det risk att det finns elever som inte uppmuntras till att genomföra aktiviteten och 

att deras lärande uteblir.  

                                                        
111 Säljö, 2014, s 235 
112 Säljö, 2014, s 120 & 122 
113 Barker, Quennerstedt,  & Annerstedt, 2015, s 413-414 
114 Säljö, 2014, s 232-333 
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Slutligen går det att ta utgångspunkt i Säljös (2014) resonemang kring lärprocesser för att kunna 

tolka elevernas uppfattningar om spelet Turf. Det som Säljö (2014) särskilt betonar är att elever 

behöver ta sig igenom fyra olika faser för att kunna använda sig av ett redskap.115 Resultatet 

markerar att i samband med den första lektionen var det inga elever som behövde handledning 

angående hur spelet fungerade när de väl var ute och genomförde evenemanget. Flera av  

eleverna ansåg att de behärskade redskapet på egen hand, det vill säga de visste när och hur 

mobilapplikationen skulle användas. Detta medförde att några elever redan under den första 

lektionen hade tagit sig igenom de fyra olika faserna som krävs för att kunna behärska ett  

redskap. Dessutom visar resultatet att det fanns elever som först nådde fram till den fjärde fasen 

efter att de hade genomfört den tredje lektionen.116 Med hänsyn till resultatet går det att göra två 

tolkningar, där den första utgörs av att de elever som bemästrade det digitala verktyget Turf i 

samband med denna första lektion kan mycket väl har ansett att spelet inte var tillräckligt  

utmanande och för att vara simpelt i slutändan. Den andra tolkningen handlar om att de elever 

som kom fram till den fjärde fasen efter den tredje lektionen var de som kände att spelet blev 

långtråkigt eftersom de inte visste hur spelet skulle användas.  

6.2 Det digitala verktyget Turfs påverkan på den kroppsliga förmåga  
 

I denna del riktas fokus mot studiens andra frågeställning: hur anser dessa elever att Turf kan 

bidra till inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga inom idrott och hälsa på gymnasiet? 

Under genomförandet blev det tydligt att den kroppsliga förmågan kopplat till Turf kunde delas 

in i följande teman: fysisk dimension, social dimension och kognitiv dimension.  

6.2.1 Fysisk dimension 

 

De flesta eleverna i klassen var överens om att det digitala verktyget Turf kan hjälpa till att 

utveckla deras fysiska förmåga.  Detta handlar särskilt om att eleverna kan vara med och delta i 

spelet Turf, att de skaffar sig kunskaper om hur spelet påverkar deras fysik samt på vilket sätt 

det kan användas för att uppnå detta. När det gäller hur spelet kan användas för att förbättra den 

fysiska förmågan betonar en elev att spelet skulle kunna göra att personer kommer ut mer på sin 

fritid. En betydelsefull faktor för att vilja spela Turf på sin fritid anses vara att aktiviteten kan 

genomföras på många olika sätt, det vill säga deltagarna kan välja om de ska gå, springa eller 

                                                        
115 Säljö, 2014, s 123 
116 Säljö, 2014, s 124  
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cykla mellan zonerna. Däremot belyser eleven att det är ingen aktivitet som är rolig att spela 

själv, utan det måste vara många i umgänget som utövar de för att det ska bli kul.  

 

Fler av eleverna var även eniga om att spelet Turf skulle kunna bidra till att framförallt förbättra 

deras kondition och styrka.  En elev uttrycker sig på följande sätt:  

 

Ja eftersom att man springer mellan de olika zonerna och på så vis tränar man sin kondition och 

rörlighet då man springer i naturen.  Om man gör fysiska utmaningar när man tar över zonerna kan 

man också träna sin styrka. (lektion 5, frågeformulär) 

 

Här förklarade elev 11 att det som spelet Turf huvudsakligen kan hjälpa en person med att  

förbättra är sin kondition eftersom det går ut på att deltagaren ska antingen gå, springa eller 

cykla mellan zonerna. Däremot betonar eleven att spelet kan beroende på lektionsupplägg även 

se till att deltagarna får möjlighet att träna sin styrka.  

 

Det var några elever som menade på att spelet Turf kan användas på olika sätt för att utveckla 

deras kondition, där ett exempel var att en person kunde nyttja spelet för att ut och springa en 

runda. Elev 12 betonar hur en person hade kunnat lägg upp ett pass med hjälp av spelet genom 

att säga följande:  

 

Man kan sätta upp personliga mål hur många zoner man kan nå inom en viss tid. (lektion 5,  

frågeformulär) 

 

Eleverna var eniga om att det är bra att hålla på med konditionsträning eftersom det har flera 

fördelar på deras välmående. Det var särskilt bra eftersom det kunde se till att en person gjorde 

av med energi, vilket kunde leda till det blev lättare för personen att somna på kvällen. Detta 

anses ha en stor betydelse för en persons hälsa.  

6.2.2 Social dimension 

 

Det var många av eleverna som ansåg att de är möjligt att använda sig av spelet Turf för att 

kunna förbättra sin sociala förmåga, vilket i detta fall handlar om att röra sig med och bland 

andra. En elev understryker att en person som spelar Turf har chans att träffa på andra som spelar 

på fritiden, vilket visar genom följande citat:  
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Det finns ju en stor möjlighet att man stöter på någon som också spelar Turf, vilket man gjorde när 

man spelade Pokémon Go på fritiden. (lektion 5, frågeformulär) 

 

Här menar elev 13 på att spelet Turf har möjlighet att förbättra elevernas sociala förmåga även 

när de inte är skolan eftersom det går att spela tillsammans med andra på fritiden. När det handlar 

om hur spelet ska nyttjas i skolsammanhang för att det ska kunna utveckla elevernas sociala 

förmåga så anses det vara viktigt att eleverna får arbeta i grupper. Elev 14 uttrycker sig på  

följande vis:  

 

Inom en grupp måste man prata och komma överens för att man ska kunna ta ett beslut om vad 

man ska göra. (lektion 5, frågeformulär) 

 

Elev 14 förklarar att när de arbetar i grupper så måste de prata med varandra och komma fram 

med en taktik, vilket är väsentligt för att deltagarna inom lagen ska kunna ta ett beslut om vilken 

zon som ska tas först och hur de ska ta den.   

 

Elev 15 betonar att spelet Turf särskilt ger eleverna möjlighet att jobba med följande saker: 

samarbete, kommunikation och strategiskt tänkande. En annan elev betonar att spelet kan  

beroende på upplägget medverka till att eleverna får chans att arbeta med personer som de annars 

inte pratar så mycket med, vilket visar sig i följande citat:  

 

Man samarbetar med sådana man inte brukar jobba med, samt att man lär sig att kommunicera på 

bästa sätt.  (lektion 5, frågeformulär) 

 

Några av eleverna menade på att det inte blir så mycket samarbete i gruppen, vilket beror på att 

alla vill ta sig till de olika zonerna så snabbt som möjligt och att detta leder till att samtalet i 

gruppen blir lidande.  Däremot anser elev 16 att det kan finnas en lösning på detta genom att 

säga följande:  

 

Jag tror att om man har större lag och tid att planera så att det blir en tävling att vinna kan det leda 

till mer diskussioner samt bättre socialitet. (lektion 5, frågeformulär) 

 

Elev 16 betonade här att en lärare kan med fördel dela in eleverna i större grupper, men även 

låta de få se spelplanen innan ett evenemang startar. Detta för att eleverna ska få möjlighet att 

planera inom lagen vilka zoner de ska fokusera på.  
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6.2.3 Kognitiv dimension 

 

I detta avseende utgörs den kognitiva dimensionen av hur eleverna bedömer hur, var och när det 

är lämpligt att utföra aktiviteten Turf. Detta sätts i relation till faktorer som t.ex. vardag, livsstil 

och sömn. Eleverna var eniga om att spelet Turf är en aktivitet som lämpar sig bäst för att utföras 

på våren eller under sommaren. En elev uttrycker sig på följande vis:  

 

Det kan vara halt ute på vintern och många mobiltelefoner klarar inte av temperaturen ute under 

vintern. (Lektion 5, frågeformulär) 

 

Elev 17 betonar här att elever antagligen har en högre engagemangsnivå om de får genomföra 

aktiviteten under våren och sommaren istället. Något som var genomgående i elevernas  

resonemang angående spelet Turf var att alla människor inte kan spela det, vilket beror på att 

många har inte mobiltelefoner eller surf på sina telefoner. Däremot betraktas det inte finnas 

några hinder för de människor som har tillgång till smartphones och surf, vilket visar genom 

följande citat:  

 

Alla kan utföra spelet Turf eftersom man själv väljer vilken nivå man vill ligga på, men utan mobil 

och surf blir det svårt att utföra aktiviteten. (lektion 5, frågeformulär) 

 

Här menar elev 17 på att den fysiska delen inom spelet kan alla människor utföra, vilket  

framförallt beror på att deltagarna kan välja mellan om de ska gå, springa eller cykla när de 

genomför aktiviteten. Vidare förtydligas det att de behövs ingen direkt återhämtning för att en 

person ska kunna vara med och delta i aktiviteten. När det gäller att alla människor inte har 

tillgång till mobiltelefoner eller surf på sina telefoner så anser eleven att detta går att lösa i 

skolsammanhang genom att läraren låter eleverna spela tillsammans med varandra.  

 

Slutligen understryker elev 18 att spelet Turf är en aktivitet som går att anpassa efter sina egna 

villkor, det vill säga en person kan nyttja det för flera olika saker. Enligt eleven kan spelet  

användas för att en person ska få känna på olika träningsformer, vilket i detta fall handlar om 

att få testa på aktiviteten i form av naturupplevelse, motionsform och tävlingsform. Elev 18  

uttrycker sig på följande vis:  

 

Man kan använda sig av spelet när man ute i skogen med hunden eller för att gå en promenad.  

(lektion 5, frågeformulär) 
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Det som elev 18 särskilt lyfter fram här är hur det går att använda sig av spelet Turf i form av 

naturupplevelse och motionsform. För övrigt betraktas detta vara ett tillvägagångssätt som en 

lärare skulle kunna arbeta utifrån i skolan om de väljer att använda sig av aktiviteten Turf. 

6.2.4  Analys av det digitala verktygets påverkan på den kroppsliga förmågan 

 

Med utgångspunkt i studiens resultat går det att urskilja att majoriteten av eleverna ansåg att det 

digitala verktyget Turf går att använda för att utveckla den kroppsliga förmågan samtidigt som 

några elever betraktade att det inte kunde hjälpa dem med det. Detta handlar särskilt om den 

fysiska förmågan, där några elever menade på att det inte var tillräckligt fysiskt ansträngande. I 

enlighet med Dysthe (2013) kan detta förklaras med hjälp av begreppet internalisering och  

appropriering som i grunden handlar om hur en elev skapar sin egen kunskap.117 Det kan ha 

varit så att vissa av eleverna fick möjlighet att både bemästra (internalisering) och bearbeta  

(appropriering) hur spelet kunde användas på ett sätt som var anpassat till deras eget syfte när 

det gäller hur de kan utveckla deras fysiska förmåga. När det gäller de andra eleverna kan det 

ha varit så att de aldrig hann att omarbeta hur spelet skulle kunna nyttjas på ett sätt som skulle 

kunna hjälpa dem att förbättra sin fysiska förmåga.118 Resultatet ger underlag för en tolkning att 

några av eleverna hade behövt mer tid till att arbeta med spelet för kunna hitta ett sätt att använda 

sig av det för att kunna förbättra ovanstående förmåga.  

 

Ett annat resultat som studien påvisar är att en övervägande del av eleverna ansåg att det digitala 

verktyget Turf kan användas för att förbättra deras sociala förmåga. Det som resultatet visar är 

att eleverna anser att spelet behöver nyttjas på ett sätt som innebär att deltagarna ska vara  

indelade i grupper för att detta ska vara möjligt, vilket beror på att det bidrar till att de måste 

samtala med varandra, ta beslut och komma fram med en taktik. Detta resultat går att relatera 

till Säljö (2014) och begreppet medierande lärande som betonar att språket är ett viktigt verktyg 

för att eleverna ska kunna lära sig av varandra. 119I enlighet med resultatet går det även att  

urskilja att eleverna har kunnat vägleda varandra om de har funnit några oklarheter kring  

utövandet av spelet genom att de har fått arbeta i grupp. Dessutom betraktas ovanstående resultat 

kunna tolkas med hjälp av både Säljö (2014) och Barker m.fl. (2015) som i samband med socialt 

lärande belyser hur viktigt begreppet närmaste utvecklingszon är för att kunna bedöma  

                                                        
117 Dysthe, 2013, s 78 
118 Dysthe, 2013, s 79 
119 Säljö, 2014, s 82  
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människors lärande och utveckling.120 Med hänsyn till Barker m.fl. (2015) och begreppet  

närmaste utvecklingszon blir det tydligt att spelet i sin ursprungliga version inte kan uppfylla 

alla kriterier som krävs för att denna utvecklingszon ska kunna uppnås. En anledning till detta 

är att spelet inte ger eleverna möjlighet till att arbeta aktivt med varandra i grupper, vägleda 

varandra och vara eniga om hur något ska göras i originalversionen. Däremot kan en lärare 

förändra spelets karaktär så att det blir möjligt för eleverna att uppfylla de tre kriterier som den 

närmaste utvecklingszonen grundar sig på.121Utifrån ett lärarperspektiv kan detta vara viktigt att 

ha i åtanke eftersom det kan medverka till att eleverna kan lära sig med hjälp av varandra hur 

spelet Turf kan användas för att utveckla deras kroppsliga förmåga.  

 

Av resultatet framkommer det att vissa elever anser att det digitala verktyget Turf kan genom 

att de får arbeta i grupper ge möjlighet att utveckla områden som: kommunikation, strategiskt 

tänkande och samarbete. Säljö (2014) förklarar att inom begreppet medierat lärande betonas 

tänkandets kommunikativa och kollektiva karaktär, där tänkandet är något som människor deltar 

i och kognition är något som finns mellan människor som är engagerade i samma gemensamma 

aktivitet. Dessutom att tänkandet kan betraktas som en form av kommunikativt arbete och som 

aktiva handlingar från både individen och kollektivets sida.122 Det går utifrån Säljö (2014) att 

konstatera att verktyget Turf kan ha en inverkan på elevernas kognitiva förmåga.  Detta betraktas 

kunna bero på följande att genom eleverna får möjlighet att samtala med varandra i grupp kan 

de ta till sig nya sätt att tänka, resonera och handla kring hur spelet kan användas för att förbättra 

deras kroppsliga förmåga.123 En tolkning som går att göra utifrån resultatet är att om eleverna 

får möjlighet att arbeta aktivt med varandra i grupper så har det inte bara inverkan på den sociala 

förmågan, utan de kan ha betydelse även för den kognitiva förmågan.  

 

Slutligen beskriver Säljö (2010) att inom det sociokulturella perspektivet på lärande har redskap 

en avgörande betydelse för hur människor använder sitt intellekt, sin kropp och hur de samspelar 

med andra.124 Detta framhäver studiens resultat genom att eleverna bedömer att det digitala  

verktyget Turf är ett spel som passar alla eftersom deltagarna har möjlighet att t.ex. välja om de 

ska gå, springa eller cykla mellan zonerna. I ett exempel som grundar sig på en fältanteckning 

som gjordes under den tredje lektionen blev det tydligt att eleverna tar efter varandra. Vidare 

                                                        
120 Säljö, 2014, s120 & 122 
121 Barker, 2015,s 413-414 
122 Säljö, 2014, s 114-115 
123 Säljö, 2014, s 114-115 
124 Säljö, 2010, s 24 
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anses detta exempel kunna tolkas med hjälp av Philips m.fl. (2010) som betonar att en stor del 

av det sociala lärandet handlar om att eleverna lär sig att iaktta och imitera varandra.125 För 

eleverna kan detta medverka till att de testar på nya sätt att ta sig mellan zonerna genom att de 

ser hur klasskamraterna gör, vilket kan handla om att de provar på nya vägval med hjälp av 

redskapet för att kunna komma fram till en zon före någon annan. Med koppling till Säljö (2014) 

och begreppet lärprocesser skulle detta kunna känneteckna ett lärande som startar på kollektiv 

nivå och som sedan övergår till att ske på individnivå.126 En tolkning som kan göras utifrån 

begreppet socialt lärande är att eleverna kan genom att ta efter varandra utveckla en förmåga om 

hur de går att tillämpa spelet för att kunna förbättra sin egen kroppsliga förmåga.127 

                                                        
125 Philips & Soltis, 2010, s 94  
126 Säljö, 2014, s 231 
127 Philips & Soltis, 2010, s 94  
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7. Diskussion  
 
Detta kapitel presenterar en diskussion av resultatet där tidigare forskning används som  

diskussionsunderlag mot undersökningens resultat. Vidare presenteras en metoddiskussion som 

är följt av vidare forskning och slutsatser/ sammanfattning.  

7.1 Resultatdiskussion  

 
Syftet med denna undersökning var att utforska en klass uppfattningar om användandet av det 

digitala verktyget Turf inom idrott och hälsa på gymnasiet. Studien har även haft som mål att 

undersöka hur dessa elever anser att det digitala verktyget Turf kan användas i undervisningen 

för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga. Med utgångspunkt i undersökningens första 

frågeställning visade resultatet att eleverna hade olika uppfattningar angående det första mötet 

med mobilappen Turf. Utifrån resultatet går det att utläsa att några elever bedömde att appen 

var något nytt och annorlunda som medverkade till att det blev roligt att röra på sig. Detta  

resultat har likheter med Skolinspektionens (2012) studie som betonar att med hjälp av digitala 

verktyg kan lärare sätta traditionella idrottsaktiviteter i nya sammanhang som kan engagera  

elever och främja deras delaktighet. Dessutom visar studiens resultat att i samband med den 

första lektionen fanns elever som betonade att det inte går att hitta något i den ursprungliga 

versionen av spelet som motiverade en deltagare till att samla poäng eller ta över zoner. I  

enlighet med Qunnerstedt m.fl. (2015) studie kan detta anses vara en anledning till varför det 

inte räcker att motivera införandet av digitala verktyg om de bara ökar den fysiska aktiviteten. 

Det centrala bör kretsa kring elevernas lärande.  En tolkning som kan göras utifrån resultatet är 

liknande den som Casey m.fl. (2017) gör, nämligen att det inte går enbart att lägga till ett digitalt 

verktyg i undervisningen och att det sedan automatiskt ska bidra till elevers lärande.    

 

Det visade sig att när eleverna fick möjlighet att testa på olika varianter av spelet Turf att deras 

uppfattningar var att det blev bättre när de fick möjlighet att arbeta i grupp. I enlighet med Säljö 

(2015) och Barker m.fl. (2015) går det att urskilja att det kan beror på att eleverna under dessa 

fyra lektioner fick en chans att arbeta med de tre kriterier som utgör närmaste utvecklingszon. 

Resultatet markerar att när eleverna fick arbeta i grupp så gjorde det att eleverna kunde diskutera 

med varandra inom gruppen om vilka zoner de skulle ta och hur de skulle gå tillväga för att ta 

zonerna. Sett till Quennerstedt m.fl. studie (2015) som betonar att läraren har en central roll 

gällande hur digitala verktyg kan fungera som läromedel framkommer liknande resultat i denna 
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studie utifrån elevernas uppfattningar om att spelet blev bättre när de fick arbeta i grupp. Detta 

hänger nämligen samman med hur läraren väljer att använda sig av Turf i undervisningen.  

 

När det rör sig om elevernas slutgiltiga uppfattningar av spelet Turf så har det likheter med  

Almqvist (2015) studie som framhåller att det finns möjligheter för en lärare att använda sig av 

digitala verktyg på många olika sätt för att ge elever en chans att lära sig ett innehåll. Studiens 

resultat visar på att det fanns elever som både ansåg att appen kunde användas för att utveckla 

deras kroppsliga förmåga och skicklighet att orientera. Baert m.fl. (2017) studie visar att det är 

väsentligt att en lärare fattar beslut om att använda digitala verktyg baserat på elevers behov och 

erfarenheter, vilket liknar föreliggande studies resultat med tanke på att de fanns elever som 

menade att spelet inte kunde utveckla deras kroppsliga förmåga på grund av att det inte var 

tillräckligt utmanade. Föreliggande studies resultat kan även jämföras med Säljös (2010) tankar 

om det sociokulturella perspektivet på lärande, där han betonar att människors kulturella  

förhållande till fysiska redskap är avgörande gällande hur de väljer att skapa erfarenheter och 

lära sig. I denna studie pekar resultatet på att elevernas skilda uppfattningar om spelet kan bero 

på att de har olika kulturella erfarenheter av att nyttja artefakter i vardagen och undervisningen. 

Detta resultat går att koppla till att vissa elever hade en negativ inställning till spelet eftersom 

de hade spelat Pokémon Go tidigare.  

 

Med hänsyn till studiens andra frågeställning angående hur appen Turf kan användas för  

inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga, visar undersökningens resultat att majoriteten 

av eleverna bedömer att detta är möjligt. Studiens resultat har likheter med skolverkets (2014) 

bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa som har delat upp den kroppsliga förmågan i en rörelse, 

social och kognitiv dimension. Resultatet markerar att eleverna anser att appen kan nyttjas för 

att de ska kunna få chans att arbeta med dessa tre ovanstående dimensioner. Detta resultat ligger 

i linje med skolverket (2011) som betonar i den aktuella kursplanen för ämnet idrott och hälsa 

att elever ska få möjlighet att bland annat utveckla sin förmåga att genomföra och värdera olika 

rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Skolverket (2011) framhåller 

att elever ska få en chans att uppleva olika rörelseaktiviteter och förstå betydelsen av  

aktiviteterna som har samband med deras välbefinnande. I föreliggande studie har eleverna fått 

reflektera över hur appen kan användas för att förbättra deras kroppsliga förmåga, där de har fått 

utgå från sina egna upplevelser av att ha deltagit i rörelseaktiviteten Turf. Här visar eleverna i 

studien även på att de kan nyttja appen för att förklara hur utövandet av aktiviteten hänger  

samman med deras välbefinnande. Nyberg och Larsson (2016) sätt att framhålla hur elever kan 
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förbättra sin kroppsliga förmåga går att jämföra med studiens resultat som betonar att eleverna 

har fått chans att utvärdera sin egen upplevelse och hur detta påverkar deras känsla av  

välbefinnande. 

 

En betydelsefull aspekt som studiens resultat lyfter fram är att alla människor inte har möjlighet 

att utöva aktiviteten Turf, vilket beror på att alla inte har tillgång till mobiltelefoner eller surf på 

sina telefoner. Detta kan jämföras med Almqvist (2015) studie som menar att digitala verktyg 

kan användas på många olika sätt men att det alltid kommer finnas några elever som blir  

inkluderade och exkluderade. Därmed blir det i likhet med Casey m.fl. (2017) studie viktigt att 

idrott och hälsa lärare kritiskt reflekterar över om det digitala verktyget Turf verkligen kan skapa 

gynnsamma förutsättningar som underlättar uppnående av utbildningsmålen för alla elever. För 

lärare inom ämnet idrott och hälsa blir detta en central didaktiskt fråga att fundera kring innan 

de väljer att använda sig av Turf i undervisningen. Däremot pekar denna studies resultat på att 

detta är ett problem som med fördel går att lösa genom att eleverna får möjlighet att arbeta  

tillsammans i olika grupper.  

 

Avslutningsvis går det utifrån resultatet att urskilja att den ursprungliga versionen av spelet Turf 

inte grundar sig på alla faktorer i lärandet. I denna studie talar resultatet för att denna version av 

spelet inte kan uppfylla närmaste utvecklingszon, vilket är en nackdel eftersom det begränsar 

elevernas möjlighet till att lära sig av varandra. Detta stämmer överens med det som Casey m.fl. 

(2017) skriver att det är osannolikt att någon specifik applikation skulle kunna gynna alla  

faktorer i lärandet. Med hänsyn till Barker m.fl. (2015) och begreppet socialt lärande kan det 

vara en fördel om en lärare förändrar spelets karaktär så att eleverna får möjlighet att arbeta i 

grupp, vägleda varandra och kunna vara eniga om hur något ska göras. Studiens resultat betonar 

att detta skulle kunna bidra till att eleverna får möjlighet att uppnå närmaste utvecklingszon och 

att det kan ha en positiv inverkan på deras fysiska, sociala och kognitiva förmåga. Skolverkets 

(2014) bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa visar även på att denna förändring skulle  

medverka till att eleverna får möjlighet att arbeta för den kroppsliga förmågan i samband med 

att de utövar aktiviteten Turf. Slutligen går det utifrån Somekh och Davis (1996) studie att  

konstatera att elevers lärande har att göra med lärarens kunskaper om hur det digitala verktyget 

Turf kan nyttjas i undervisningen.  
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7.2 Metoddiskussion 

 

Valet av aktionsforskning som metod har i studien haft både för-och nackdelar. I enlighet med 

Densecombe (2009) kan en fördel vara att aktionsforskning är en strategi som gör det  

möjligt för forskaren att gripa an verkliga problem och frågor som finns inom skolan. Med andra 

ord kunde en klass uppfattningar kring användandet och hur dessa elever anser att det digitala 

verktyget Turf kan nyttjas inom ämnet idrott och hälsa studeras. Rönnerman (2012) menar att 

verktygen dagboksskrivande, observationer och dokumentation är viktiga eftersom de hjälper 

forskaren att identifiera ett problem, följa en utvärderingsprocess, reflektera samt värdera den 

nya praktiken. Ytterligare en fördel har varit att det har gått att använda sig av olika kvalitativa 

datainsamlingsmetoder för att inhämta data till undersökningen, vilket resulterade i att det har 

hjälpt till att skapa distans till det generella i materialet. Däremot har aktionsforskning som  

metod även haft sina begränsningar. Mcniff (2013) betonar att denna metod kännetecknas av att 

den inte utförs på de involverade, utan tillsammans med deltagarna. Ett problem som uppstod 

under de genomförda lektionerna var att det ibland fanns svårigheter att uppmuntra eleverna till 

praktiska överläggningar och självreflektioner. Det positiva betraktas ha varit att syftet med  

studien ändå har kunnat uppnås genom den metod som har använts. En viktig del att lyfta fram 

är att valet av deltagare grundade sig på ett bekvämlighetsurval och att denna studie endast har 

hämtat empiri ifrån en skolklass som bestod av 21 stycken elever. Detta innebär enligt Bryman 

(2011) att det är omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer eftersom datainsamlingen 

genomfördes bara med ett litet antal individer i en viss organisation. Bell m.fl. (2016) förklarar 

att det kan finnas svårigheter för andra forskare att få fram ett liknande resultat som studien 

påvisar på grund av att i denna studie består det huvudsakliga insamlade materialet av egna 

observationer. I studien hade fler klasser kunnat medverka och en kombination mellan kvalitativ 

samt kvantitativ metod ha nyttjats. Fördelen med detta hade varit att både generaliserbarheten 

och trovärdigheten hade ökat. Något som bör nämnas här är att i denna studie genomfördes bara 

fem steg av den självreflekterande spiralen, det vill säga studien, resultat och slutsatser hade 

kunnat bli ännu mer omfattande och rationella. Men Kemmis m.fl. (2014) påpekar att innehållet 

utifrån en aktionsforskning inte har som mål att producera generaliseringar om det bästa sättet 

att göra saker, utan det har som syfte att hjälpa människor att förstå deras verksamhet. Därmed 

menar Kemmis m.fl. (2014) att innehållet lämpar sig för att ge deltagarna möjlighet att  

bestämma om de vill förändra hur saker görs inom verksamheten.  
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Lärdomar till nästa gång är att det är en fördel om de är minst två personer som genomför en 

aktionsforskning, vilket grundar sig på det skulle bli lättare att hålla fokus på de delar  

som studien har som syfte att undersöka. Det skulle även medverka till att de blir svårare att 

hänga upp sig på saker som är bekant sen tidigare. En annan viktig lärdom är att studiens  

frågeställning måste vara tydligt utformad eftersom den skickar signaler till deltagarna om vad 

undersökningen ska handla om. Detta är väsentligt eftersom undersökningen inte görs på de 

involverade, utan tillsammans med deltagarna.  

7.3 Vidare forskning  

 

Den modell för aktionsforskning som denna studie har byggts på har lett till två nya eventuella 

arbetsområde som anses vara intressanta att studera vidare på. Det första området att undersöka 

vore hur det digitala verktyget Turf kan användas för att hjälpa elever att förbättra sin förmåga 

att orientera och navigera med hjälp av GPS. Detta skulle med fördel kunna genomföras genom 

en aktionsforskning och med flera idrottsklasser på antingen högstadiet eller gymnasiet. 

 

Det andra området handlar om att de skulle vara intressant att förlänga undersökningen och se 

hur detta arbetsområde skulle kunna bedömas i ämnet idrott och hälsa på antingen högstadiet 

eller gymnasiet. Detta är på grund av att nuvarande undersökning enbart har gett inblick i hur 

det digitala verktyget Turf kopplat till den kroppsliga förmågan kan användas i undervisningen 

och vilka uppfattningar elever kan ha om hjälpmedlet.  

7.4 Slutsatser/ sammanfattning  

 
Efter genomförd undersökning går det att konstatera att eleverna hade olika uppfattningar om 

användningen av det digitala verktyget Turf i idrott och hälsa undervisningen. Det som elevernas 

slutgiltiga uppfattningar av appen visade var att det kunde nyttjas för att utveckla deras  

kroppsliga förmåga och skicklighet att orientera. Däremot fanns det elever som menade att  

appen inte kunde hjälpa till med att förbättra deras kroppsliga förmåga på grund av att det inte 

var tillräckligt utmanande. Dessa skilda intryck som eleverna förmedlar anses kunna bero på 

olika faktorer där både läraren och sociokulturella förhållanden spelar in.  

 

För att eleverna ska kunna utveckla sin kroppsliga förmåga är det viktigt att de får möjlighet att 

värdera sin egen och varandras upplevelse genom att delta i rörelseaktivitet Turf. I  

undersökningen blir det tydligt att eleverna bedömer att appen kan nyttjas för att de ska kunna 

få chans att arbeta med den fysiska, sociala och kognitiva dimensionen som utgör den kroppsliga 
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förmågan. En förutsättning för att eleverna ska få möjlighet att arbeta med den sociala  

dimensionen är att de får möjlighet att arbeta aktivt med varandra i grupper, vilket de inte fick 

en chans till i den ursprungliga versionen av spelet Turf.  

 

Denna undersökning har även stött på didaktiska implikationer, vilket handlar om att den  

ursprungliga versionen av spelet Turf inte grundar sig på alla delar i lärandet. Det har visat sig 

att denna version inte kan uppfylla närmaste utvecklingszon som har betydelse för att elever ska 

kunna lära sig av varandra. För en lärare kan det vara tänkbart att ändra spelets karaktär så att 

eleverna kan få tillfälle att arbeta aktivt med varandra i grupper, vägleda varandra och kunna 

vara eniga om hur något ska göras. Detta betraktas vara viktigt på grund av flera anledningar, 

där den första kännetecknas av att eleverna kan uppnå närmaste utvecklingszon som kan  

medverka till att de lär sig av varandra. Den andra anledningen handlar om att det kan ha en 

positiv inverkan på deras fysiska, sociala och kognitiva förmåga. Den tredje anledningen  

utmärks av att det medverkar till att eleverna får möjlighet till att arbeta mot den kroppsliga 

förmågan i samband med utövandet av aktiviteten Turf. Därför blir lärarens kunskaper om hur 

spelet kan nyttjas i undervisningen viktigt för elevernas lärande. Slutligen behöver lärare vara 

medvetna om att alla elever kanske inte har möjlighet att utöva aktiviteten Turf eftersom många 

inte har tillgång till mobiltelefoner eller surf på sina telefoner.  
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Bilagor  

Bilaga1 - Missivbrev  
 
Hej! 

 

Jag är en lärarstuderande från Karlshamn som läser vid Linneuniversitetet i Växjö. I  

utbildningen ingår det att man ska skriva ett examensarbete, vilket jag kommer att göra nu under 

hösten/ vintern. Det här innebär att jag kommer att vara på er skola för att genomföra några 

lektioner i ämnet idrott och hälsa mellan veckorna 48-50.  

 

Mitt mål är att undersöka en klass uppfattningar om användandet av det digitala verktyget Turf 

inom idrott och hälsa på gymnasiet, men även hur dessa elever anser att Turf kan användas i 

undervisningen för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga. Under detta arbete kommer 

jag att genomföra dokumentation i form av fältanteckningar, observationer och informella sam-

tal. Den insamlade informationen kommer endast att användas till forskningsändamål, vilket 

innebär att det bara kommer att publiceras i studiens resultat och vid redovisningstillfället för 

examensarbetet.   

 

I denna studie kommer all data att behandlas konfidentiellt, det vill säga alla elever kommer att 

få ett påhittat namn och andra personuppgifter kommer inte att redovisas. Dessutom kommer 

datamaterialet att försvaras så att obehöriga inte kan ta del av detta. Slutligen kommer det att  

vara frivilligt att delta i lektionerna och eleverna har när som helst möjlighet att avbryta sin  

medverkan.  

 

Det är viktigt att ni skriver under brevet och skickar med det tillbaka till skolan senast tisdagen 

den 28/11-17, vilket beror på att ni annars inte kommer att kunna att delta i lektionerna. Detta 

beror på att jag måste ha er underskrift och godkännande för att undersökningen ska kunna följa  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Tim Carlsson  

0739398841 

Tc222bd@student.lnu.se  

mailto:Tc222bd@student.lnu.se
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Godkännande för att delta i studien.   

 
 

Elevens namn:                         

 

 

 Jag vill delta i studien.   

 

 

 Jag vill inte delta i studien. 

 

 

 

 

  

 Ort & Datum  

 

 

 

                                                       

Underskrift             

 

 

 

     

Namnförtydligande  
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Bilaga 2 - Lektionsplanering   
 

I denna bilaga presenteras de fem lektioner som har ingått i studien. Syftet var att eleverna skulle 

arbeta med det digitala verktyget Turf för att bedöma om det kan användas för inlärning och 

utvecklande av kroppslig förmåga. Därmed var målet att eleverna skulle ges möjlighet att  

värdera sin egen, men även andras upplevelse att röra sig samt delta i rörelseaktiveten Turf. 

Detta genomfördes genom att eleverna under fem lektioner arbetade med utomhusspelet Turf 

som läromedel.  

 

Lektion 1  

Syfte: Förbereda eleverna på den studie som de skulle medverka i.  

Innehåll: presentera studien, insamling av samtyckesblankett, presentation av uppgift,  

reflektion i slutet av lektionen.  

Elevuppgift: Lämna in samtyckeblankett, låta de spela det färdiga spelet av Turf  

Tid: 60 minuter  

Lektionsupplägg:  

- Denna lektion börjar med att jag som författare för studien går igenom vad temat innebär 

i relation till förmågor, centralt innehåll och kunskaper i kursen idrott och hälsa 1.  

- Därefter presentera jag sedan mig själv och mitt projekt utifrån vetenskapsrådets  

forskningsetiska principer. Eleverna kommer sedan få lämna in samtyckesblanketten 

där de godkänner sin medverkan i studien, men även att de har tagit del av  

informationen.  

- Eleverna får enskilt testa på det färdiga spelet Turf.  

- Eleverna ges tid till reflektion i slutet av lektionen för att kunna resonera kring hur  

spelet kan förändras och utvecklas till nästa lektion.  

Reflektionsfrågorna:  

1. Vad kände/ upplevde ni när i deltog i rörelseaktiviteten Turf?  (Var det roligt, blev ni 

piggare, vad kan göras för att det ska bli roligare och effekterna bättre)  

2. Var det svår att använda sig av appen?  

3. Vad krävs det för att kunna delta i aktiviteten?  

4. Är det möjligt att använda sig av Turf på ett sätt som gynnar ens hälsa?  

5. I vilken mån påverkas ert välmående av att ni deltar i Turf?  

6. Hur kan spelet förändras och utvecklas till nästa lektion?  
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Lektion 2  

Syfte: Ge eleverna möjlighet att kommunicera och ta taktiska beslut i grupper.  

Innehåll: eleverna får spela tillsammans med varandra i grupper.   

Elevuppgift: spela en förändrad version av spelet Turf.  

Tid: 60 minuter  

Lektionsupplägg: 

- Det började med att eleverna blev indelade i olika grupper, där alla fick spela två och två 

förutom en grupp som bestod av tre stycken elever.  

- Efter att eleverna hade blivit indelade i grupper fick de skriva in sina ”nicknames” på 

datorn själva för att de ska kunna vara med på evenemanget.  

- Därefter fick de spela en modifierad version av spelet Turf som byggde på att eleverna 

fick bara använda sig av en mobiltelefon per grupp.  

- De sista tio minuterna får eleverna reflektera över hur dessa förändringar påverka  

deras medverkan i spelet och hur spelet kan förändras ytterligare till nästa lektion.  

Reflektionsfrågor:  

1. Vad kände ni när ni deltog i denna variant av Turf?  

2. Varför upplevde ni det såhär?   

3. Hur tyckte ni att dessa förändringar påverkade spelet?   

4. Blev spelet mer taktiskt?   

5. Upplevde ni att spelat blev mer fartfyllt på detta sätt?  

6. Hur skulle ni se att spelet kan förändras och utvecklas till nästa gång?  

 

Lektion 3   

Syfte: Låta eleverna testa på en kortare och intensivare variant av Turf.  

Innehåll: Två kortare omgångar och reflektion i slutet av lektionen.  

Elevuppgift: spela en förändrad version av spelet Turf.  

Tid: 60 minuter.  

Lektionsupplägg: 

- Det började återigen med att eleverna blev indelade i olika grupper, där alla fick spela 

två och två förutom en grupp som bestod av tre stycken elever.  

- Efter att eleverna hade blivit indelade i grupper fick de som vanligt skriva in sina  

”nicknames” på datorn själva för att de ska kunna vara med på evenemanget.    
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- Eleverna fick sedan spela en variant som bestod av två omgångar, där varje omgång var 

15 minuter. Inför den andra omgången blev eleverna indelade i nya grupper. 

- De sista tio minuterna får eleverna reflektera över hur dessa förändringar påverka  

deras medverkan i spelet och hur spelet kan förändras ytterligare till nästa lektion.  

Reflektionsfrågor:  

1. Vad kände ni när ni deltog i denna variant av Turf?  

2. Varför upplevde ni det såhär?   

3. Hur tyckte ni att dessa förändringar påverkade spelet?     

4. Hur kommunicerade ni med varandra när ni var ute och spelade? Ändrade sig snacket 

något beroende på vilken partner ni hade?  

5. Hur skulle ni ha lagt upp aktiviteten för att arbeta mot den kroppsliga förmågan?  

 

Lektion 4 

Syfte: Presentera en variant som ger deltagarna en chans till att samtala mer mellan varandra i 

grupperna, men som även är mer utmanade.  

Innehåll: alla deltagarna i en grupp får använda sig av sina telefoner, fysiska utmaningar och 

reflektion i slutet av lektionerna.  

Elevuppgift: spela en förändrad version av spelet Turf. 

Tid: 60 minuter. 

Lektionsupplägg: 

- Denna lektion började exakt som lektion 2 och lektion 3.  

- Eleverna fick sedan spela en variant som innebar att alla deltagare i en grupp hade  

möjlighet att använda sig av sina mobiltelefoner i ett evenemang.  Under denna variant 

fick grupperna även olika fysiska utmaningar som de skulle genomföra i samband med 

de tog över en zon.  

- De sista tio minuterna får eleverna reflektera över hur dessa förändringar påverka  

deras medverkan i spelet och hur spelet kan förändras ytterligare till nästa lektion.  

Reflektionsfrågor:  

1. Vad kände ni när ni deltog i denna variant av Turf?  

2. Varför upplevde ni det såhär?   

3. Hur tyckte ni att dessa förändringar påverkade spelet?     

4. Hur kommunicerade ni med varandra när ni var ute och spelade?  

5. Hur skulle ni ha lagt upp aktiviteten för att arbeta mot den kroppsliga förmågan?  

 

 



65 
 

Lektion 5  

Syfte: Fylla i en utvärdering över perioden som har gått.  

Innehåll: Reflektion & Utvärdering. 

Elevuppgift: Eleverna fick fylla i en utvärdering och ge återkoppling på arbetsområdet.  

Tid: 60 minuter. 

Lektionsupplägg:  

- Lektionen handlade om att eleverna skulle få möjlighet att reflektera över perioden som 

gått och fylla i en utvärdering.  
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Bilaga 3- Utvärdering av det digitala verktyget Turf  
 
I denna bilaga presenteras utvärderingen som eleverna fick skriva under den femte lektionen.   

 
Information & delaktighet:  
 

1. Har informationen om projektet varit så pass tydligt så att du har förstått meningen 

med arbetet? 

 

2. Känner du att du tog chansen att påverka arbetet?  

Arbetets gång:  

 

3. Ni har fått testa på olika upplägg av det digitala verktyget Turf under denna period,  

vilket av alternativen tycker ni har varit bra och varför?   

 

 Den 28 november - en introduktion av Turf, där ni spelade enskilt och med många 

zoner.  Denna variant höll på under en längre tid.  

 Den 1 december- en variant som innebar att ni blev indelad i olika grupper och fick 

spela Turf under längre tid.   

 Den 5 december- en variant som medförde att ni fick testa på att spela turf i två 

kortare omgångar, där zonerna var mycket närmare varandra.  

 Den 8 december- Här fick alla i gruppen använda sig av sina telefoner och varje 

grupp var även tvungen att utföra en utmaning under tiden som dem höll på att ta 

över en zon.  

 

4. Om du inte tycker att något har varit bra, vad beror det på och hur skulle du ha lagt upp 

lektionen istället?  

 

5. Vad kan göras annorlunda i framtiden, så att temat kan bli så bra som möjligt?  

 

Det digitala verktyget Turf:  

 

6. Vad är din uppfattning av det digitala verktyget Turf?  Motivera varför du tycker som 

du gör.  

 

7. Hur lång tid tog det innan du kände att du förstod och lärde dig hur appen fungerade? 

 

8. Har ni kunnat ta hjälp av varandra om det har varit något som ni inte har förstått med 

det digitala verktyget Turf? 
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9. Kan Turf användas för att utveckla din fysiska förmåga? Ge exempel på hur det kan 

användas för att utveckla din fysiska förmåga och vilken betydelse det har för ditt  

välmående.  

 

10. Kan Turf användas för att utveckla din sociala förmåga? Det vill säga som t.ex.  

samarbetsförmåga. Ge exempel på hur det kan användas för att utveckla din sociala 

förmåga och vilken betydelse de har för ditt välmående.  

 

11. Kan Turf användas för att utveckla din kognitiva förmåga? Detta handlar om att kunna 

bedöma hur, när och var det är lämpligt att bedriva aktiviteten Turf i relation till  

vardag, livsstil, sömn och sjukdom.   

 

12. Om du inte anser att det digitala Turf kan användas för att utveckla din fysiska, sociala 

och kognitiva förmåga, vad tror du man kan lära sig av Turf istället?   

 

13. Tycker du att det är lämpligt att använda sig av det digitala verktyget Turf på  

gymnasiet?  


