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Abstrakt 

Denna studie syftar till att undersöka vilken roll digitala verktyg har i 

idrottsundervisningen på gymnasienivå. Målen med studien är att undersöka 

idrottslärares egen uppfattning om användandet av digitala verktyg samt 

vilken påverkan digitaliseringen har i idrottslärarens egen 

idrottsundervisning. 

En internetbaserad enkätmetod har genomförts på 36 aktiva idrottslärare på 

gymnasienivå i åldrarna 25-65 år. 61 procent (n=22) var män och 39 procent 

(n=14) var kvinnor. Enkäten skickades först ut via mail till idrottslärare i 

Kalmar kommun. För att få spridning skickades enkäten även ut till en 

nationell sluten Facebook-grupp för idrottslärare. 

Resultatet i denna undersökning visar att majoriteten av idrottslärare på 

gymnasienivå använder digitala verktyg i sin idrottsundervisning och är 

positivt inställda till användandet. De vanligaste digitala verktygen som 

används är dator, projektor och elevernas egna telefoner. Största 

användningsområdet är film i någon form, antingen genom att visa film eller 

att filma elever med tydliga mål kopplat till det centrala innehållet. Detta 

eftersom det underlättar för läraren i bedömningen. Resultatet visar även att 

digitala verktyg inte används till hela idrottsundervisningen eftersom det 

upplevs finnas nackdelar med införandet av digitala verktyg som t.ex. att det 

kan störa undervisningen samtidigt som det är tidskrävande och kan ta bort 

rörelsetid. 

Nyckelord 

Digitalisering, digitala verktyg, idrottsundervisning, gymnasiet, digital 

kompetens. 



 

1 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................ 3 

1.1 Syfte.................................................................................................................. 5 

1.2 Frågeställningar .............................................................................................. 5 

2 Bakgrund ............................................................................................................... 6 

2.1 Information- och kommunikationsteknik ...................................................... 6 

2.2 Digital kompetens ............................................................................................ 6 

2.3 Digitala verktyg ............................................................................................... 7 

2.4 Skolan och digitalisering................................................................................. 7 

2.5 Digitala verktyget smartphone ........................................................................ 9 

2.6 Digitala verktyget exergames .......................................................................... 9 

3 Tidigare forskning ............................................................................................... 11 

3.1 Digital idrottsundervisning ........................................................................... 11 

3.1.1 Digital kontra traditionell idrottsundervisning ........................................ 12 

3.2 Inställning till användandet av digitala verktyg ........................................... 12 

3.3 Idrottslärares digitala kompetens ................................................................. 13 

3.4 Sammanfattning ............................................................................................ 13 

4 Teoretisk utgångspunkt ...................................................................................... 15 

4.1 Det sociokulturella perspektivet .................................................................... 15 

4.1.1 Medierande redskap ................................................................................ 15 

5 Metod .................................................................................................................... 17 

5.1 Metodval ........................................................................................................ 17 

5.2 Urval .............................................................................................................. 17 

5.3 Tillvägagångssätt ........................................................................................... 18 

5.4 Enkätens utformning .................................................................................... 19 

5.5 Databearbetning och analys ......................................................................... 19 

5.5.1 Kvantitativ analys .................................................................................... 19 

5.5.2 Kvalitativ analys ...................................................................................... 20 

5.6 Etiska ställningstaganden ............................................................................. 21 

6 Resultat................................................................................................................. 23 

6.1 Användandet av digitala verktyg ................................................................... 23 

6.2.1 Antal användare av respektive digitala verktyg ...................................... 25 

6.3 Inställning till användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen .... 26 

6.4 Fördelar med användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen ..... 28 

6.5 Nackdelar med användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen .. 29 

6.6 Resultatanalys ................................................................................................ 31 

7 Diskussion ............................................................................................................ 33 

7.1 Metoddiskussion ............................................................................................ 33 

7.2 Resultatdiskussion ......................................................................................... 34 

7.2.1 Hur används digitala verktyg i idrottsundervisningen? ........................... 34 

7.2.2 Vad är idrottslärares inställning till användandet av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen? ..................................................................................... 35 



 

2 
 

7.2.3 Vilka hinder kan digitaliseringen i idrottsundervisningen medföra? ...... 36 

7.3 Slutsats ........................................................................................................... 37 

7 Referenslista ......................................................................................................... 39 

7.1 Litteratur ........................................................................................................ 39 

7.2 Internet .......................................................................................................... 41 

8 Bilagor .................................................................................................................... 1 

8.1 Bilaga 1 – Litteratursökning ........................................................................... 1 

8.2 Bilaga 2 – Enkät .............................................................................................. 2 

8.3 Bilaga 3 – Missiv ............................................................................................. 5 

 



 

3 
 

1 Inledning 

En ny generation av barn och ungdomar har idag växt upp i en värld med 

internet och den lättillgängliga informationen som finns där (Semiller & 

Grace, 2017). Samtidigt lever vi i en värld där vi använder oss mer och mer 

av digitala verktyg. Det uppskattas att barn och ungdomar spenderar 15 till 

20 timmar varje dag med olika former av teknologi (Krause & Sanchez, 

2014). Skolverket (2019a) skriver också att vi idag lever i ett samhälle fyllt 

av informationsflöde och ökad digitalisering. I och med att dagens elever 

lever i ett ökat digitaliserat samhälle har Sveriges regering beslutat om 

förändringar i styrdokumenten för grundskole- gymnasie- och 

vuxenutbildningen. Förändringen innebär att eleverna ska få en större 

förståelse för hur digitaliseringen påverkar individer och samhället, men 

också stärka elevernas förmåga och kunskap att använda digitala verktyg. 

Denna förändring trädde i kraft 1 juli 2018. Idrott och hälsa var dock ett 

ämne där ingen förändring skedde (Skolverket, 2019a). 

Tittar vi på stillasittande och fysisk inaktivitet så sammankopplas det ofta 

med aktiviteter vid tv och datorer. Engdahl (2019) skriver att en faktor till 

barn och ungdomars stillasittande främst beror på det ökande datorspelandet 

och användandet av digitala medier. Det blir också allt vanligare att 

ungdomarna sitter stilla på raster med böjda ryggar och hukande nackar över 

skärmar istället för att vara fysiskt aktiva. Fysisk inaktivitet kan i sin tur leda 

till benskörhet och depressioner (Engdahl, 2019), samtidigt är datorer en 

viktig källa till kunskap och att inneha IT-kompetens ses som nödvändigt för 

framtiden (Quennerstedt, Almqvist, Bäckström, Gibbs, Maivorsdotter, 

Meckback, Nyberg & Öhman, 2015).  

I denna värld av ny digital teknologi och digitala verktyg så ses införandet av 

digitala verktyg i idrottsundervisningen som en del i elevernas vilja att vara 

fysiskt aktiva, samtidigt som det kan öka elevernas rörelsekvaliteter i 
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lärprocesser och bidra till högre kvalitet i lärandemiljöer. Det som tidigare 

har varit en bidragande faktor till vår tids ökade inaktivitet och stillasittande 

kan också vara det som faktiskt hjälper till att motverka detta (Engdahl, 

2019). 

Det är därför intressant att se att digitala verktyg är något som är aktuellt i 

dagens skola men inte i lika stor utsträckning i skolämnet idrott och hälsa. 

Det som är särskilt intressant är att se hur digitala verktyg verkligen används 

i idrottsundervisningen. Eller är det rentav ett hinder att använda sig av 

digitala verktyg i idrottsundervisningen? Genom att mer forskning 

genomförs inom detta område kan verksamma idrottslärare (ta del av 

forskningsresultaten) och kanske förändra och utveckla sin 

idrottsundervisning. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är undersöka vilken roll digitala verktyg har i 

idrottsundervisningen på gymnasienivå. Målen med studien är att undersöka 

idrottslärares egen uppfattning om användandet av digitala verktyg samt 

vilken påverkan digitaliseringen har i idrottslärarens egen 

idrottsundervisning. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur används digitala verktyg i idrottsundervisningen? 

 

 Vad är idrottslärares inställning kring användandet av digitala verktyg 

i idrottsundervisningen? 

 

 Vilka hinder kan digitaliseringen i idrottsundervisningen medföra? 
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2 Bakgrund 

2.1 Information- och kommunikationsteknik 

Enligt Nationalencyklopedin (2019) är begreppet IT ett brett begrepp och en 

förkortning av informationsteknik. Informationsteknik handlar om att samla 

in, lagra och bearbeta information bestående av digital data med hjälp av 

exempelvis datorer, digitalkameror, projektorer och mobiltelefoner. 

Begreppet IT har under sina år utvecklats till en nyare och modernare 

benämning, information- och kommunikationsteknik (IKT). IKT är den delen 

av informationsteknik som har sin grund i kommunikation mellan människor 

och är således de digitala verktyg som används i pedagogiskt och didaktiskt 

syfte (Institutionen för pedagogik och didaktik, 2019). Användandet av IKT 

har i svensk utbildning ökat i och med den reviderade läroplanen som trädde 

i kraft 1 juli 2018 (Engdahl, 2019).  

 

2.2 Digital kompetens 

Digital kompetens innebär i vilken utsträckning människan är förtrogen med 

digitala verktyg och vilken förmåga den har att följa med i den digitala 

utvecklingen, men också att kunna använda digital teknik och internet för att 

stärka sitt eget yrkesutövande. Digital kompetens innefattar också att ha 

kunskap om att söka information och kommunicera digitalt, färdigheter att 

använda digitala verktyg samt ha motivation till att delta i utvecklingen av 

digitaliseringen (Digitaliseringskomissionen, 2015). EU har också 

säkerhetsställt att digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för ett 

livslångt lärande (Hylén, 2011). Trots detta visar Skolverkets rapport 

gällande IT-användning och IT-kompetens i skolan att nästan hälften av alla 

lärare i grund- och gymnasieskolan i Sverige upplever att deras IT-

kompetens är otillräcklig (Skolverket, 2016).  
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2.3 Digitala verktyg 

Digitala verktyg är ett begrepp för att beskriva olika digitala redskap som 

exempelvis datorer, mobiltelefoner, surfplattor, och även webbtjänster där 

sociala medier ryms. Digitala verktyg finns i skolans värld för att hjälpa och 

främja elevernas lärande (Löfving, 2012). Exempel på detta är att elever med 

annat modersmål än svenska med stor fördel kan arbeta med digitala verktyg 

då det hjälper dem att stärka sin språkutveckling genom att språket får uttalas 

i olika sammanhang. I och med att digitaliseringen i samhället ständigt 

utvecklas så kommer även begreppet digitala verktyg att utvecklas och 

innefatta fler och fler digitala redskap. Just denna bit kan vara det som 

pedagoger har minst kunskap om och som de tillsammans behöver hjälpas åt 

för att bli bättre på att använda (Löfving, 2012). 

 

2.4 Skolan och digitalisering 

Skolan följer samhällets digitalisering främst för att elevernas utbildning 

behöver hålla jämna steg med den snabba teknologiska utveckling som sker i 

samhället. Det är därför skolans ansvar att utveckla elevernas digitala 

kompetens (Skolverket, 2019b). I läroplanen för gymnasiet (Gy11) under 

rubriken gymnasieskolans uppdrag står det följande: 

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever 

ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska 

också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att 

kunna värdera information” (Skolverket, 2019b). 

Behöver idrottslärare använda sig av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen? Engdahl (2019) menar att digital teknologi nästan 
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aldrig används i dagens idrottsundervisning, trots att det är vanligare idag än 

var det var för tio år sedan. Engdahl säger också att införandet av digitala 

verktyg i idrottsundervisningen kan öka elevernas motivation till fysisk 

aktivitet och förbättrad hälsa, att det blir som ett motivationsskapande för 

elevernas deltagande i idrottsundervisningen då det skapar njutning och 

glädje. Detta ställer krav på lärarens digitala kompetens, eftersom lärarnas 

kunskap och intresse om teknologi är en aspekt som kan påverka 

användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen. Om en idrottslärare 

har låg teknisk kunskap använder denna generellt inte digitala verktyg i 

idrottsundervisningen och ju högre en idrottslärares tekniska kunskaper är, 

desto mer troligt är det att de skulle inkludera IKT och digitala verktyg i sin 

undervisning (Kretschmann, 2015). En annan orsak till att idrottslärare inte 

alltid använder digitala verktyg i sin undervisning kan vara den utmaning 

som användandet av digitala verktyg medför. Sveriges Riksdag (2016) 

skriver att en ökad användning av digitala verktyg innebär fler utmaningar 

för lärarna. Bland annat kan användandet av digitala verktyg innebära fler 

distraktioner i undervisningen och en stor risk för ökat tempo och stress. 

Detta gäller för både elever och lärare.  

Följer vi då samhället och hjälper eleverna att hantera digitaliseringen? 

Jensinger (2017) skriver att det säkerligen finns en mängd duktiga lärare som 

klarar av sin undervisning utan att digitalisera den och som ger eleverna en 

betydelsefull utbildning. Risken finns dock att de lärare som inte använder 

sig av digitala verktyg i sin undervisning inte heller tillåter sina elever göra 

det. Hylén (2011) menar att det finns fyra skäl till att investera i IT i skolan. 

Bland annat lever dagens barn och ungdomar i en värld där IT spelar en 

avgörande roll. Skolan behöver därför hjälpa eleverna att anpassa sig och 

använda sig av detta nätsamhälle. Han menar även att eleverna behöver lära 

sig använda digitala verktyg i sitt lärande. Sedan är inte alla elever lika IT-

vana och skolan behöver därför sammanlänka skiljaktigheten i användandet 
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av digitala verktyg. Slutligen behöver skolan möta samhällets och 

arbetslivets behov av de IT-kunskaper som krävs för att verka i det 

framväxande samhället. 

 

2.5 Digitala verktyget smartphone 

Barn och ungdomar använder som tidigare nämnts allt mer digital teknik, 

både i hemmet och på fritiden (Skolverket, 2019c). En digital teknik som de 

använder sig utav är en smartphone eller ”smart telefon”, vars funktion är att 

vara en mer avancerad mobiltelefon som kan liknas vid en handdator som 

innehåller en mängd olika funktioner. Exempelvis kan den ta kort, filma, 

spela spel, navigera och ladda ner en mängd olika extrafunktioner. Dessutom 

finns det många fördelar med en smartphone som underlättar vår vardag. Vi 

kan kommunicera med varandra genom fler sociala kanaler som Facebook, 

Instagram och Twitter. Vi får också fram information snabbt och kan arbeta 

mer flexibelt med hjälp av en smartphone (Gill, Kamath & Gill, 2012). 

Samtidigt påvisar användandet av smartphones ha en negativ påverkan på vår 

kognitiva förmåga. Bland annat kan användandet av smartphones göra oss 

människor mindre fokuserade och ha en minskad effekt på vår förmåga att 

lösa olika problem som kräver mental koncentration (Gill et al. 2012). Därför 

finns det skäl till att smartphones inte ska användas under en idrottslektion då 

den inte alltid fyller någon funktion.  

 

2.6 Digitala verktyget exergames 

Mitt i en värld bland datorer, stillasittande och fysisk inaktivitet finns det en 

utveckling av tv-spel där kroppsrörelsen är i fokus. Detta är något som 

skolan i viss mån tagit till vara på. För när digitala verktyg används i 

idrottsundervisningen är det bland annat exergames som används. Exergames 
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är en typ av tv-spel där kroppsrörelsen är i fokus. Exempel på exergames är 

Wii Sports, Dance Revolution och Just Dance. I dessa spel är fysisk aktivitet 

och kroppsrörelse i fokus och spelaren är aktiv med hjälp av balansplattor, 

step-up brädor eller genom att använda handkontrollen som racket i 

exempelvis tennis. Under de senaste åren har exergames lyfts fram som en 

möjlighet för idrottslärare att använda i idrottsundervisningen (Meckbach, J, 

Almqvist, J, Bäckström, Å, Gibbs, B, Maivorsdotter, N, Nyberg, G, 

Quennerstedt, M & Öhman, M, 2013). Detta för att bland annat öka barn och 

ungdomars vilja att vara fysiskt aktiva samt att de lyfts fram som en del i 

idrott och hälsas framtida undervisningsinnehåll (Quennerstedt et al. 2015). 

Papastergio (2009) menar också att fördelar med exergames är att det kan 

användas som ett pedagogiskt verktyg i idrottsundervisningen och att dessa 

spel i sin tur förbättrar barn och ungdomars kunskap, färdigheter, attityder 

och beteenden i relation till hälsa och fysisk aktivitet. 

Det framkommer dock en rad argument till att inte använda sig av dessa tv-

spel. Dels kan det hjälpa till att skapa en negativ självbild då personens Body 

Mass Index (BMI) används för att skapa en spegling av tv-spelsfiguren som 

spelaren använder sig av. Dessutom används dessa spel främst som ett 

modernt sätt att locka till fysisk aktivitet och energiförbrukning än som en 

fråga om kunskaper och lärande i ett skolämne (Quennerstedt et al. 2015). 

Detta påvisar att det inte alltid är positivt att införa digitala verktyg i ämnet 

idrott och hälsa trots att skolan ska ansvara för att utveckla elevernas digitala 

kompetens. Det kanske snarare är bättre att utveckla elevernas digitala 

kompetens i andra skolämnen än i ämnet idrott och hälsa. För i idrott och 

hälsa ska eleven med hjälp av ”rörelsekvaliteter genomföra en bredd av 

aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan” (Skolverket, 2011), där 

det inte finns krav på att använda digitala verktyg.  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Digital idrottsundervisning 

Det har genomförts en del tidigare forskning inom ämnet digitala verktyg 

och idrottsundervisning. Bland annat har Pedersen, Cooley och Cruickshank 

(2016) genomfört en studie på 30 elever där de jämförde elevernas motoriska 

utveckling i armarna. Detta gjordes genom att låta eleverna aktivera sig i 30 

minuter med att studsa och fånga bollar. Därefter fick de genomföra liknande 

rörelse genom att använda spelkontrollen Nintendo Wii. Resultatet visade att 

eleverna fick en större motorisk utveckling i armarna genom att studsa och 

fånga bollar jämfört med att använda spelkontrollen Nintendo Wii, men att 

de motiverades mer av att använda Nintendo Wii. Detta resultat visar att 

användandet av digitala verktyg inte alltid är lika effektivt som traditionell 

undervisning. Dock skulle införandet av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen kunna bidra till fler motiverade elever. 

En annan studie som har genomförts inom ämnet är den av Gibbs, 

Quennerstedt och Larsson (2017). De undersökte gymnasieelevers 

dansutveckling genom att använda dansspel som läromedel i 

idrottsundervisningen. Det som författarna observerade var elevernas olika 

dansmönster, hur de samspelade med varandra och hur dansspelet kunde 

utveckla elevernas rörelsekvaliteter. Resultatet visade att eleverna utvecklade 

rörelsekvaliteter när de imiterade och repeterade olika rörelser som en 

personlig databild utförde i dansspelet. Dansspelet gjorde också så att 

eleverna lärde sig nya rörelser och så småningom kunde dansa till flera olika 

musikgenrer. Alltså kan dansspel, som är en typ av exergame, användas för 

att underlätta för idrottsläraren att lära ut dans. 
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3.1.1 Digital kontra traditionell idrottsundervisning 

Shewmake, Merrie och Calleja (2015) har också utfört en studie om digitala 

verktyg i idrottsundervisningen. Studiens syfte var att undersöka olika 

elevers uppfattning mellan exergaming och traditionell styrketräning. Totalt 

deltog 148 elever som samtliga genomförde styrketräning genom exergames 

och traditionell styrketräning med hjälp av olika redskap. Efter varje avslutad 

aktivitet utvärderades elevernas upplevelser med enkäter. Resultatet studien 

visade var att eleverna gillade styrketräning genom exergames mer än 

traditionell styrketräning men att de upplevde att traditionell styrketräning 

gav en större fysisk ansträngning. Denna studie visar på att exergames som 

tidigare nämnts är ett bra komplement att använda i idrottsundervisningen då 

dagens barn och ungdomar motiveras av denna sorts idrottsundervisning. 

 

3.2 Inställning till användandet av digitala verktyg 

I en studie av Robinson & Randall (2017) undersökte de kanadensiska 

idrottslärares vanor att använda digitala verktyg i sin idrottsundervisning. De 

genomförde en enkätundersökning och intervjuer med fokusgruppsdeltagare. 

Totalt deltog 206 idrottslärare i enkätundersökningen och 12 personer i 

intervjuerna. Resultatet författarna fick fram var dels att vissa digitala 

verktyg används mer än andra, exempelvis dator och möjligheten att spela 

upp musik. Författarna visade också att i fokusgruppen var många 

idrottslärare positiva till att använda digitala verktyg i sin 

idrottsundervisning, då främst surfplatta för rörelseanalyser. Det framkom 

också i studien att 78 procent av deltagarna i enkätundersökningen aldrig 

använt en surfplatta i sin idrottsundervisning.  Detta kan ha att göra med att 

vissa skolor i studien var emot att införa surfplattor i idrottsundervisningen 

och införskaffa internet i idrottssalarna. Därför råder det en klyfta i 

användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen. Flera är positiva till 
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att implementera digitala verktyg medan andra är emot, samtidigt som 

resultatet visar på olika för- och nackdelar. 

 

3.3 Idrottslärares digitala kompetens 

Kretschmann (2015) genomförde en enkätstudie på 57 idrottslärare för att 

undersöka deras datorkunskap i samband med deras teknikanvändning i 

idrottsundervisningen. Resultatet visade att majoriteten inte använde sig av 

digitala verktyg i sin undervisning och att de också hade låg datorkunskap. 

Men ju högre deras datorkunskap var desto troligare skulle det vara att de 

använde digitala verktyg i sin idrottsundervisning. Kretschmanns studie visar 

att idrottslärarnas digitala kompetens spelar stor roll i implementerandet av 

digitala verktyg i idrottsundervisningen. Problemen med implementerandet 

av digitala verktyg i idrottsundervisningen ligger snarare i idrottslärarnas 

avsaknade kunskap om digitala verktyg än om införandet av digitala verktyg 

verkligen ska ske eller inte i idrottsundervisningen. 

 

3.4 Sammanfattning 

Användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen kan ske på många 

olika sätt. Men vilket är det vanligaste sättet digitala verktyg används på? Är 

det datorn och möjligheten att spela upp musik som Robinson & Randall 

(2017) fick fram i sin studie?  

Shewmake et al. (2015) påvisar hur eleverna uppfattar digitala verktyg, men 

vad säger egentligen idrottslärarna? Vilken uppfattning har de?  

Att det finns en brist i forskningen kring detta ämne är något som framhållits 

av Robinson & Randall (2017). En orsak kan vara digitaliseringens snabba 

och ständiga utveckling som gör att forskningen inte riktigt hunnit med. Det 
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kan också vara bristen på studier med idrottslärarnas perspektiv som inte 

genomförts i Sverige. Därför finns denna studie för att försöka fylla i de 

luckor som finns.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Det sociokulturella perspektivet  

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet. Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor lär 

sig genom att vara i sociala sammanhang och utvecklar olika förmågor som 

är kulturella. Exempelvis att kunna läsa, skriva och lösa problem med hjälp 

av mediering (Säljö, 2017). Mediering innebär att människor använder olika 

redskap eller verktyg för att förstå och agera i vår omvärld. Lev Semenovich 

Vygotskij var den som utvecklade arbetet med det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2017).  

4.1.1 Medierande redskap 

En av det mest grundläggande begreppen i det sociokulturella perspektivet är 

mediering, där människor använder olika redskap eller verktyg för att förstå 

och agera i vår omvärld. Mediering är också namnet på det som länkar ihop 

oss människor via redskap med världen i olika aktiviteter (Säljö, 2017). 

Dessa redskap är i sin tur antingen språkliga eller fysiska. De fysiska kallas 

för artefakter och är sådana föremål som människan själv har skapat, 

exempelvis knivar, mobiltelefoner, hus, böcker och datorer. De språkliga 

beskrivs exempelvis genom att det är redskap som används av elever för att 

beskriva, förklara, förstå och tänka runt sin omvärld (Säljö, 2013). En viktig 

aspekt i det sociokulturella perspektivet är att en elev formas i samspel med 

sin omgivning där den lär sig bäst genom att använda artefakter som hjälper 

eleven att utvecklas och utvecklas framåt. Detta lärande kallas för mediering 

där artefakter då medierar ett lärande till eleven (Säljö, 2014). En sådan 

artefakt kan i sin tur vara ett digitalt verktyg. Genom mediering med 

artefakter har eleverna en möjlighet att öka sina kunskaper inom nya 

områden, tillgodogöra sig en större förståelse och kunna se olika samband 

som de inte kunnat göra om de inte hade använt sig av de medierande 
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redskapen (Säljö, 2013). De medierande redskapen i form av digitala verktyg 

kan i sin tur erbjuda kommunikationsmöjligheter, motivera eleverna samt 

erbjuda obegränsad kunskap (Löfving, 2012). 

Artefakter är också redskap som människan använder i sin vardag och som 

fyller en funktion. Därför består artefakter inte enbart utav ”döda” föremål. 

Det kan exempelvis vara en klocka som anger tid i sekunder, minuter och 

timmar. Det kan också vara en kompass som ger riktningsanvisningar (Säljö, 

2014). Men det kan även vara en utveckling av dessa artefakter utifrån 

dagens teknologi där allt har byggts in i digitala verktyg, exempelvis i datorn 

eller mobiltelefonen, där klockan och kompassen finns inlagd. Utvecklingen 

har därför gått framåt och användandet av artefakter har samtidigt ökat. 

Säljö (2014) tar upp en viktig synpunkt gällande medierande redskap. Att 

alla artefakter som används i idrottsundervisningen är kulturella, vilket 

innebär att artefakter har skapats av samspelet mellan människor och mellan 

omvärlden och människor. Detta innebär att när eleverna använder dessa 

artefakter så möjliggör det för eleverna att genomföra saker som de annars 

inte kunnat genomföra med enbart sin egen kropp. Exempelvis att de kan 

spela olika exergames eller ha möjligheten att filma sig själva när de 

genomför en dans. 

Dagens snabba teknologiska utveckling i samhället gör att det sociokulturella 

perspektivet behöver uppdateras genom att inkludera digitala 

verktyg/kompetenser i medierings begreppet. För idag handlar mycket om att 

kunna hantera artefakterna i form av digitala verktyg och möjligheten att 

skapa förutsättningar och aktiviteter där människor får använda sig av de nya 

och mer utvecklade medierade redskapen (Säljö, 2014).  
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5 Metod 

5.1 Metodval 

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har en internetbaserad 

enkätstudie används. Detta metodval är kvantitativt med vissa kvalitativa 

inslag i form av de öppna frågor som finns tillgängliga i enkäten. Kvantitativ 

metod riktar sig till den som med enkla medel vill visa hur olika kvantitativa 

variabler fördelar sig inom en grupp människor med hjälp av bland annat en 

enkätundersökning. Till skillnad mot kvalitativ metod där fokus ligger på att 

komma åt olika sammanhang som inte uppenbarar sig på en gång genom att 

gå in på djupet i svaren (Eliasson, 2018). 

Fördelar med att använda kvantitativ metod med öppna frågor är att det finns 

en möjlighet att få in så många svar som möjligt samtidigt som 

respondenterna har möjlighet att gå in på djupet i olika svar. Det kan göras 

på ett stort urval till en låg kostnad och minimal tid samtidigt som den kan 

anpassas efter respondenternas behov. Respondenterna kan välja när de vill 

svara på enkäten istället för att behöva boka en tid för en intervju. Dessutom 

undviks samspelet mellan forskaren och respondenten med enkäter som kan 

påverka svaren (Eliasson, 2018; Ejlertsson, 2019; Patel & Davidson, 2019). 

Nackdelar med enkätundersökning är att risken för missförstånd ökar 

eftersom att respondenten själv ska tolka vad som står i enkäten. 

Respondenterna ser också hela enkäten och kan på så vis anpassa sina svar 

(Eliasson, 2018; Patel & Davidson, 2019). 

 

5.2 Urval 

Totalt deltog 36 aktiva idrottslärare på gymnasienivå i studien i åldrarna 25-

65 år (se figur 1). 61 % (n=22) var män och 39 % (n=14) var kvinnor. 
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Figur 1 visar hur stor procentandel i respektive ålderskategori det finns. Y-axeln 

visar antal procent och X-axeln olika ålderskategorier. Av de 36 svarande var 

majoriteten mellan 40-49 år (n=12). Därefter är det flest respondenter mellan 30-39 

år (n=11). 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Insamling av data till denna studie påbörjades vecka 45 2019 och avslutades 

vecka 48 2019. I samband med att enkäten skickades ut skickades även ett 

missivbrev ut (se bilaga 3) med information om studiens författare och en 

kort förklaring av syftet med undersökningen. Därefter följde en kort 

information om vilka studien inriktar sig mot och möjligheten att tipsa om att 

svara på enkäten till kollegor. Slutligen avslutades missivbrevet med en 

anonymitetsförsäkran. 

Enkäten skickades först ut via e-post till idrottslärare i Kalmar kommun. För 

att få spridning skickades enkäten även ut till en nationell sluten Facebook-

grupp för idrottslärare. Detta för att få ett så stort urval som möjligt men 

också för att respondenterna ska ha en möjlighet att själva avgöra när och om 

de ville svara på enkäten.  
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5.4 Enkätens utformning 

För att utforma enkäten genomfördes först en forskningsöversikt med 

studiens syfte i fokus för att få inspiration till enkätens frågor. Frågorna i 

enkäten var sedan framtagna för att undersöka hur digitala verktyg används i 

idrottsundervisningen på gymnasienivå, men också för att undersöka vilken 

inställning idrottslärare har till digitala verktyg samt om det finns hinder med 

digitaliseringen i idrottsundervisningen.  

Enkäten konstruerades i verktyget Google Formulär och bestod av totalt 15 

frågor blandat med ostrukturerade frågor (öppna frågor) och strukturerade 

frågor (frågor med flera fasta svarsalternativ) (se bilaga 2). Beroende på om 

respondenterna svarade att de använde digitala verktyg eller inte så 

förgrenade sig enkäten och respondenterna fick svara på olika många frågor 

av dessa 15. Enkäten inledde med en kort förklaring av undersökningen, 

information om enkäten samt en information om vem som utförde 

undersökningen. Därefter följde sex bakgrundsfrågor och en fråga om de 

använde digitala verktyg eller inte som gjorde att respondenterna fick svara 

på fyra eller tre frågor till. Slutligen avslutades enkäten med en öppen fråga 

där respondenterna fick möjlighet att fylla i övriga kommentarer eller åsikter. 

 

5.5 Databearbetning och analys 

5.5.1 Kvantitativ analys 

Den kvantitativa insamlade informationen från enkäten sammanställdes i 

Microsoft Excel. Alla svar från fråga tre, sju, åtta och nio i enkäten sattes 

samman var för sig för att räkna ut andel procent som svarade vad. Därefter 

gick det tydligt att analysera hur stor andel som svarade vad och vilken 

procentandel som hade mest respektive minst. Detsamma gällde frågan 
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angående kön där svaren sammanställdes i Microsoft Excel genom att räkna 

ut hur många procent som var män respektive kvinnor. 

Eftersom respondenterna var mellan 25 och 65 år gjordes en fördelning där 

alla som var inom samma ålderskategori sammanställdes. Exempelvis 30-39 

år och 40-49 år. Detta resultat sammanställdes sedan i procent och 

analyserades genom att se hur åldersfördelningen av respondenterna såg ut. 

 

5.5.2 Kvalitativ analys 

För att behandla de öppna frågorna i enkäten analyserades innehållet 

kvalitativt. Det mest tillämpade sättet att behandla öppna frågor är att 

analysera dem kvalitativt genom att söka efter olika teman eller 

återkommande svar hos flera respondenter (Ejlertsson, 2019).   

Den insamlade informationen från de öppna frågorna i enkäten bearbetades i 

Microsoft Word och Excel. För att förenkla analysen sammanställdes först 

samtliga svar i Microsoft Word och kategoriserades därefter utefter liknelser 

i svaren. Alla svar som liknande varandra men uttrycktes på olika sätt 

sammanställdes under samma kategori. Inga kategorier var således 

förbestämda innan analysen utan uppkom utifrån den information som svaren 

gav. Därefter har en siffra på hur många som svarat liknande varandra 

uppstått och en analys har då kunnat genomföras för att se hur många som 

svarat vad och hur de har uttryckts sig. Ejlertsson (2019) skriver att 

kategorier som skapas efter en sammanställning av kvalitativ data kan bli till 

variabelvärden och då hanteras som de övriga enkätsvaren.  

Exempel på svar som varit uttryckta på olika sätt men gett samma svar är 

följande: ”genom att filma och visa filmer”, ”använda video kamera när 

eleverna ska visa upp en dans de har tränat på. Eller för att studera 

tekniker/rörelsemönster” och ”visa bilder”. Dessa svar har då blivit kategorin 
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”Visa film, bilder och spela in” under frågan ”På vilket sätt digitala verktyg 

används i idrottsundervisningen?”. 

Svaren från de öppna frågorna analyserades utifrån det sociokulturella 

perspektivet för att se hur användandet av artefakter såg ut och hur de kan 

användas medierande till elevernas lärande utifrån det sociokulturella 

perspektivet.  

 

5.6 Etiska ställningstaganden 

När forskning bedrivs, som är viktigt för samhällets och individens 

utveckling så finns det krav på att individer inte ska utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta kan sammanfattas i 

individskyddskravet som också kan preciseras i fyra delkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

I samband med utskicket av enkäten så tillkom ett missivbrev med 

information till respondenterna i studien. Respondenterna fick då veta vilken 

roll de hade i studien, deras villkor för deltagandet i studien samt att deras 

deltagande var frivilligt. Detta gjordes i enlighet med informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom deltagandet i studien har varit frivilligt 

och de som har fått tillgång till att svara på enkäten haft möjlighet att välja 

om de vill delta eller inte så har detta genomförts i enlighet med det andra 

kravet, samtyckeskravet. Samtyckeskravet finns till för att respondenterna 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan och avbryta den under 

studiens gång (Vetenskapsrådet, 2002). Även detta krav har kommunicerats 

med respondenterna skriftligt. 

I informationen till respondenterna har även en information om att garanterad 

anonymitet gällt och att inga personuppgifter sparats kommunicerats 
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skriftligt till respondenterna. Detta har genomförts i enlighet med 

konfidentalitetskravet som innebär att uppgifterna kring studiens 

respondenter ska behandlas med sekretess och på ett sätt så att inga 

obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002). Därför har inga 

personuppgifter i denna studie samlats in och inga enkätsvar går att koppla 

till enskilda respondenter. Slutligen informerades respondenterna om att den 

insamlade informationen tillhör studien och den enda som kom i kontakt med 

enkäten förutom de som svarat på enkäten var författaren. Detta genomfördes 

i enlighet med nyttjandekravet som innebär att data som samlas in enbart får 

användas för forskningsändamål och inte användas eller lånas ut till andra 

syften (Vetenskapsrådet, 2002).  
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6 Resultat 

6.1 Användandet av digitala verktyg 

Av alla 36 respondenter som svarat på enkäten är det 86 % (n=31) som 

använder digitala verktyg i idrottsundervisningen och 14 % (n=5) som inte 

använder digitala verktyg i idrottsundervisningen. De respondenter som 

uppgav att de använder sig av digitala verktyg i idrottsundervisningen fick 

också svara på frågan i vilken utsträckning de använder digitala verktyg.  

 

Figur 2 visar att 42 % (n=13) av 31 svarande respondenter regelbundet använder sig 

av digitala verktyg i sin idrottsundervisning. Därefter är det lika många 29 % (n=9) 

av de 31 svarande som använder digitala verktyg ett flertal gånger eller ett par 

gånger i sin idrottsundervisning. 

 

På den öppna frågan angående vad som är avgörande för att välja att använda 

digitala verktyg i idrottsundervisningen svarade respondenterna (n=31) 

övervägande att: ”det ska finnas ett syfte, ström och internet” (Respondent 

3). ”Lätt att använda och fylla en funktion” (Respondent 9). ”Att det ligger i 

tiden samt att vi är ålagda till att använda det” (Respondent 5). 
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6.2 Användningsområde 

I den öppna frågan angående på vilket sätt digitala verktyg används i 

idrottsundervisningen så listar respondenterna en mängd 

användningsområden med digitala verktyg. Svaren på denna fråga har sedan 

kategoriserats i sex kategorier baserat på de svar som liknande varandra men 

uttrycktes på olika sätt. Dessa svar har sedan räknats samman. 

 

Figur 3 visar att av 31 svarande respondenterna så är det flest (n=26) som svarande 

att de använde digitala verktyg i idrottsundervisningen genom att visa film, bilder 

och möjligheten att kunna filma lektioner och elever. Det var lika många (n=7) 

respondenter som svarade att de använde digitala verktyg till att spela musik som 

svarade att de använde digitala verktyg som ett hjälpmedel för idrottsläraren i 

undervisningen.  

 

Det går tydligt att utläsa att majoriteten anser att de använder digitala verktyg 

som innefattar exempelvis en dator, projektor eller någon form av 

inspelningsmetod som oftast finns tillgänglig i datorn eller smartphones, till 

att bidra till ett lärande för eleverna eller underlätta för idrottslärarna att 

bedöma eleverna. Detta genom att idrottslärarna exempelvis filmar elevernas 
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olika danser eller att de visar olika typer av instruktionsvideos/dansvideos 

som eleverna kan härma.  

Respondenterna svarade följande: ”Vid dans kan vi visa dansrörelser på 

storbild, rörelser som eleverna ska härma” (Respondent 11).  ”Använder 

projektor och datorn för att visa instruktionsfilmer och videokamera när 

eleverna ska visa upp en dans de har tränat på” (Respondent 25). ”Datorn och 

projektorn innebär möjligheten att visa olika typer av filmer och möjligheten 

att filma elever för att studera tekniker/rörelsemönster” (Respondent 29).  

Digitala verktyg används inte heller i alla moment utan bara i vissa utvalda 

delar ur det centrala innehållet. Specifikt används digitala verktygen i dans 

för att se olika rörelsekvaliteter som utvecklar den kroppsliga förmågan och 

även i vissa teoretiska moment. ”Möjlighet till repetition genom att filma en 

aktivitet och sedan återkomma till den flera gånger” (Respondent 1). 

 

6.2.1 Antal användare av respektive digitala verktyg 

Vilka typer av digitala verktyg som respondenterna uppgav att de använde 

var en kombinerad fråga med fasta svarsalternativ och en möjlighet för 

respondenterna att själva fylla i andra typer av digitala verktyg. De hade 

också en möjlighet att välja flera olika typer. 
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Tabell 1 visar svarsfördelning mellan vilken typ av digitala verktyg idrottslärarna 

använder sig av och hur stor andel i procent samt antal användare som använder den 

typen av digitala verktyg i sin idrottsundervisning. 

Typ av digitala 

verktyg 

Andel användare 

(N=31)  

Antal användare 

(N=31) 

Dator 87 % 27 

Projektor 77 % 25 

Elevernas egna 

telefoner 

71 % 22 

Pulsband 48 % 15 

Surfplatta 32 % 10 

Videokamera 26 % 8 

Övrigt 6 % 2 

 

 

I tabell 1 går det tydligt att utläsa att det är det digitala verktyget datorn 87 % 

(n=27) som flest respondenter använder i idrottsundervisningen. Därefter 

kommer projektorn 77 % (n=25) som är ett bra hjälpmedel till datorn. Även 

elevernas egna telefoner 71 % (n=22) svarar många respondenter att de 

använder sig av. I kolumnen ”övrigt” angav två respondenter att de använde 

webbtjänster, ljudinspelare och olika applikationer. Detta resultat stämmer 

överens med resultatet av frågan på vilket sätt digitala verktyg används i 

idrottsundervisningen där datorns, projektorns och elevernas egna telefoners 

användningsområde var det som främst används. 

 

6.3 Inställning till användandet av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen 

Här presenteras resultatet på frågan om vilken inställning respondenterna har 

till användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen samt om de anser 

att digitala verktyg tillför något till idrottsundervisningen eller inte. 
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Figur 4 visar vilken inställning respondenterna har till användandet av digitala 

verktyg i idrottsundervisningen. Av 36 svarande är 42 % (n=15) ganska positiva till 

användandet av digitala verktyg medan de är lika många som är mycket positiva 28 

% (n=10) som ganska negativa 28 % (n=10) till användandet av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen. Överlag är det fler respondenter som är positivt inställda 

(n=25) jämfört med de som är negativt inställda (n=11). 

 

Resultatet på frågan om digitala verktyg tillför något till 

idrottsundervisningen svarar 81 % (n=29) av de 36 svarande respondenterna 

att digitala verktyg tillför något i idrottsundervisningen. Bland 

respondenterna har de uppgett att digitala verktyg tillför något ”genom att de 

underlättar vid bedömning” (Respondent 15). ”Underlättar för elever med 

diagnoser eller särskilda behov” (Respondent 5). ”Det kan hjälpa till att 

synliggöra och väcka elevernas intresse” (Respondent 13). 
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6.4 Fördelar med användandet av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen 

Respondenterna listar en mängd fördelar med användandet av digitala 

verktyg. Svaren på denna öppna fråga har sammanställts i sju kategorier 

baserat på de svar som var liknande varandra men uttryckta på olika sätt.  

 

Figur 5 visar att kategorin ”Underlättar för lärare” (n=11) är den största fördelen 

som respondenterna ser med att använda digitala verktyg i idrottsundervisningen. 

Därefter anger respondenterna att det förenklar bedömningen (n=8) och att det är 

lättillgängligt (n=8). 

 

Resultatet visar att det underlättar för lärarna genom att de enkelt kan spela 

musik på lektionerna. De kan enkelt visa filmer och även filma eleverna för 

att förenkla bedömningen. En av idrottslärarna uttryckte sig:  
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”Bra att visa övningar som man inte själv längre fixar p.g.a ålder med hjälp 

av dator + bärbar projektor. Samtidigt som möjligheten att erbjuda 

teoretiska moment finns. Går också filma eleverna för att ge respons på t.ex 

rörelsekvalitet, felaktig lyftteknik etc” (Respondent 33). 

En annan idrottslärare påpekar följande: ”kan enkelt erbjuda musik och 

enkelt visa filmklipp som tekniskt visar något moment som därefter kan 

härmas” (Respondent 17). 

 

6.5 Nackdelar med användandet av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen  

Respondenterna listar något färre nackdelar med att använda digitala verktyg 

i idrottsundervisningen. Svaren på denna öppna fråga har sammanställts i nio 

kategorier baserat på de svar som var liknande varandra men uttryckta på 

olika sätt.  
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Figur 6 visar att respondenterna har uppgett att den största nackdelen med 

användandet av digitala verktyg är att det stör undervisningen (n=11). Därefter att 

den bidrar till minskad rörelse i undervisningen (n=9) och är tidskrävande (n=7).  

 

Dessa resultat visar att idrottslärarna uttrycker att problemet med digitala 

verktyg är att de kan störa undervisningen där fokus läggs på något annat än 

vad idrottsundervisningen syftar till. Samtidigt är det tidskrävande, tar bort 

rörelsetid och bidrar till samhällsproblem. ”Inte glömma bort den fysiska 

aktiviteten så eleverna får röra på sig, dvs fokus måste fortfarande vara 

rörelse” (Respondent 35). En annan idrottslärare uttrycker sig genom 

följande: ”Risk att det tar tid att lära sig tekniken för eleverna och då går det 

ut över den fysiskt aktiva tiden och inlärningen av praktiska moment” 

(Respondent 2). ”Digitala verktyg är en bov till att samhället går snabbare 

och lägger press på oss att hela tiden vara tillgängliga, vilket samtidigt ökar 

stress”. (Respondent 11). ”Att det kan användas utan kritiskt tänkande och på 

så vis leda till exempelvis ohälsa. BMI, antal steg osv kan oreflekterat leda 

till stress och ohälsa” (Respondent 7). En annan idrottslärare redovisar 
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följande nackdel angående användandet av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen: 

”Den ständigt uppkopplade (och därmed ofta stressade) eleven behöver en 

zon utan IT och digitalt, där vi umgås på vanlig basis. Våra 

stenåldershjärnor fixar inte att vara på flera ställen samtidigt. Det skapar 

bara ofokuserade elever med taskigt bemötande (mobilen blir viktigare än 

det läraren/klasskamraterna redovisar)” (Respondent 28). 

 

6.6 Resultatanalys 

Ett av det mest grundläggande begreppet i det sociokulturella perspektivet är 

som tidigare nämnts mediering, vilket innebär att människor använder olika 

redskap eller verktyg för att förstå och agera i vår omvärld (Säljö, 2017).  

Resultatet i denna studie visade att idrottslärarna använder digitala verktyg, 

som kan ses som artefakter, till att visa film, bilder och möjligheten att kunna 

filma lektioner och elever. Specifikt används digitala verktygen främst i dans 

för att se olika rörelsekvaliteter som utvecklar den kroppsliga förmågan och 

även i vissa teoretiska moment. Men också eftersom de digitala verktygen 

eller artefakter underlättar för idrottslärarna att bedöma eleverna genom att 

filma elevernas olika danser eller att de visar olika typer av 

instruktionsvideos/dansvideos som eleverna kan härma. Dessa artefakter 

används då för att hjälpa till med elevernas lärande och hjälpa idrottsläraren 

att bedöma eleverna och deras utveckling. När eleverna lär sig eller utvecklas 

med hjälp av dessa artefakter sker en mediering där artefakterna medierar en 

utveckling eller ett lärande till eleverna (Säljö, 2014).  

Resultatet visade också att fördelar med användandet av digitala verktyg är 

att det underlättar för lärarna genom att de enkelt kan spela musik på 

lektionerna. Men också att de kan visa filmer och även filma eleverna för att 
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förenkla bedömningen. Det sker då en mediering med hjälp av de digitala 

verktygen/artefakterna genom att lärarna och eleverna tillsammans kan titta 

på dansvideos som skapats genom att filma elevernas olika danser. På så vis 

kan de titta på progressionen av elevernas danser som i sin tur hjälper 

eleverna att utvecklas. 

Bedömingen underlättas också med hjälp av användandet av artefakter då de 

möjliggör för idrottsläraren att kunna filma lektioner och elever, med 

möjligheten att gå tillbaka och titta på det inspelade materialet vid ett annat 

tillfälle. För det är inte alltid lätt som idrottslärare att ha en överblick på alla 

elever under idrottsundervisning och ge en rättvis bedömning då det sker 

mycket aktivitet och rörelse i idrottssalen. Genom att använda sig av 

inspelning kan idrottsläraren se hur eleverna utvecklar olika förmågor som är 

kulturella och därmed bedöma eleverna lättare i lugn och ro (Säljö, 2017).  
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Studiens metodval var en internetbaserad enkät som utformades efter 

studiens syfte och frågeställningar. Detta för att uppnå validitet i resultaten. 

Således har studiens metod gett svar till frågeställningarna i studien 

(Eliasson, 2018). Resultatet som framkom genom metoden har varit över 

förväntan då det har varit tydliga och enkla svar som har underlättat 

bearbetningen av resultaten under en minimal tidsåtgång. Enkäten i sig 

bestod av både öppna och strukturerade frågor vilket medför att studien 

bestod av både kvantitativ och kvalitativ metod. Därför har vissa svar i denna 

studie fått ett mer djup och en större tydlighet har skapats av respondenternas 

svar. Exempelvis i samband med den öppna frågan ”Vilka fördelar kan du se 

med att använda digitala verktyg i idrottsundervisningen?”. En annan fördel 

med att använda enkät som metod har varit enkelheten att få in många svar 

och få stor spridning genom att nå ut till många respondenter (Ejlertsson, 

2019).  

Nackdelen har dock varit att respondenterna inte fått ett personligt möte med 

författaren och därför har eventuella frågor och förtydliganden inte kunnat 

genomföras. Dessutom har ingen följsamhet eller ytterligare fördjupning av 

svaren kunnat genomföras då studiens metod bestod av en enkät och inte 

intervjuer (Eliasson, 2018).  

Om det hade varit en intervjumetod istället för en internetbaserad enkätmetod 

i denna studie så hade fler fördjupningar kunnat genomföras och fler 

följdfrågor kunnat ställas. Dessutom hade ett mindre urval kunnat användas 

(Eliasson, 2018). Nackdelarna med intervjumetod hade dock varit att 

bredden på respondenter minskat då urvalet troligtvis hade varit mindre. 

Dessutom kanske inte lika många respondenter varit villiga att ställa upp på 
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en intervju då enkätmetoden tar mindre tid att besvara än intervjufrågor. En 

annan nackdel hade också varit tiden att få in och sammanställa resultatet. 

Med en enkätmetod går det betydligt smidigare och snabbare att få in resultat 

jämfört med intervjumetod (Eliasson, 2018). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Hur används digitala verktyg i idrottsundervisningen? 

Majoriteten av idrottslärarna i undersökningen använde digitala verktyg i sin 

idrottsundervisning och de använder det regelbundet. Dock används det inte i 

alla moment i idrottsundervisningen utan bara i vissa utvalda moment där det 

kan tillföra något. Dans var ett sådant moment som används mest ur det 

centrala innehållet. Detta då olika danser är enkla att följa genom att titta på 

instruktionsvideos samt att dans är enkelt att filma för att kunna se elevernas 

utveckling. Meckbach et al. (2013) skriver att användandet av digitala 

verktyg i idrottsundervisningen bland annat sker i form av exergames med 

tv-spel som Dance Revolution och Just Dance som är dansspel. Viktigt är 

också att poängtera att det främst då bör vara dansspel där inget krav finns på 

att BMI ska mätas och att fokus också ska riktas mot kunskap och inlärning i 

skolämnet idrott och hälsa (Quennerstedt et al. 2015). Detta eftersom fokus 

annars riktas på fel saker och det snarare blir ett hinder att använda sig utav 

detta digitala verktyg. Detta visar bland annat på vilket sätt idrottslärarna 

använder digitala verktyg i sin idrottsundervisning.   

Resultatet går också koppla till det sociokulturella perspektivet med 

mediering. Gibbs et al. (2017) som använde dansspel för att lära eleverna att 

dansa, kan förklaras med att dansspelet fungerade som en artefakt där 

mediering skapades mellan dansspelet och eleverna. Pedersen et al. (2016) 

genomförde en studie där de använde spelkonsolen Nintendo Wii för att 
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utveckla elevernas motorik i armarna. Även den studien kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet då en artefakt genom Nintendo Wii utvecklar 

elevernas motorik genom att det digitala verktyget medierar en utveckling till 

eleverna. 

Resultatet visar också att idrottslärare använder digitala verktyg till att visa 

film, bilder och spela in, vilket också stämmer överens med att datorn, 

projektorn och elevernas egna telefoner är de digitala verktyg som 

idrottslärarna använder mest i sin idrottsundervisning. Datorn själv eller 

tillsammans med projektorn erbjuder möjligheten att spela exergames, visa 

film, visa bilder och fungera som inspelningsmetod. Detsamma gäller 

elevernas egna telefoner. Detta överensstämmer med resultatet som 

Robinson & Randall (2017) fick fram där vissa digitala verktyg används mer 

än andra. Exempelvis datorn och möjligheten att spela upp musik. Men också 

resultatet som Gill et al. (2012) fick fram. Där påvisar de fördelarna med att 

använda en smartphone genom att den går att använda som 

inspelningsverktyg och kamera, vilket kan underlätta för eleverna att filma 

sig själva i andra sammanhang än i idrottsundervisningen för att redovisa 

olika komplexa rörelser eller moment utifrån det centrala innehållet. 

Exempelvis att eleverna filmar sig själva när de övar på olika danser utanför 

skoltid.  

 

7.2.2 Vad är idrottslärares inställning till användandet av digitala 

verktyg i idrottsundervisningen? 

Resultatet visar att en klar majoritet av respondenterna (<70%) är positiva till 

användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen, vilket också 

stämmer överens med att majoriteten av respondenterna använder digitala 

verktyg i idrottsundervisningen. Bland de positiva aspekterna är det att de 

kan väcka elevernas intresse och motivera dem till att delta i 
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idrottsundervisningen. Användandet av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen för att motivera elever att vilja delta och väcka deras 

intresse nämner även Pedersen et al. (2016), Shewmake et al. (2015) och 

Meckbach et al. (2013).  

En annan positiv aspekt som framkom i studien med implementeringen av 

digitala verktyg var att det underlättar för läraren. Detta genom att använda 

datorn och projektorn för att visa olika tekniska övningar som eleverna kan 

tillämpa eller visa teori som underlättar för läraren. Exempelvis kan de 

genom att införa exergames i form av dansspel förbättra elevernas fysiska 

kondition och motorik samtidigt som de motiverar eleverna till att vilja 

utföra dans i någon form (Papastergiou, 2009). När idrottsläraren inför 

exergames i form av dansspel, som är en artefakt, så medierars också ett 

lärande till eleven (Säljö, 2014). En annan del som kan underlätta i 

bedömningen är möjligheten att enkelt kunna erbjuda musik som underlättar 

för läraren i exempelvis styrkeövningar genom att använda musiken som 

start- och stoppknapp. 

 

7.2.3 Vilka hinder kan digitaliseringen i idrottsundervisningen medföra? 

De hinder som digitaliseringen kan medföra i idrottsundervisningen var att 

det kan störa undervisningen. Detta genom att det bidrar till ökad skärmtid 

för eleverna samtidigt som fokus läggs på andra saker än vad undervisningen 

syftar till. Elevernas egna telefoner, alltså smartphones, är något som kan 

vara ett hinder i idrottsundervisningen då det kan skapa ofokuserade elever 

med taskigt bemötande där elevens smartphone blir viktigare än 

idrottsundervisningen (Gill et al. 2012). Därmed kanske inte elever hänger 

med i idrottsundervisningens syfte och det tar extra tid och energi för 

idrottsläraren att få eleverna fokuserade igen. Eleverna behöver inte alltid 

vara tillgängliga digitalt utan kan umgås och socialisera sig utan IT. 
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Ett annat hinder är att användandet av digitala verktyg kan vara tidskrävande 

och ta bort rörelsetid. Det tar tid att lära sig den nya tekniken och fokus läggs 

då på fel saker vilket minskar rörelsetiden för eleverna. Skolverket (2016) 

påvisar att lärare i grund- och gymnasieskolan i Sverige upplever att deras 

IT-kompetens är otillräcklig. Kretschmann (2015) påvisar också att låg 

datorkunskap gör att idrottslärare inte använder digitala verktyg och ju högre 

deras datorkunskap är, desto troligare är det att de använder digitala verktyg i 

sin idrottsundervisning. Det behöver dock inte heller betyda att eleverna är 

experter, utan läraren kanske har kunskapen men det tar tid för eleverna att 

lära sig vilket också kan bidra till minskad rörelsetid. Skolämnet idrott och 

hälsa kan också vara enda gången i veckan som flertalet elever är fysiskt 

aktiva under en längre tid. Därför bör fokus ligga på rörelse och aktiva elever 

snarare än inaktivitet som okunskapen kring användandet av digitala verktyg 

kan bidra till.  

Trots att nackdelarna är relativt många så har majoriteten av idrottslärarna 

överseende med detta och använder digitala verktyg i sin idrottsundervisning, 

vilket kan bero på att fördelarna de får genom användandet väger tyngre än 

vad nackdelarna gör. 

 

7.3 Slutsats 

Denna studie visar att majoriteten av idrottslärare på gymnasienivå använder 

digitala verktyg i sin idrottsundervisning och är positivt inställda till 

användandet. De vanligaste digitala verktygen som används är dator, 

projektor och elevernas egna telefoner. Det största användningsområdet av 

digitala verktyg är film i någon form, antingen genom att visa film eller att 

filma elever med tydliga mål kopplat till det centrala innehållet. Detta 

eftersom det underlättar för läraren i bedömningen. I dagsläget används 

digitala verktyg endast som ett komplement och inte till hela 
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idrottsundervisningen eftersom det upplevs finnas nackdelar med införandet 

av digitala verktyg som t.ex. att det kan störa undervisningen där fokus läggs 

på något annat än vad idrottsundervisningen syftar till. Samtidigt är det 

tidskrävande och kan ta bort rörelsetid. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Litteratursökning 
 

Relevant litteratur till denna studie har främst hittats genom sökmotorerna 

Google Scholar och ERIC. Dessutom har relevanta dokument från 

Skolverket studerats samt annan relevant litteratur i form av elektroniska 

källor och tryckta källor. För att få fram rätt typ av litteratur till denna studie 

så har olika nyckelord använts. Exempelvis ”physical education”, 

”digitizing”, ”digital technology”, ”smartphone” och ”exergames”. I 

sökningarna efter litteratur har även booleska operatorer använts för att 

kunna kombinera flera sökord. Främst den booleska operatoren ”AND”. 

Exempelvis ”physical education” AND ”digitizing” (Karolinska Institutet, 

2018).  
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8.2 Bilaga 2 – Enkät  

 

Den digitaliserade idrottsundervisningen och 

uppfattningen kring användandet av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen på gymnasienivå 

Hej! Jimi Ljungqvist heter jag och jag är en idrottslärarstudent på 

Linnéuniversitetet, Växjö, som genomför mitt examensarbete med fokus på 

användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen på gymnasienivå. 

Denna undersökning kommer alltså vara en del i mitt examensarbete och 

riktar sig specifikt till idrottslärare på gymnasienivå. 

Jag är mycket tacksam att du ställer upp att svara på dessa frågor och enkäten 

beräknas ta ca 5 minuter att svara på. Enkäterna är helt omärkta och 

garanterad anonymitet gäller. Inga personuppgifter sparas. 

Vid frågor, funderingar eller kommentarer, kontakta mig på: 

XXXX@student.lnu.se 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Kön? 

Markera endast ett svar 

Man 

Kvinna 

Annat 

 

3. Vad är din inställning till användandet av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen? 

Markera endast ett svar 

Mycket positiv 

Ganska positiv 

Ganska negativ 

Mycket negativ 

Vet ej 

 

4. Vilka fördelar kan du se med att använda digitala verktyg i 

idrottsundervisningen? 
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5. Vilka nackdelar kan du se med att använda digitala verktyg i 

idrottsundervisningen? 

 

6. Anser du att digitala verktyg tillför något till idrottsundervisningen? 

Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 

7. Använder du dig av digitala verktyg i idrottsundervisningen? 

Markera endast ett svar 

Ja    (Om ja, fortsätt på fråga 8) 

Nej (Om nej, hoppa till fråga 12) 

Användandet av digitala verktyg 

8. I vilken utsträckning använder du dig av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen? 

Markera endast ett svar 

Regelbundet 

Ett flertal gånger 

Ett par gånger  
 

9. Vilka digitala verktyg använder du dig av? 

Markera alla som gäller 

Surplatta 

Dator 

Projektor 

Pulsband 

Elevernas egna telefoner 

Videokamera 

Annat 

 

10. Vad är avgörande för att du väljer att använda digitala verktyg i 

idrottsundervisningen? 

 

11. På vilket sätt använder du digitala verktyg i idrottsundervisningen? 

Använder inte digitala verktyg 

12. Vilka orsaker finns det till att du inte använder digitala verktyg i 

idrottsundervisningen? 
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13. Skulle du kunna tänka dig att använda digitala verktyg i 

idrottsundervisningen?  

Om ja, vilka och hur? Om nej, varför inte? 

 

14. Har du någon gång ändå gjort ett undantag och använt dig av digitala 

verktyg i samband med idrottsundervisningen?  

Om ja, hur då? 

Öppen fråga 

15. Övriga kommentarer eller åsikter? 
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8.3 Bilaga 3 – Missiv 
 

Hej blivande kollegor!  

Jimi Ljungqvist heter jag och jag är en idrottslärarstudent på 

Linnéuniversitetet, Växjö, som genomför mitt examensarbete med fokus på 

användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen på gymnasienivå. 

Jag har därför konstruerat en enkät för att samla in det data jag behöver. Jag 

önskar att så många som möjligt tar sig tid att svara på mina frågor och det 

gäller specifikt er som undervisar på gymnasienivå och som använder eller 

inte använder digitala verktyg i undervisningen. Tipsa gärna era kollegor 

också! Enkäten beräknas ta ca 5 minuter att svara på och är helt omärkt och 

garanterad anonymitet gäller. Inga personuppgifter sparas! 

Länk till enkäten: XXXXX 

 

Tack på förhand! 

Mvh Jimi Ljungqvist 


