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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur högstadielärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med 

digitala verktyg samt hur de digitala verktygen används för att utveckla elevers lärande. I 

studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer använts för att samla in 

empiri där fem lärare medverkade. Lärarnas svar har analyserats utifrån de två teorierna 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) och sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Resultatet visar att lärare använder sig mestadels av samma digitala verktyg och det 

är framförallt dator och elevers mobiltelefoner. Datorer användes för att presentera innehåll 

och mobiltelefoner för att möjliggöra utvärdering och vidareutveckling av elevernas rörelser. 

Där lärandet var som tydligast var i området rörelser till musik och dans där elevernas 

mobiltelefoner användes. Varför lärarna upplevde lärandet som starkast i rörelser till musik 

och dans var för att de kunde på ett tydligt sätt ge feedback på det som eleverna behövde 

utveckla men även eftersom eleverna förstod det digitala verktyget och kunde hantera det på 

ett effektivt sätt. Ytterligare en slutsats till varför lärarna mestadels använder samma verktyg 

beror på deras digitala kompetens och att kostnaden för att köpa in digitala verktyg är stort 

och därför väljs mobiltelefonens kamera eller dator som verktyg.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Digitala verktyg, Lärare, TPACK, Sociokulturellt perspektiv på 

lärande 
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1 Inledning 

Barn och ungdomar använder sig alltmer av digital teknik på sin fritid till exempel 

mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Skolan försöker möta elever genom att införa en-till-

en plan som innebär att alla elever ska ha tillgång till egen dator som de får möjlighet att 

använda under lektionstid och i hemmet (Grönlund, 2014; Skolverket, 2019b). Det här är 

framförallt ett politiskt argument där digitala verktyg, exempelvis datorer, ska ge elever lika 

möjligheter i sin skolgång men också hjälpa lärare i undervisningen. Lärare kan genom 

digitala verktyg förmedla kunskap för att höja effekten och kvalitén i elevers lärande (Hylén, 

2011). Skolverket (2019a) har därför genomfört flera revideringar i läroplanerna för både 

grundskolan och gymnasieskolan och vad som har förtydligats och förstärkts i dessa 

läroplaner är hur elever ska utveckla sin digitala kompetens. De belyser att “läraren ska 

organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som 

främjar kunskapsutveckling” (ibid, s. 13). Det kan leda till att elever får möjlighet att förstå 

hur digitalisering påverkar samhället och individen. Eleverna får också utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till digital teknik så de klara av den digitala efterfrågan som dagens samhälle 

och arbetsliv omges av (Skolverket 2019a).  

Digitala verktygs användning i ämnet idrott och hälsa har också lyfts fram mer i de senare 

reviderade kursplanerna för läroplanen för grundskolan (Lgr 11) (Skolverket, 2019a). 

Specifikt är det två krav i det centrala innehållet som involverar digitala verktyg, “Digitala 

och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter” (ibid, s. 49) samt 

“Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, 

såväl med som utan digitala verktyg” (ibid, s. 50).  

Trots att läroplanen har blivit mer inriktad mot digitalisering så indikerar Skolinspektionens 

(2012) rapport att skolors användning av digitala verktyg i ämnet idrott och hälsa sker i liten 

utsträckning. Ett av de vanligaste sätten att använda sig av digitala verktyg i undervisningen 

var genom föreläsningar där dator och projektor användes för att instruera eleverna. En lärare 

tolkade digitala verktyg som dator och projektor, vilket ledde till att digitala verktyg endast 

kunde användas vid teoretiska pass (Skolinspektionen, 2012). En nyare rapport från 

Skolinspektionen (2018) visar att lärare har blivit effektivare vid användning av digitala 

verktyg. Flera tekniska hjälpmedel används vid lärandeprocesser där elever får möjlighet att 
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bedriva mer självstudier genom att se filmklipp men även att spela in sig själva och diskutera 

sina rörelseaktiviteter (Skolinspektionen, 2018). 

 

Med hänsyn till ovanstående stycke behövs det mer forskning om digitala verktygs 

användning i skolan då utveckling av digitala verktyg sker kontinuerligt eftersom nya verktyg 

ersätter gamla. Det här medför att lärares kompetens måste utvecklas för att kunna integrera 

verktyget. Skulle läraren inte besitta kunskaper om det valda verktyget riskerar det att 

försvåra elevernas inlärning (Skolverket, 2019b; Thomas & Stratton, 2006). Mot denna 

bakgrund ämnar den här studien att undersöka vilka digitala verktyg som dominerar 

undervisningen i idrott och hälsa. Studien kommer även fokusera på hur lärare i idrott och 

hälsa använder digitala verktyg för att elever ska utveckla sitt lärande. Det här mynnade ut till 

studiens syfte och frågeställningar som beskrivs i nästa avsnitt.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur högstadielärare i idrott och hälsa arbetar med digitala 

verktyg i sin undervisning. Studien kommer även undersöka hur lärare arbetar med att 

utveckla elevers lärande genom digitala verktyg. Studien utgår från följande frågeställningar: 

1. Vilka digitala verktyg använder lärare för att bedriva undervisning och vilka 

utmaningar och möjligheter finns det med dem?  

 

2. Hur väljer lärare att arbeta med digitala verktyg så att lärande sker för elever och i 

vilka områden används det? 
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3 Bakgrund  

I följande avsnitt kommer begrepp definieras som är relevanta för studien, såsom IKT och 

digitala verktyg. Därefter följer en redogörelse hur digitalisering har påverkat det svenska 

samhället, skolan, ämnet idrott och hälsa samt lärares digitala kompetens. 

 

3.1 Informationsteknik och information- och kommunikationsteknik 

Informationsteknik (IT) är ett “samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats 

genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation” (Nationalencyklopedin, 2019). IT 

anses vara ett brett begrepp som involverar allt inom informationsflöde och digital teknik 

såsom datorer, internet, hård- och mjukvara, telefoni, radio och TV. IT används i de flesta 

branscher men i utbildning och mediesektorn används oftast termen information- och 

kommunikationsteknik (IKT). IKT handlar om på vilket sätt man väljer att kommunicera med 

den informationstekniken som används (Diaz, 2012; Håkansson & Sundberg 2012). IKT 

anses av Diaz (2012) vara en viktig del såväl i undervisningen som i lärande men för att 

lärande ska ske måste resurserna integreras med ett pedagogiskt arbetssätt. 

 

3.2 Digitala verktyg 

Ett digitalt verktyg kan vara en fysisk enhet som dator, mobiltelefon eller en kamera men det 

kan också vara en programvara eller en internetbaserad tjänst till exempel en applikation. I 

skolan används olika begrepp som lärresurser, lärmiljö och lärplattor där syftet är att förstärka 

elevers lärande. Det är vanligt att benämna olika digitala verktyg med andra namn beroende 

på sammanhanget, i skolan benämns elevers surfplattor som lärplattor men på fritiden kallas 

de surfplattor. Beroende på vilket digitalt verktyg som används kommer det i skolan att 

benämnas som lärarverktyg (Skolverket, 2019c).  
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3.3 Digitalisering av samhälle  

I samband med en alltmer digital värld växer även IT-användandet i det svenska samhället 

fram (Digitaliseringskommissionen, 2014). Begreppet digitalisering beskrivs som “en 

omvälvande transformering av samhällets viktigaste delar – tillväxt och hållbarhet, välfärd 

och jämlikhet, trygghet och demokrati. Digitalisering innebär att digital kommunikation och 

interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara” 

(Digitaliseringskommissionen, 2016, s. 162). Digitaliseringen har förändrat hur individer i 

Sverige upplever, löser uppgifter och finner lösningar på problem. Vid införande av ny teknik 

ändras förutsättningar i samhället men även i skolan, eftersom skolan försöker efterlikna 

samhället (ibid, 2016).  

 

3.4 Digitalisering av skolan  

Tidigare nämndes att dagens skolor har en-till-en plan där de väljer att låna ut en dator per 

elev, eftersom alla elever ska ha rätt till likvärdig undervisning och ges möjlighet att utveckla 

sin digitala kompetens oberoende av sin socioekonomiska status (Skolverket, 2018). 

Läroplanerna för grundskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och läroplanen för 

vuxenutbildning tar upp liknande syften gällande digitaliseringen av skolan. Läroplanerna har 

en gemensam övergripande plan för hur digitalisering ska vara en progression i utbildningen 

och fortlöpa som en röd tråd genom elevers skolgång. Syftet är att elever ska få chans att 

fördjupa och bredda sina kunskaper med hjälp av digitalisering. När elever har avslutat sin 

nuvarande skolgång ska de kunna använda den digitala kompetensen i arbetslivet, som 

samhällsmedborgare och i andra framtida syften (Skolverket, 2019c).  

Digitalisering finns framförallt för att införa nya digitala verktyg och metoder i 

undervisningen för att främja elevernas lärande. Det finns två skillnader i hur lärare bedriver 

undervisning, antingen genom digitalisering av undervisningens form eller genom 

digitalisering av undervisningens innehåll. Skolorna i Sverige prioriterar inte digitaliseringen 

av undervisningens innehåll, vilket menas användningen av programmering eller andra 

verktyg för att skapa material med hjälp av IT. De väljer istället att fokusera på vilken form av 

digitalt verktyg de kan använda för undervisningen (Digitaliseringskommissionen, 2016). 
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Den digitala tekniken har skapat nya förutsättningar för skolan genom olika samarbeten och 

arbeten för att utnyttja tekniken på ett effektivt sätt. Lärarna måste själva vilja utvecklas inom 

det digitala området och bredda sina kunskaper om digitala verktyg, då det inte är tillräckligt 

att bara besitta kunskaper om hur en dator fungerar. Läraren behöver besitta digital kompetens 

för att själv kunna använda verktygen till att skapa en god lärandemiljö för eleverna. Under de 

senaste åren har skrivningarna angående digital kompetens förtydligats och förstärkts i 

läroplanen. Utifrån de nya skrivningarna ska elever ges möjlighet till att utveckla sin digitala 

kompetens i skolan (Skolverket, 2019d). 

 

3.5 Digitalisering i ämnet idrott och hälsa 

När de nya styrdokumenten för idrott och hälsa togs fram i samband med Lgr 11 (Skolverket, 

2011) stod det inget specifikt om digitala verktyg. I efterhand har revideringar utförts och i 

nuvarande Lgr 11 (Skolverkets, 2019a) står det att elever ska använda sig av digitala verktyg i 

ämnet idrott och hälsa för årskurs 7–9. Här nedan följer de centrala innehåll som innefattar 

digitala verktyg: 

• Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter. 

(Skolverket, 2019a, s. 49)  

• Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för 

positionering, såväl med som utan digitala verktyg.  

 (Skolverket, 2019a, s. 50) 

Enligt Skolinspektionens (2012) rapport har majoriteten av skolorna som undersökts ingen 

tydlig IT-plan och den visade även att IT-verktyg var ovanligt att använda sig av i 

undervisning. Det finns också en stor variation vad gäller lärares kompetens, tillgång till 

utrustning och stöd i form av IT-support, IT-strategier samt utrymme för pedagogiska 

diskussioner kring tillämpningarna. Delar av rapporten lyfter fram exempel på lärare som 

använde sig av IT-verktyg. Vid ett observationstillfälle använde lärare videoinspelning av 

elever för att använda det som stödmaterial till elevernas individuella utveckling. I andra fall 

var det vanligt att lärare använde dator som stödmaterial, där elever fick söka information på 
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internet, skriva uppgifter och skicka in. En lärare använde dessutom dator och projektor för att 

presentera information under en teorilektion (ibid, 2012).  

Som det går att utläsa i resultatet av Skolinspektionens rapport (2012) används digitala 

verktyg framförallt under teorilektioner. Inom kunskapsområdet rörelse var användning av 

digitala verktyg som lägst vilket kan bero på att gestaltningen av bollsporter och lekar oftast 

handlar om att röra på sig och då blir digitala verktyg ett främmande inslag. Ytterligare en 

berättelse från studien som bidrar till den här utformningen av idrott och hälsa lyder: “Läraren 

menade att det kunde finnas fördelar med tillgång till dator och projektor, men att ämnet 

framförallt ska vara ett ämne där man rör på sig mycket och att teori kan medföra för mycket 

stillasittande” (ibid, 2012, s. 24).  

 

3.6 Digital kompetens 

Lärare har ansett att kompetensutveckling i ämnet idrott och hälsa är lågt prioriterat och att 

många skolor var flera år efter i utvecklingen. Skolinspektionen (2012) bedömde då lärares 

kompetensutveckling som bristfällig, då de hade svårt att följa med i ämnets utveckling och 

bedriva undervisning i enlighet med de nationella målen. Vissa lärare kunde ändå lyfta fram 

exempel på kompetensutveckling men att insatserna inte byggde på behoven som behövdes i 

verksamheten (Skolinspektionen, 2012). Skolverket (2016) lyfter att var tredje lärare är i 

behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap samt att fyra av tio lärare 

upplever att de inte får tillräcklig tillgång till teknisk IT-support (Skolverket, 2016). Får inte 

lärare tillräcklig kompetensutveckling och IT-support inom digitala verktyg är det svårt att 

uppnå de nuvarande målen för idrott och hälsa och det blir svårt att nå dagens elever.  

I dagens samhälle är många elever vana användare av digitala verktyg vilket medför att 

läraren också behöver kunskap om digitala verktyg. Det läraren behöver fokusera på är hur 

olika digitala verktyg kan integreras i undervisningen så att det kan användas som ett 

lärandemoment (Håkansson & Sundberg, 2012). Digital kompetens definieras:  

 

Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och 

tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. 

Digital kompetens innefattar: kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och 
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producera digitalt, färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster, förståelse för den 

transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker, samt 

motivation att delta i utvecklingen.  

(Digitaliseringskommissionen, 2016, s. 500)  

Digital kompetens innefattar inte endast om kunskap av det digitala verktyget eller hur det 

används, utan som lärare krävs det även ett förhållningssätt till att våga testa nya digitala 

verktyg. Genom att våga testa nya digitala verktyg kan lärarens digitala kompetens utvecklas 

(Digitaliseringskommissionen, 2016).  
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4 Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogörs för tidigare forskning som är kopplat till studiens syfte. För att 

kunna sätta studiens resultat i förhållande till tidigare forskning redovisas och diskuteras 

därför forskning kring elevers lärande, hur lärare använder bedömning och lärares kompetens 

i samband med digitala verktyg i idrott och hälsa.  

 

4.1 Elevers lärande med hjälp av digitala verktyg 

För att strukturera upp tidigare forskning angående digitala verktygs påverkan på lärande 

valdes det att dela upp i tre underrubriker; Motivation, Dansspel och Videoinspelning.  

4.1.1 Motivation 

På senare tid har begreppet exergames växt fram i ämnet idrott och hälsa. Exergames är ett 

samlingsbegrepp som kombinerar Tv-spel och fysisk aktivitet. Det har tagits fram för att få 

fler barn fysiskt aktiva då de blir alltmer stillasittande och tillbringar mer tid framför sin dator. 

En studie av Quennerstedt, Öhman, Meckbach, Almqvist, Maivorsdotter, Gibbs, Nyberg och 

Bäckström (2015) visade att lärarnas främsta motiv till användning av exergames var att det 

kunde stimulera elevernas fysiska aktivitet. Eleverna lärde sig en rad olika rörelseaktiviteter 

såväl med spelet som med andra elever vid integrering av exergames.  

Om eleverna spelade spelen en längre tid resulterade det i att de blev mindre fysisk aktiva på 

eftersom de lärde sig vad som krävdes för att få poäng och anpassade sina rörelser därefter. 

De förknippade även spelen som social aktivitet snarare än att den fysiska aktiviteten stod i 

fokus. Slutsatsen i den studien blev att exergames inte löser barns stillasittande vardag men att 

det kan användas som ett motiverande inslag i undervisning och genom det öka elevers 

fysiska aktivitet överlag (Quennerstedt et al., 2015).  

Fler studier har utförts med fokus på exergames där Pedersen, Cooley och Cruickshank 

(2016) analyserade skillnader på elevers motoriska färdigheter beroende på om de fick 

traditionell undervisning eller fick använda sig av det digitala verktyget Nintendo Wii. Den 

traditionella undervisningen i studien var att elever skulle får möjlighet till att träna på att 

fånga och studsa bollar för att utveckla sina motoriska färdigheter. Därefter utförde eleverna 
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liknande rörelser med hjälp av digitala verktyget Nintendo Wii. Vad som blev påtagligt i 

resultatet i studien var att eleverna utvecklade mer färdigheter genom den traditionella 

undervisningen än användandet av Nintendo Wii. Eleverna själva ansåg att användandet av 

Nintendo Wii som undervisningsmetod var mer underhållande än den traditionella 

undervisningen på grund av att ett nytt inslag tillkom i undervisningen. Exergames kan därför 

användas som undervisningsmetod ifall elever saknar motivation till ämnet idrott och hälsa 

och då skulle elever kunna få använda sig av de digitala verktygen som en motivationsfaktor 

för att vara fysiskt aktiva (Pedersen, Cooley & Cruickshank, 2016).  

4.1.2 Dansspel  

Exergames kan förekomma i flera olika former. Tidigare beskrevs användning vid utveckling 

av rörelser men det finns även forskning om exergames i form av dansspel. Gibbs, 

Quennerstedt och Larssons (2017) studie belyser att exergames kan användas i undervisning i 

ämnet idrott och hälsa för att öka elevers inlärningsförmåga vid dans. Den pedagogiska 

tanken med dansspel var att eleverna skulle lära sig olika aspekter av dans som rytm, 

rörelsekvaliteter, dansrörelser, att sätta ihop rörelser och att skapa egna danser. Det som 

framkom i studien var att eleverna som deltog utvecklade sina inlärningsprocesser utifrån 

flera olika kategorier. Kategorierna var imitera, upprepa och kommunicera. 

Sammanfattningsvis lärde sig eleverna genom att titta på storbildsskärmen för att sedan 

försöka imitera och repetera de rörelser som visades. Eleverna uppfattade att det digitala 

verktyget påminde om hur läraren brukar instruera dans men att det var ett mer underhållande 

sätt samt mer anpassat till elevernas kulturella referenser. Varför det ansågs som mer anpassat 

för eleverna var för att lärare hade svårt att hänga med i ungdomarnas moderna uttryck och 

rörelser. Lärarna själva uttryckte att digitala verktyg underlättade deras undervisning för att de 

då kunde ta ett steg tillbaka och observera elevernas rörelser för att sedan kunna tilldela 

individuell feedback (Gibbs, Quennerstedt & Larsson, 2017). 

4.1.3 Videoinspelning  

Digitala verktyg kan även stödja undervisning, lärande och bedömning i idrott och hälsa. 

O’Loughlin, Ni Chróinín och O’Grady (2013) följde under en tio veckors period 23 barn i 

åldrarna nio och tio år. Syftet var att undersöka barns perspektiv och upplevelser vid 

användning av videoinspelning utifrån motivation, feedback, självbedömning och lärande. 

Området som observerades var basket. Studien indikerade att eleverna blev mer motiverade 

och att inlärningen förbättrades vid användning av videoinspelning genom att eleverna kunde 

självvärdera sig. Utifrån deras forskning kring ämnet har det blivit allt vanligare att lärare 
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väljer att använda sig av självbedömning där eleverna får chansen till att utvärdera sig själva. 

Det har visat positiva effekter hos elever och lärare där momentet självbedömning har en 

motiverande effekt hos eleverna (O’Loughlin, Ni Chróinín & O’Grady, 2013). Det 

överensstämmer med en studie av Blomgren (2016) där elevers motivation främjas av 

varierande undervisning och när elever får vara med i sin egen lärandeprocess. Eleverna ansåg 

också att digitalisering av en lärmiljö gav dem en större självständighet och kvalitet i 

skolarbetet.  

 

4.2 Lärares digitala kompetens  

Videoinspelning kan vara ett engagerande verktyg som kan stimulera elevers intresse i ämnet 

idrott och hälsa. Som O’Loughlin, Ni Chróinín och O’Grady (2013) beskrev i sin studie var 

syftet både för elever och lärare tydligt om hur det digitala verktyget, videoinspelning, skulle 

användas. Blomgren (2016) samt Krause och Sanchez (2014) belyser även de att syftet är en 

viktig del vid införandet av digitala verktyg men också lärares digitala kompetens. Besitter 

lärare både digital kompetens och har ett tydligt syfte kan det bidra till ökad motivation hos 

elever till att genomföra uppgifter. Krause och Sanchez är även tydliga med att applikationer, 

som kan laddas ner i telefoner och surfplattor, förändrar inte ämnet idrott och hälsa utan 

däremot kan det användas som ett effektivt sätt att motivera dagens elever till att röra sig.  

Det finns många applikationer som kan användas i idrott och hälsa undervisningen. Casey, 

Goodyear och Armour (2017) nämner i sin studie att Coachs Eye, Ubersense, Dartfish, Easy 

tag, Socrative, Explain Everything och Edmondo kan medförde att elever behåller intresset 

vid längre tillfällen och även förbättrar lärandet. Det var elevers fysiska, kognitiva, sociala 

och emotionella lärande som utvecklades. Momentet som de här applikationerna användes i 

var inom rörelseaktiviteten basket. Studiens resultat blev att lärares digitala kompetens, 

pedagogik och utnyttjande av flera olika applikationer hjälpte elever i deras lärande genom att 

lärarna hade möjlighet att möta flera olika individers behov.  

Thomas och Stratton (2006) tar upp att lärare upplevde vissa nackdelar med användandet av 

digitala verktyg. En del lärare menade att det var tidskrävande att lära sig hur verktyget 

fungerar och att det behövdes en hel del förberedelse innan lärarna kunde använda det. För att 

lärarna skulle kunna bli säkrare att hantera de digitala verktygen kunde kurser och 

föreläsningar ordnas kring hur digitala verktyg kunde integreras i undervisningen (Thomas & 
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Stratton, 2006). Almén (2013) belyser även om nackdelar med digitala verktyg, där tillgången 

av internet testar elevernas tålamod på ett helt nytt sätt. Att farhågorna till närheten av internet 

och andra applikationer skulle störa eleverna besannades. För att motverka dessa problem bör 

lärare utveckla sin kompetens och då anser Casey, Goodyear och Armour (2017) att 

kompetens är när man är förtrogen med ett verktyg i sin undervisningsmiljö. 

Undervisningsmiljön handlar om hur lärare strukturerar upp aktiviteter utifrån verktyget så att 

alla elever ges möjlighet till att utveckla sina mål (Casey, Goodyear & Armour, 2017). Även 

om lärare utvecklar sin kompetens förklarar Papastergiou (2009) att kostnaden för att plocka 

in digitala verktyg som exempelvis exergames är en stor nackdel. Dels för att kostnaden att 

köpa in är stor men även att kontinuerligt hålla programmet uppdaterat är en betydande 

kostnad. Hon belyser vid integration av digitala verktyg i skolan måste lärare förhålla sig till 

frågor som rör läroplanen och då bör frågor som kostnad av verktyg tas i beaktning.  

 

4.3 Lärares bedömning med hjälp av digitala verktyg 

För att lärare ska ha möjlighet att bedriva undervisning med hjälp av digitala verktyg behöver 

kunskap kring det valda verktyget vara god då läraren förmedlar kunskap genom verktyget. I 

en engelsk studie som är framtagen av Thomas och Stratton (2006) har de undersökt hur 

digitala verktyg används i undervisningen och vad lärarna har för inställning till det i ämnet 

idrott och hälsa. I resultatet framkom det att användningen av digitala verktyg sågs som en del 

i elevernas inlärningsprocess. Lärarna upplevde att deras undervisning blev mer professionell 

och eleverna uppskattade integreringen av digitala verktyg, då de även använde det under 

fritiden. Ett av de digitala verktygen som användes var videokameror där det tydliggjorde 

progressionen för eleven samt kunde utnyttjas som bedömningsunderlag. Slutsatsen för 

studien var att den digitala tekniken främjade elevernas lärande (Thomas & Stratton, 2006).  

Videoinspelning var även ett framgångsrikt digitalt verktyg i Weir och Connors (2009) 

undersökning där det kunde utnyttjas för lärande och bedömningsunderlag. Inspelningarna 

kunde användas av lärare för både formativ och summativ bedömning. Feedbacken som 

eleverna fick genom av att se inspelningarna var bättre än vid tidigare tillfällen då 

videoinspelningar inte hade använts (Weir & Connor, 2009). Vid formativ och summativ 

bedömning är det viktigt för lärare att ha kunskap om det valda verktyget. Casey, Goodyear 

och Armours (2017) belyser att en faktor som påverkar elevernas bedömning är lärarnas 
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kunskaper om hur bedömning ska ske med digitala verktyg.  De belyser då att lärare måste 

vara förberedda på att bedöma elevernas lärande, utveckla sina egna kunskaper om 

bedömning och ta hänsyn till komplexa och sociala bedömningssituationer. Lärare måste även 

ta hänsyn till nuvarande och relevanta lärandeteorier samt kunna koppla 

bedömningssituationerna till nuvarande målen för ämnesplanerna. De avslutar med att 

videoinspelningar vid bedömningsunderlag är ett tidskrävande arbete samt att idrott och hälsa 

lärare idag generellt inte har tillräckligt med tid för att kunna bedöma och dokumentera 

elevers kunskaper.  

 

4.4 Sammanfattning  

I samband med alltmer digitaliserat samhälle har styrdokumenten uppdaterats och innehåller 

nu att elever och lärare ska kunna hantera digitala verktyg i undervisning. Forskning visar på 

hur fysisk aktivitet och Tv-spel kan samarbeta för att elevers lärande ska utvecklas inom vissa 

områden, där modellen kallas för exergames. Vid flera tillfällen i samband med exergames 

har det skett ökad motivation samt fysisk och social aktivitet hos barn och elever. Dock finns 

det forskning som menar att traditionell undervisning är bättre för inlärning än exergames. 

Lärare ser kamera och videoinspelning som ett bra och viktigt digitalt verktyg i idrott och 

hälsa. För eleverna var videoinspelningarna ett bra sätt att träna på självbedömning och kunna 

få och ge feedback till klasskamrater. Videoinspelning och exergames kan användas som 

motivationsfaktorer i idrott och hälsa undervisningen då elever blir mer motiverade till att 

vara fysiskt aktiva. För att maximera elevers inlärning krävs det ett tydligt syfte vid 

integrering av digitala verktyg. Läraren måste ha kunskap om det digitala verktyget som ska 

användas i undervisningen och vara uppmärksam på vad det digitala verktyget kan erbjuda 

eleverna för lärande. Digitala verktyg kan också användas som bedömningsunderlag vid 

betygsättning. Föreliggande studies syfte är alltså att fortsatt undersöka lärare i idrott och 

hälsas användning av digitala verktyg och hur de arbetar med att elever utvecklar och 

fördjupar sitt lärande med digitala verktyg.  
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5 Teoretiskt ramverk 

I den här del redovisas de teoretiska ramverk som använts i uppsatsen. Dessa har använts för 

att kunna analysera den data som har samlats in. En av teorierna som har använts är TPACK, 

vilket beskriver hur teknik, pedagogik och ämneskunskaper samverkar i undervisningen. Den 

andra teorin som använts är sociokulturellt lärande och handlar om hur lärande sker för 

elever. Det mest centrala i sociokulturellt lärande är att individer lär sig i interaktion med 

andra, alltså i ett socialt sammanhang. 

 

5.1 TPACK  

TPACK är ett teoretiskt ramverk som beskriver hur teknik (Technological Knowledge), 

pedagogik (Pedagogical knowledge) och ämneskunskaper (Content knowledge) samverkar i 

undervisningen. Den visar hur lärare bör använda sina kunskaper och förstå sambandet för att 

integrera digitala verktyg i undervisningen (Koehler et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 1, Koehler et al., 2013) 
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Figur 1 visar hur aspekterna samverkar genom cirklar. Har läraren tillräckligt med kunskap 

inom varje aspekt så uppnår de det som TPACK eftersöker. Ämneskunskaper syftar på de 

kunskaper som lärare behöver besitta inom ämnet för att kunna undervisa. De kunskaper är 

till exempel fakta, begrepp och centrala teorier samt att lärare tar hänsyn till tidigare 

erfarenheter, såväl elevers som sina egna inom ämnet. Pedagogiska kunskaper menas med de 

kunskaper om undervisning, metodik och pedagogik som läraren behöver för att skapa ett bra 

undervisningsklimat. Det innefattar saker som hur läraren fångar elevernas intresse, kan 

anpassa lektionen ut efter elevers förutsättningar och strategier för att utvärdera deras 

kunskaper. Digitala kompetens är i ständig utveckling på grund av att gammal teknik 

utvecklas och ny teknik skapas. När teknik är i ständig utveckling handlar det om att kunna 

skapa en förståelse och bemästra olika verktyg och dess funktionalitet (Koehler et al., 2013).  

Sammanfattningsvis visar figur 1 att TPACK är en kombination av dessa aspekter där lärare 

måste behärska alla delar för att det digitala verktyget som integreras ska ge full önskad effekt 

i undervisningen. Lärandet i sig förbättras inte av att ny teknik integreras utan det behövs 

även förändringar i lektionsplaneringar. Det som TPACK täcker är viktiga delar för elevers 

lärande och deras förståelse i ämnet. Många digitala verktyg som integreras i undervisning är 

inte konstruerade för skolan och undervisning därför måste lärare kunna ändra och modifiera 

det digitala verktyget eller planeringen så det möter de ämnesmål som elever ska uppnå 

(Koehler et al., 2013; Casey, Goodyear & Armour, 2017).  

 

5.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande  

I det sociokulturella perspektivet på lärande nämns artefakter som ett centralt begrepp där de 

ses som fysiska redskap som existerar i vardagen. Dessa redskap handlar om olika verktyg, 

instrument samt olika former av information- och kommunikationsteknik. Säljö (2010) 

poängterar att det sociokulturella perspektivets intressen och frågor som involverar 

människans sätt att behärska kunskaper och färdigheter bör riktas mot det samhälle och den 

tiden individen lever i. Synen på lärandet innebär att dessa processer inte behöver se ut på 

liknande sätt när den tillämpas i olika sammanhang då läraren behöver ta hänsyn till 

klassuppsättningar. Alla klassuppsättningar har inte elever från samma region, religion eller 

socioekonomisk status utan det skiljer sig åt. Ytterligare en betydelsefull tanke i det 

sociokulturella perspektivet på lärande är att kunskaper och färdigheter inte kommer från 



 

21 

individen själv, utan det har utvecklats i samhället och genom kommunikation mellan olika 

människor (Säljö, 2010).  

Sociokulturella lärandet sker i samband med omgivningen och barn påverkas, oftast helt 

oavsiktligt, redan vid födseln där människan föds in och utvecklas inom ramen för samspel 

med andra människor. Det är således kommunikationen mellan aktörerna som ligger till grund 

för förståelsen där barn använder sig av ögonkontakt, gråt, skratt, etc för att skapa sociala 

normer, regler, värderingar och förståelse. Användning av fysiska resurser är en del i det 

sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling som används i vardagen. I dagens värld 

är användning av telefoner och datorer bara en bråkdel av de resurser som kan användas till 

exempel för att kommunicera, ta emot och vidarebefordra information. När lärande sker för 

elever med hjälp av fysiska resurser kallas det för mediering där resursen medierar ett lärande 

till eleven och i det här fallet kan resursen vara ett digitalt verktyg (Säljö, 2014).  

5.2.1 Medierat lärande i sociokulturellt perspektiv på lärande   

När människan använder fysiska redskap kallas det inom det sociokulturella perspektivet att 

redskapen medierar dess handlingar. Det gör att människan klarar av sådant som inte vore 

möjligt annars. De skapade redskapen ändrar relationen till omvärlden. Ett exempel på det 

beskriver Säljö (2015) som: ”en astronom kan använda sig av en stjärnkikare eller ett teleskop 

och se långt ut i rymden och hennes seende medieras då av kraftfulla tekniker som tar henne 

långt bortom vad det mänskliga ögat förmår” (ibid s. 92).  

I det centrala begreppet mediering anser Säljö (2014) att det finns två olika redskap, fysiska 

och intellektuella redskap, som hjälper människan förstå världen. Människan är inte direkt i 

kontakt med världen utan människan tolkar världen genom redskapen. Fysiska redskap är 

saker som kan användas, till exempel boll, gymnastikredskap och dansspel medan 

intellektuella redskap är kunskap om något, exempelvis om hur boll, gymnastikredskap och 

dansspel kan användas. Det finns även andra möjligheter i samhället att möjliggöra förmågor 

som sträcker sig utanför människans kropp och hjärna där lärandet involverar förmågan att 

hantera artefakter i fysisk form. Det är inte lika aktuellt i samhället att överföra information 

från en individ till en annan utan istället ska individen genom aktiviteter ges förutsättningar 

att utveckla och hantera de kulturella redskapen (Säljö, 2014).  
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6 Metod 

I det här avsnittet presenteras de metoder som utfördes för att samla in och bearbeta empirin 

till studien. Metoderna valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar, de val som kommer 

att presenteras är kvalitativa intervjuer, intervjuguide, urval, genomförande, bearbetning av 

resultat och analys, etiska aspekter samt tillförlitlighet.   

 

6.1 Metodval 

I samhällsvetenskaplig forskning kan kvalitativa och kvantitativa metoder användas. 

Kvalitativ forskningsansats väljer att fokusera på ord snarare än siffror samt att tyngden ligger 

på en förståelse av den sociala verkligheten och att sociala egenskaper är resultatet av ett 

samspel mellan individer och inte företeelser som finns (Bryman, 2018). Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver hur forskare ska ha som mål att lyfta fram intervjupersonens 

kvalitativa aspekter i personens värld, den syftar alltså inte till kvantifiering. Kvalitativa 

metoder tenderar till att hitta samband och skillnader i svaren hos respondenter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den aktuella studien skall undersöka djupare kring lärare i idrott och 

hälsas val av digitala verktyg samt hur det påverkar elevers lärande.  

 

6.2 Kvalitativa intervjuer 

Enligt Bryman (2018) används kvalitativa intervjuer när forskares intresse är riktat mot 

intervjuarens ståndpunkt vilket var fördelaktigt för studiens avseende. Kvalitativa intervjuer 

kan genomföras i form av strukturerade, ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer 

beroende på hur öppna samtal forskaren vill uppnå (Bryman, 2018). I aktuell studie har 

semistrukturerade intervjuer använts då intervjuguiden innehåller frågor som var öppna vilket 

gav intervjupersonen relativt stor frihet att utforma svaren. Bryman (2018) belyser att 

intervjuguide är vanligt att använda sig av vid semistrukturerade intervjuer där frågorna inte 

behöver besvaras i ordningsföljd och att frågor kan tillkomma samt ändras utifrån de svar som 

ges. Intervjuguidens frågor delades upp i teman som underlättade att intervjuerna förhöll sig 
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till studiens syfte. Denscombe (2018) påpekar även att intervjuguidens frågor kan ändras 

mellan intervjuerna för att ha möjlighet att följa upp nya undersökningsspår.  

Som intervjuform valdes personliga intervjuer vilket innebär att intervjuerna genomfördes 

mellan den här studiens forskare och respondenten. Det här valdes utifrån Denscombes (2018) 

fyra aspekter om varför personliga intervjuer är användningsbara. De två första aspekterna för 

personliga intervjuer är att de är enkla att arrangera då bara ett fåtal personer behöver finna 

lämplig tidpunkt och det är enkelt för forskaren att lokalisera respondentens svar. Den tredje 

aspekten är att personliga intervjuer är enkla att kontrollera, forskaren har bara en person att 

förhålla sig till. Den sista aspekten är att transkriberingen blir enklare att utföra då det bara är 

en röst som behövs kännas igen och en person som pratar i taget.  

 

6.3 Intervjuguide 

För att underlätta intervjuerna skapades en intervjuguide (se Bilaga 1) med övergripande 

teman utifrån studiens teoridelar TPACK och sociokulturellt lärande. Frågorna i dessa teman 

utgick från studiens syfte och dess frågeställningar samt vad tidigare forskning belyst kring 

ämnet. Valet av att utarbeta en intervjuguide var en följd av Dalens (2015) bok angående 

intervju som metod. Där beskriver hon att det handlar om att omsätta studiens frågeställningar 

och syfte till olika teman och frågor som ligger till grund för det studien ska undersöka.  

Intervjuguiden började med öppningsfrågor för att sedan övergå mot mer öppna frågor som 

ämnade att besvara studiens frågeställningar. Brymans (2018) bok var anledning till valet av 

öppningsfrågor där han beskriver hur sådana frågor kan göra intervjupersonen mer bekväm 

och skapar ett bättre samtalsklimat. Öppningsfrågor ska vara enkla att besvara där 

respondenten inte behöver lång betänketid samt att bakgrundsfakta om individen kan vara av 

vikt vid ett senare tillfälle i studien.  

 

6.4 Urval och bortfall 

Lärare som har deltagit i studien valdes utifrån ett målstyrt urval vilket innebar att deltagarna 

valdes med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Det valdes eftersom intervjuerna 

skulle ske med utbildade lärare i idrott och hälsa i södra Sverige som var verksamma på 
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högstadiet, årskurs 7–9 på grundskolan. Med målstyrt urval menas att forskare väljer en 

kategori, i det här fallet högstadielärare, för att sedan slumpmässigt välja ut deltagare från den 

kategorin (Bryman, 2018). Utöver att de skulle vara utbildade lärare på högstadiet så togs 

inget annat i beaktning, exempelvis angående ifall de hade fått utbildning om digitala verktyg 

på universitet, högskola eller om de använde sig av digitala verktyg i undervisningen. Lärarna 

som deltog i undersökningen var män i åldrarna 26–40 där fyra av deltagarna hade varit 

verksam lärare i fem år eller färre och den femte verksam i tolv år. 

 

6.5 Genomförande 

För att kontrollera om studiens intervjufrågor gav relevanta svar utfördes en pilotintervju på 

en verksam lärare i idrott och hälsa. Genom att använda sig av studiens intervjuguide för att 

utföra pilotintervjun kunde intervjuguidens frågor undersökas ifall de gav djupgående svar på 

hur läraren väljer att integrera digitala verktyg i sin undervisning (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Anledningen till varför en pilotintervju utfördes var att skapa en uppfattning om utformandet 

av intervjuguiden. Intervjuguiden visade både styrkor och svagheter kring frågorna och i 

efterhand bearbetades frågorna för att ge de verksamma lärarna som intervjuades i studien 

möjligheter till fördjupade svar. Efter utförande av pilotintervjun fick läraren möjlighet att ge 

sina synpunkter på intervjuguiden. 

Vid intervjutillfällena i aktuell studie medverkade båda forskarna och en lärare. Intervjuerna 

genomfördes vid fem olika tillfällen med fem olika respondenter från olika högstadieskolor. 

Intervjuerna pågick i ungefär 20 till 30 minuter på lärarens planeringstid i ett enskilt och 

ostört rum på deras arbetsplats. Skolorna var belägna runt om i södra Sverige. Innan 

intervjuerna påbörjades informerades lärarna om studiens syfte, forskningsetiska principer, 

vad som menades med digitala verktyg så som hård- och mjukvara samt undertecknades för 

godkännande av deltagande i studien. Samtliga intervjuer spelades in på två mobiltelefoner 

och transkriberades vid ett senare tillfälle. För att möjliggöra studiens resultat tematiserades 

empirin utifrån fyra teman som presenteras i nästa del.  
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6.6 Bearbetning av resultat och analys 

Innehållsanalys användes för att bearbeta resultatet och det innebär att empirin sorterades in i 

teman som; digitala verktyg och lärande, i dessa teman gjordes sedan mindre kategorier.  

Detta för att analysprocessen ska bli mer effektiv och enklare att sammanställa då likheter och 

skillnader i respondenternas svar tydliggörs. Innehållsanalys hjälper även att bryta ner empirin 

i mindre delar vilket gör att svaren blir enklare att koppla till studiens syfte och 

frågeställningar (Denscombe, 2018). Ytterligare hjälp vid analyseringen av resultatet var att 

lärarna benämndes som Lärare 1–5. I analysdelen ställdes lärarnas svar mot studiens 

teoridelar TPACK och sociokulturellt lärande för att hitta likheter och skillnader. I 

diskussionsdelen diskuterades lärarnas svar mot studiens bakgrund och tidigare forskning för 

att se hur deras förhållningssätt skilde sig åt mot vad andra studier indikerar. 

 

6.7 Tillförlitlighet  

När diskussioner om kvalitativa studiers tillförlitlighet förs brukar man nämna begreppen 

reliabilitet och validitet där reliabilitet indikerar hur replikerbar en studie är och validitet står 

för hur relevant och trovärdig studiens resultat är. Denscombe (2018) belyser att validiteten 

kan vara svår att avgöra vid en kvalitativ metod då forskningen ofta involverar forskaren själv 

vilket leder till att forskarens erfarenheter kan vinklas mot sitt egna synsätt (Denscombe, 

2018). Validiteten är annars fördelaktig då den fördjupar sig hos individernas tankegångar 

angående studiens syfte och frågeställningar. Det finns dock nackdelar med det här då det 

kommer till hur replikerbar forskningen är på grund av respondenternas personliga tankesätt 

(Bryman, 2018). För att studien ska kunna bli replikerbar och reliabiliteten ska öka har 

studiens intervjuguide (se Bilaga 1), bifogats och tillvägagångssättet har försökts förklaras så 

möjligheten att utföra en liknande studie har ökat. För att forskningen ska vara opartisk har 

transkribering av intervjuerna genomförts för att det ska gå att kontrollera vad som exakt 

sades under samtalen (Bryman, 2018). Det har troligtvis medfört till att studiens tillförlitlighet 

har ökat.  
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6.8 Etiska aspekter  

Studien har tagit hänsyn till ovanstående aspekter samt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer för att upprätthålla det grundläggande individskyddskravet inför, 

under och efter intervjuerna. Individskyddskravet består av fyra krav som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationen som respondenterna tog del av innan intervjuerna påbörjades klargjordes i 

missivbrevet (se Bilaga 2). Det som förtydligades var studiens syfte, hur intervjuerna skulle 

genomföras, att deltagandet var frivilligt och insamlad data endast skulle användas för 

forskningens syfte. Det går att koppla mot Vetenskapsrådets (2002) del om 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna påbörjades tydliggjordes 

respondenternas rättigheter: att de när som helst kunde avbryta deltagandet i studien och att 

det var helt frivilligt. Respondenterna fick skriva under ett dokument innan intervjuerna 

påbörjades där de bekräftade att de hade tagit del av studiens forskningsetiska aspekter vilket 

medförde att samtyckeskravet från Vetenskapsrådet (2002) var uppfyllt.  

I missivbrevet som skickades ut till respondenterna framgick det att empirin som samlades in 

skulle behandlas anonymt och konfidentiellt. Innan intervjuerna påbörjades förtydligades att 

det respondenterna säger inte skulle gå att koppla till den enskilda individen genom att 

benämna lärarna som Lärare 1–5. Ytterligare ett sätt att skydda respondenterna var att 

intervjuerna har gjorts med lärare i högstadiet i södra Sverige. Med det har studien uppfyllt 

kraven som Vetenskapsrådet (2002) resonerar kring konfidentialitetskravet. För att uppnå 

nyttjandekravet beskriver Vetenskapsrådet (2002) att all empiri som samlas in ska användas 

utifrån studiens forskningsändamål, vilket förtydligas i missivbrevet (se bilaga 2).  
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7 Resultat 

I det här avsnittet presenteras den insamlade empirin från intervjuerna, med syfte att besvara 

studiens frågeställningar. Den insamlade empirin presenteras i två teman Vilka digitala 

verktyg lärare använder och Lärande följt av underkategorier. 

 

7.1 Vilka digitala verktyg lärare använder  

I intervjuerna framgick det att lärarna använde digitala verktyg där de var både hård- och 

mjukvara. De digitala verktygen som majoriteten av lärarna använde var sin egen dator och 

elevernas mobiltelefoner. Utöver detta användes även lärarens mobiltelefon och iPad, 

projektor, pulsklockor, Svenska Läromedel på Internet (SLI), Youtube och andra appar. De 

här digitala verktygen hade olika syften och det presenteras därför i kategorierna Möjligheter 

och Utmaningar.  

7.1.1 Möjligheter  

Vilka möjligheter de digitala verktygen medförde var olika beroende på vilket syfte det fanns 

med dem. Datorn som var absolut vanligaste hos lärarna användes ofta för att koppla upp sig 

till en projektor för att kunna presentera innehåll. En lärare beskrev det på följande sätt:  

Jag har en projektor, PowerPoint för att kunna visualisera och tydliggöra och kanske även 

inspirera i presentation eller genomförande av olika moment. Vilket är bra...  

(Lärare 5) 

Läraren fortsatte sedan med att detta kunde hjälpa elevernas motivation till momentet som 

skulle genomföras. Ytterligare sätt att använda projektor och dator var att presentera andra 

pedagoger som förklara begrepp och innehåll på ett annorlunda sätt. Lärarna hittade oftast 

dessa pedagoger på Youtube eller SLI. Varför man använde sig av andra pedagoger var att det 

möjliggjorde andra sätt att ta till sig kunskap och det kunde nå ut till fler elever än om bara 

läraren förklarade. Detta exemplifieras av lärare 2:  

Syftet är att fördjupa eller att kunna nå eleverna på flera olika sätt, man kan nå dem genom en 

vanlig föreläsning och förmedla kunskaper genom att jag står och pratar men alla elever är inte 

godtagliga för det och att då kunna tipsa dem om en podcast istället eller att de får se det visuellt 

på Youtube och höra någon annan säga det eller förklara det på ett annat sätt än vad jag gör…  
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      (Lärare 2) 

Ett annat sätt som digitala verktyg kunde användas till var att synliggöra lärande hos eleverna 

med hjälp av videoinspelning. Videoinspelningen kunde ske med surfplattan och användes för 

att analysera elevernas rörelser: 

Jag använder Ipaden för att spela in, titta på rörelser också använt olika appar för att kunna titta på 

olika moment i slowmotion, använda mobil eller dator för olika digitala funktioner och genomföra 

lektionen. 

(Lärare 5) 

Dock var det bara lärare 5 som hade tillgång till en egen surfplatta. Fördelen med att använda 

sig av en surfplatta var att filmerna endast sparades på den enheten. De andra lärarna nämnde 

att de inte hade tillgång till en surfplatta, utan när videoinspelning skulle användas fick 

eleverna använda sina egna mobiltelefoner. Elevers mobiltelefoner var därför det digitala 

verktyg som var näst vanligast att använda sig av i undervisning. Syftet med att använda 

dessa digitala verktyg var att fördjupa lärandet hos elever vilket kommer att presenteras 

senare i resultatkapitlet, 7.3 lärandet.  

Möjligheter utöver lärande för eleverna var att lärare hade möjlighet att få in underlag till 

bedömning. Detta var också något som var vanligt hos majoriteten av lärarna. Fördelen med 

det var att lärarna kunde bedöma elevernas rörelser i efterhand och kunde istället under 

lektionerna fokusera på elevernas lärande. En annan aspekt som en lärare belyste var att 

videoinspelningar är ett tidskrävande arbete och det var något som han var medveten om. Vid 

följdfrågan Du nämnde innan att digitala verktyg kunde hjälpa dig vid bedömning men 

känner du att du hinner kolla på alla? svarade han på följande sätt: 

Där används det främst för att bedöma elever som jag är osäker på. De jag vet har en väl utvecklad 

rörelse behöver jag inte kolla på, utan fokus är på om man ligger mellan några betyg. Då 

underlättar det för mig att kunna se det flera gånger. 

(Lärare 4) 

Andra användningsområden som videoinspelning kunde användas till var att visa på hur olika 

betygsnivåer ser ut rent praktiskt men också att elever hade möjlighet att filma sig själva och 

skicka in som bedömningsmaterial. Vid sådana här tillfällen var lärare 2 noga med att 
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poängtera och förklara vad filmen skulle användas till, i det här fallet bedömning, och att 

filmen som läraren hade fått skulle raderas efter att elevens kvalitéer bedömts: 

…. jag använder det i exempelvis vid dans om det är elever som känner sig obekväma med att visa 

upp dansmoment. Då kan de filma och skicka det till mig för bedömning och då att det endast 

används vid bedömning och att det sedan raderas. Även när jag kan filma moment som när jag 

examinerar för att få en rättvis bedömning och en jämlik bedömning och att man sen då kan visa 

eleverna vad det är man har bedömt och varför man har bedömt som man har gjort och även inför 

ett moment att man kan visa exempel på hur de olika betygssystemen ser ut praktiskt.  

(Lärare 2) 

Som lärarna belyste använder de videoinspelning av elevernas rörelser som ett 

bedömningsunderlag för att kunna bedöma deras kvalitéer. De menade också att det är av vikt 

att förklara för eleverna vad det inspelade materialet ska användas till, för att eleverna ska 

vara medvetna om det. Det visar på att det behövs ett syfte med integrerandet av digitala 

verktyg så eleverna vet varför de använder verktyget men även vad det inspelade materialet 

kommer användas till.  

7.1.2 Utmaningar  

Med möjligheter kommer det även utmaningar med digitala verktyg. Lärarna berättade att när 

eleverna använder sina mobiltelefoner kan filmerna som spelas in användas till något annat än 

vad som var syftet. Alltså fanns alltid farhågan att filmerna kunde läggas ut på sociala medier 

oavsett om individen visste om det eller inte. Det var lärarna medvetna om och därför var 

lärare 1 tydlig kring vilka regler det är som gäller vid användning av mobiltelefoner: 

Sen är det lite problematiskt att det kan ställa krav, nu har ju alla elever mobiler i princip eller 

åtminstone så man kan vara två och två och spela in varandra och filma sådär men då är det fråga 

om vad får man spela in och vem som äger filen då och likadant att det gäller alla har mobiler. 

Vilket de oftast har, tror inte det finns någon som inte har det men det kan ju hända. Då får man 

tydlig med att filmer och klipp som spelas in det får ju vara så att de raderas efter lektion om det 

inte ska användas i något arbete då får det vara den personen som filmas som får äga klipp efter 

den. 

      (Lärare 1) 

Att lärarna använder sig av elevernas mobiltelefoner beror på kostnaden av digitala verktyg. 

Skolor har ofta inte har råd att köpa in material för att alla elever ska kunna ha varsin 

mobiltelefon eller en tillräckligt kompatibel surfplatta för läraren. Två lärare nämnde att de 
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skulle vilja använda pulsklockor som kan kopplas till en bildskärm. På bildskärmen fanns det 

möjlighet för varje elev att se sin egna pulszon. Pulszonen gav olika poäng vilket kunde bli 

motiverande för eleverna. Det här såg lärarna som en möjlighet att motivera sina elever till att 

vara mer fysiskt aktiva men dock hade lärarna inte någon möjlighet att köpa in materialet. 

Detta då digitala verktyg är en ekonomisk fråga för skolor.  

En annan aspekt som kom på tal med lärarna var orientering. Skolverket belyser ju som 

nämnts tidigare att elever ska ges möjlighet att orientera med digitala verktyg men här 

upplevde majoriteten av lärarna att det var nästintill omöjligt. De ställde sig frågan till hur 

detta skulle genomföras då exempelvis en skola hade mobilförbud. En annan lärare lyfte hur 

han var tvungen att förlita sig på elevernas egna material trots att skolan ska vara kostnadsfri: 

Jag upplever att man inte alls tänkt till gällande vissa bitar, vissa grejer blir väldigt svåra att 

genomföra för det kräver internetuppkoppling av skolans egna nätverk, som inte täcker dom 

bitarna, exempelvis kunna orientera sig med digitala hjälpmedel. Det kräver någonstans att 

eleverna själva är villiga att använda sina mobiltelefoner och sin mobilsurf till undervisning.  

(Lärare 5) 

Skolor var även mindre bra på att ge lärarna förutsättningar till vidareutveckling inom ämnet 

idrott och hälsa både sett till digitala verktyg men också i allmänhet. Det var endast en av fem 

lärare som hade tagit del av vidareutveckling av digitala verktyg. Såg man till lärarnas 

utbildning på universitet och högskola så hade de behandlat området digitala verktyg i mindre 

utsträckning och de hänvisade oftast till sina andra ämnen än idrott och hälsa. Samtidigt som 

lärarna var tydliga med att användning av digitala verktyg inte hade behandlats tillräckligt 

ansåg de flesta lärarna ändå sig vara nöjda med sin nuvarande digitala kompetens. Skulle 

lärare ha möjlighet till vidareutveckling av digital kompetens ansåg lärarna att det skulle 

göras utifrån olika syften, exempelvis:  

Ja om det fanns en tanke, om det är välmotiverat att den kompetensen efterfrågas och önskas i 

ämnet, för eleverna tänker jag. 

      (Lärare 5) 

Medan en annan lärare ansåg ifall vidareutveckling skulle ske hade det räckt med att få 

kunskap om det digitala verktyget. Han menade att det svåra med digitala verktyg är hur det 

fungerar och att det är det som tar tid att lära sig, själva planeringen och integreringen av 

verktyg inte var det svårt: 
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Just nu ser jag inte är i behov av att utveckla den. Är väl snarare mer att, jag skulle i så fall behöva 

ha vilka verktyg som skall användas sen skulle jag kunna använda dem, i princip.  

      (Lärare 1) 

Trots att de digitala verktyg som lärarna idag använder har varit en del av deras uppväxt är det 

ändå viktigt i slutändan att utveckla sin kunskap om digitala verktyg. Dels då verktygen hela 

tiden utvecklas och förbättras men också att det kommer nya verktyg. De nya verktygen kan 

användas då för att möta nästkommande generation av elever.  

 

7.2 Lärande  

Lärandet valdes att presenteras utifrån två underkategorier Tillvägagångssätt och Vilka 

områden har tydligast lärande.  

7.2.1 Tillvägagångssätt 

Samtliga lärare tog upp att det både finns positiva och negativa faktorer när det kommer till 

hur elevernas lärande påverkas av digitala verktyg. Lärarna nämnde att de positiva delarna är 

att det går att introducera nya sätt och tekniker att lära sig på. De menade också att 

undervisningen blir mer underhållande genom att använda sig av digitala verktyg för att 

motivera eleverna till undervisningen: 

Det är klart man kan göra det, helt klart argumentera för att göra inlärning och repetitioner mer 

roligare med vissa funktioner som finns på digitala verktyg. I vissa teoretiska moment har jag 

använt mig av sätt att presentera frågor och repetera. 

(Lärare 5) 

De negativa delarna med användningen av digitala verktyg, som även är en utmaning, var att 

elever som är mindre intresserade av temat blir störda då de gör andra saker än det som de var 

tillsagda att utföra med verktygen. Lärarna var väl medvetna om detta vilket lärare 4 

påpekade:  

Möjligheterna är att eleverna kan utvecklas mer. Hinder skulle kunna vara om man som lärare 

eller skola inte har en plan om hur man ska föra in verktyget. då kan det istället bli ett hinder för 

elevernas lärande. Det stoppar deras utveckling om man inte har en tydlig plan, så här ska vi göra 

och varför ska vi göra det. 
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(Lärare 4) 

Med det menar han att lärandet för elever kan bli ett hinder ifall skolan inte har ett tydligt sätt 

att integrera nya verktyg i undervisningen. Som läraren påpekar behöver lärare på skolor ta 

fram en tydlig plan på hur det digitala verktyget ska kunna utveckla elevers lärande. Lärare 

behöver sedan anpassa det valda digitala verktyget mot lektionsinnehållet men också den 

valda elevgruppen för att ge bästa möjliga förutsättningar för lärande.  

Syftet är även en väsentlig del vid integrering av digitala verktyg då det blir tydligare för 

elever varför det används. Syftet med integreringen av digitala verktyg i undervisningen och 

vad eleverna ska lära sig skilde sig åt hos lärarna. Ett sätt var att möta målen och 

kunskapskraven för idrott och hälsa på högstadiet. En lärare poängterar också att det blir en 

bättre undervisning och att eleverna motiveras av att använda digitala verktyg. Dock var det 

inte lärandet i sig som var i fokus utan endast att han uppfyllde kraven för styrdokumenten 

och effektiviserade undervisningen vilket i sig skilde sig åt jämfört med lärare 5. Lärare 5 

menade att digitala verktyg kan hjälpa honom med att synliggöra lärandet hos hans elever: 

Framförallt för att synliggöra lärandet och för att göra eleverna medvetna i sin lärprocess, alltså 

hur förändras den och när och var lär de sig.  

(Lärare 5) 

Det digitala verktyget som läraren valde att använda sig av var kamera för att göra en 

videoinspelning med antingen sin surfplatta eller elevernas mobiltelefoner. Varför han 

använde sig av videoinspelning berodde på att det blev tydligare att visa elevernas förmåga i 

rörelser men även vad som skulle utvecklas. Fördelen med videoinspelningen var att läraren 

kunde både ge muntlig och visuell feedback till eleven genom inspelningarna. Lärare 2, som 

även använde videoinspelning, belyste att kamratbedömning kunde användas vid detta 

moment. Det möjliggjorde diskussioner mellan elever där de kunde ge varandra feedback på 

utförandet: 

…möjligheterna till att eleverna tar till sig kunskaperna och rent det här med filmning och 

kamratbedömning är att de själva ska öka sin förståelse genom att se andra och reflektera om hur 

dem utför saker och kunna ta emot och ge feedback.  

 

      (Lärare 2) 
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Det gav också möjlighet för läraren att lyssna på vad som sas mellan eleverna för att skapa sig 

en tydligare uppfattning om vad eleverna kunde om utveckling av rörelsen. Han menade även 

att elever som kan ge varandra betydelsefull feedback så att eleven kan utvecklas visar på en 

djupare förståelse.  

7.2.2 Vilka områden har tydligast lärande 

Som tidigare nämnts var det digitala verktyg videoinspelning det bästa sättet att förmedla 

lärande till eleverna enligt lärarna. Momentet där lärare ansåg att lärandet synliggjordes 

tydligast var i dans där inspelningen kunde användas för att visa elevens rörelsekvalitéer. Just 

varför det var i dans var att läraren kunde visa tydligt med inspelningen hur eleverna rörde sig 

i förhållande till musiken men även till varandra vilket tydliggörs av lärare 5: 

…men i musik och rörelse främst det här med takt och rytm där saker och ting ska ske på en 

bestämd timing, där är det väldigt lärorikt att i efterhand för att se hur det faktiskt går till. Även i 

gymnastik tycker jag det är bra. Vid trampetter och olika rörelser som går väldigt fort där det är 

svårt att ha en självkännedom om vad man faktiskt gör.  

 (Lärare 5) 

Det lärare 5 belyste var att han kunde använda det i fler moment än dans och det var moment 

som ofta påminde om dans. Det var exempelvis gymnastik och trampet då rörelserna skulle 

ske vid eller med en viss timing.  

 

7.3 Sammanfattning 

Utifrån resultatet beskrev de fem intervjuade lärarna att deras digitala kompetens är god men 

att det alltid finns utvecklingsområden att förbättra. Utvecklingsområden var främst hur 

digitala verktyg ska integreras och hur de ska användas för att utveckla lärandet hos eleverna. 

Lärarna upplevde att de kunde behärska hur det digitala verktyget fungerade. Om det hade 

behövts en vidareutveckling i digital kompetens skulle det i så fall krävas en tydligare 

efterfrågan från skolan eller eleverna. Skolorna som lärarna arbetade på skilde sig åt vid att 

erbjuda utbildningar på hur digitala verktyg kunde integreras i undervisningen. En del av 

lärarna blev erbjudna utbildningar medan några blev inte. De mest använda digitala verktygen 

var dator och mobiltelefon, där det hade både positiva och negativa effekter i undervisningen. 

Eleverna kunde använda sina egna mobiltelefoner för att filma varandra vid utförande av 
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rörelser och därefter analysera hur rörelsen kunde utvecklas. Det kunde dock vara 

problematiskt då lärarna inte kunde garantera att allt material som filmats togs bort.  

Videoinspelning med mobiltelefon användes mest frekvent i momentet rörelser till musik och 

dans samt att någon enstaka lärare använde det under rörelser i gymnastik. Varför 

videoinspelning användes mest i rörelser till musik var då det var enkelt för lärarna att visa på 

hur eleverna höll takt och rytm i förhållande till musiken och varandra. Syftet vid användning 

av inspelningar var viktigt för lärarna så att eleverna blev medvetna om varför det användes 

och på vilket sätt det kunde fördjupa lärandet. Inspelningar var också ett bra sätt för lärarna att 

samla in material, då de vid ett senare tillfälle kunde bedöma elevernas rörelser. Det gjorde att 

lärarna under lektionens gång kunde välja att fokusera på utveckling hos eleverna snarare än 

bedömning.  
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8 Analys 

Avsnittet är indelat i två olika delar där resultatet av studien analyseras med hjälp av studiens 

teoretiska utgångspunkter. I det första avsnittet analyseras resultatet med utgångspunkt i 

TPACK. I det andra avsnittet analyseras resultatet i relation till ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande vilket visar på hur elever lär sig i integration med sin omgivning där medierat 

lärande utgör en viktig beståndsdel. 

 

8.1 Integrering av digitala verktyg 

Avsnittet är indelat i två olika delar där resultatet av studien analyseras med hjälp av studiens 

teoretiska utgångspunkter. I det första avsnittet analyseras resultatet med utgångspunkt i 

TPACK. I det andra avsnittet analyseras resultatet i relation till ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande vilket visar på hur elever lär sig i integration med sin omgivning där medierat 

lärande utgör en viktig beståndsdel. 

Digital kompetens  

Då digital teknik idag utvecklas konstant gäller det för lärare att hålla sig uppdaterade om hur 

digitala verktyg fungerar. I studien framgår det att lärarna använder liknande digitala verktyg 

för att bedriva sin undervisning och de två vanligaste var datorer och mobiltelefoner. De här 

verktygen har funnits under en längre tid och varför de väljer att arbeta med dessa kan bero 

på, precis som Koehler et al. (2013) påstår, att deras digitala kompetens inte har följt med i 

utvecklingen. Att lärarna inte följt med i utvecklingen av appar som finns att tillgå i 

mobiltelefoner och datorer, för att filma och analysera rörelser, visar ytterligare på att deras 

kompetens om digitala verktyg var bristfällig. Endast en lärare hänvisade till att han använde 

andra appar utöver kameran på mobiltelefonen. Varför lärarna inte använde andra 

applikationer alternativt andra verktyg kan bero på att lärarna inte kan bemästra de, för precis 

som Koehler at el. (2013) påstår, handlar det om att ha en förståelse om digitala verktyg och 

dess funktionalitet. De beskriver även hur lärare måste våga testa nya verktyg för att kunna 

utveckla sin digitala kompetens. 
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Ämneskunskap  

För att digitala verktyg ska integreras effektivt och hjälpa elever i sitt lärande krävs, utöver 

redan nämnda digital kompetens, även ämneskunskaper i ämnet idrott och hälsa. Kunskaper 

som är viktiga i idrott och hälsa är hur lärare väljer att använda exempelvis teorier, fakta och 

styrdokument (Koehler et al., 2013). Lärarna i den aktuella studien var medvetna om vad 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla men var ändå kritiskt ställda mot styrdokumenten. 

Några lärare lyfte att styrdokumenten, kring ett centralt innehåll, var svårt att förhålla sig till 

då de var tvungna att förlita sig på elevernas mobiltelefoner. Det centrala innehållet var 

“orientera okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl 

med som utan digitala verktyg” (Skolverket, 2019a, s. 50). Lärarna kunde inte heller ta till 

egna erfarenheter om användning då deras universitetsutbildning aldrig behandlat detta. 

Lärarna brister inte i sina ämneskunskaper ifall man ser till Koehler et al. (2013) då de kan 

använda digitala verktyg på andra sätt som visas i resultatdelen. Där använder lärare 

pulsklockor, datorer, kameror, appar i telefoner och datorer samt projektorer. Enda problemet 

som uppstår är vid orientering och där är det snarare skolverket som utformar styrdokumenten 

som bör se över problemen.  

 

Pedagogiska kunskaper 

För att bedriva en lärorik undervisning krävs det att läraren besitter pedagogiska kunskaper 

om hur läraren kan anpassa lektionerna efter elevernas förutsättningar och få de engagerade 

till att ta till sig kunskap (Koehler et al., 2013). De intervjuade lärarna i den aktuella studien 

påpekade att det krävs en tydlig plan på hur de digitala verktygen ska integreras i 

undervisningen och vad eleverna ska lära sig. Det framkom i resultatet att lärarna valde att 

använda sig av andra pedagoger som kunde förklara och inspirera eleverna till att ta lära sig. 

Det gjordes genom att använda Youtube eller SLI. Det här ligger i linje med vad Koehler et 

al. (2013) belyser om integrering av digitala verktyg nämligen att lärare behöver besitta 

pedagogiska kunskaper så att verktyget möter elevernas intressen och skapar ett bra 

undervisningsklimat (Koehler et al., 2013). Lärarna menade även att elevernas motivation 

ökade när de digitala verktygen används i undervisningen och att undervisningen blev mer 

underhållande för eleverna. Ett annat verktyg som var vanligt att använda sig av i 

undervisningen var mobilkamera. Med kameran kunde eleverna spela in rörelser för att 

därefter analysera och utveckla dem. Eleverna kunde också lämna in sina videoinspelningar 

till läraren för bedömning. Koehler et al. (2013) pekar på att läraren ska kunna hitta olika 
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strategier för att utvärdera elevernas rörelser och i det här fallet valde lärarna att göra det med 

hjälp av videoinspelning.   

 

Sammanfattningsvis nämnts gällande TPACK teorin är det kombinationen av tre aspekter 

som påverkar hur effektivt integrerandet av det digitala verktyget blir i undervisningen. 

Anledning till varför lärarna använde sig av ungefär likartade verktyg är en kombination av 

att inte kunna uppfylla de här aspekterna. Lärandet i sig förbättras inte av att ny teknik 

integreras i undervisning utan det krävs även förändringar i lektionsplanering. Förhåller lärare 

sig till det kommer lärandet troligtvis bli tydligare i eller under lektionerna och förståelsen 

ökar i ämnet (Casey, Goodyear & Armour, 2017). Lärarna belyste att verktygen som tas fram 

oftast inte är tillämpade för skolans undervisning utan det är upp till läraren att ta reda på hur 

det digitala verktyget fungerar och hur det ska integreras. Specifikt kring hur lärare väljer att 

bedriva undervisning för att lärande ska ske tydliggörs i nästa avsnitt i analysen.  

 

8.2 Lärande sker i samband med andra 

Inom det sociokulturella perspektivet på lärande ses de digitala verktygen som artefakter där 

de kan användas som redskap för elevernas lärande. Det lärarna valde att ta upp som en viktig 

beståndsdel i elevernas lärande var att när läraren skulle integrera nya digitala verktyg så ska 

det finnas med ett tydligt syfte för hur det digitala verktyget skulle kunna bidra till elevernas 

lärprocess. En ytterligare faktor till varför lärarna hade börjat integrera digitala verktyg var att 

det står med som en del i Skolverkets (2019a) styrdokument. Säljö (2010) belyser även att 

skolan bör efterlikna det samhället med tanke på de tekniska förutsättningar som finns. Det 

han anser är att det sociokulturella perspektivet ska ge människor förutsättningar till 

kunskaper och färdigheter som bör riktas mot det tekniska samhälle människan lever i idag. 

Därför var det betydande att lärarna i studien hade börjat integrera digitala verktyg i 

undervisningen.  

Sociokulturellt perspektiv på lärande var som tydligast i dansmomentet när videoinspelning 

användes eftersom eleverna då brukade filma varandra för att kunna diskutera det som lärarna 

uppmanade såsom takt och rytm i förhållande till musiken och varandra. Vad som också 

kunde utläsas i resultatet var att all form av undervisning med digitala verktyg skedde i grupp 

eller helklass. Det ligger i linje med vad Säljö (2010) beskriver som den viktigaste delen i 
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sociokulturellt perspektiv på lärande, där kunskaper och färdigheter inte kommer från 

individen själv utan det utvecklas i form av kommunikation med andra människor i sin 

omgivning (Säljö, 2010). Vad som även kunde utläsas var att lärarna använde de digitala 

verktygen som ett medierat lärande där eleverna tolkade sina rörelser genom dessa verktyg i 

det här fallet mobiltelefoner. Det här ligger nära till hands om det Säljö (2015) beskriver om 

redskapens användning i sociokulturellt lärande. De digitala verktygen ändrar relationen till 

omvärlden samt att individen tolkar världen genom redskapen.  

Intellektuella och fysiska redskap är två centrala delar i medierat lärande. Fysiska redskap är 

saker som kan användas och intellektuella redskap är kunskap om hur redskapen används 

(Säljö, 2014). För att koppla resultatet mot Säljös teori inom sociokulturellt lärande och 

medierat lärande var de två mest förekommande fysiska redskapen i den aktuella studien 

mobiltelefoner och datorer. Utifrån resultatet kunde även samband göras om intellektuella 

redskap där appar och kameran i mobiltelefonen kunde tolkas som det intellektuella 

redskapet. Genom att läraren och eleverna kunde använda sig av kameran i mobiltelefonen 

genererade det att det medierande lärandet samspelade då det fysiska redskapet 

mobiltelefonen och den specifika applikationen kamera i mobiltelefonen användes.  

 

8.3 Sammanfattning  

Vid undervisningstillfällen samspelar medierande lärandet och TPACK, då det är läraren som 

besitter kunskapen och ska förmedla det till eleverna så att de utvecklar sina kunskaper. Det 

sker genom att lärarens pedagogiska-, ämnes- och tekniska kunskaper appliceras i 

undervisningen och där eleven får möjlighet med sin omgivning ta till sig kunskapen för att 

utveckla lärandet. Lärare måste tänka på hur digitala verktyg integreras i klassrum, ett sätt 

som fungerar för en klass fungerar kanske inte fungerar i en annan. Därför är det av vikt att 

läraren har ett tydligt syfte med användningen och kan anpassa det digitala verktyget till 

elevgruppen för de ska ges möjlighet till att lära sig. Vid undervisningstillfällen samspelar 

medierande lärandet och TPACK, då det är läraren som besitter kunskapen och ska förmedla 

det till eleverna så att de utvecklar sin kunskap. Detta sker genom att lärarens pedagogiska 

kunskap, ämneskunskap och digital kompetens appliceras i undervisningen och där eleven får 

möjlighet med sin omgivning ta till sig kunskapen för att utveckla lärandet.  
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9 Diskussion 

I det här avsnittet presenteras en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Resultat 

diskuteras utifrån den empiri som har samlats in och kopplas mot studiens syfte, 

frågeställningar och tidigare forskning. I metoddiskussionen kommer den valda metoden för 

studien och tillvägagångssättet att kritiskt granskas och diskuteras. Avsnittet avslutas sedan 

med tankar om framtida forskning inom området. 

 

9.1 Resultatdiskussion  

9.1.1 Lärare använder mestadels samma verktyg 

I studien framgår det att lärarna använder sig av olika digitala verktyg i 

undervisningssituationer. De digitala verktyg som lärarna främst använde var mobiltelefon 

och dator men det fanns även andra verktyg som användes. Dessa var surfplatta, pulsklocka, 

projektor, SLI och Youtube. Svaren som lärarna gav påminde om vad tidigare rapporter från 

Skolinspektionen (2012) visade där lärare främst använde dator och projektor för att 

presentera innehåll och bedriva teorilektioner. Något som skilde sig åt i rapporten och lärarna 

i aktuell studie var området som innehöll rörelseaktiviteter då lärarna flitigt använde digitala 

verktyg vid dansmoment och gymnastik. Verktygen användes till att påvisa hur elevernas 

takt, timing och rytm var i förhållande till musik och till varandra. 

En anledning till varför lärarna använde sig av de tidigare nämnda digitala verktygen kan bero 

på inköpskostnaden. Att digitala verktyg är kostsamt beskriver Papastergiou (2009) i sin 

avhandling. Hon belyser att lärare bör ta hänsyn till vad läroplanen säger och därefter ställa 

sig frågan till om det digitala verktyget kan användas effektivt. Hennes studie tyder också på 

att de som tar fram läroplaner bör tänka på kostnaden, något som en av lärarna i den aktuella 

studien även påpekade. Det läraren främst menade var att digitala verktyg är svårt att använda 

vid orientering för att möta Skolverkets centrala innehåll där elever ska orientera sig med 

hjälp av digitala verktyg. Det Papastergiou (2009) och läraren menar är att undervisning i 

orientering blir problematiskt då styrdokumenten lyfter att elever ska ges möjlighet att 

orientera sig med hjälp av digitala verktyg. Det här förutsätter att lärare måste använda sig av 

elevernas mobiler om inte skolan har ett antal utlåningsexemplar. Som belysts innan blir 

resurser på skolan en viktig faktor men även elevers socioekonomiska status, trots att 
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Skolverket (2018) är tydlig med att alla elever ska ha rätt till likvärdig undervisning och ges 

möjlighet att utveckla sin digitala kompetens oberoende av deras socioekonomiska status.  

Ytterligare aspekt till varför användandet av digitala verktyg inte var så utbrett inom fler 

områden var att lärarna upplevde vissa hinder. De belyste att om lektionerna inte var 

tillräckligt underhållande fanns det risk att eleverna tappade koncentrationen och hade svårt 

att följa med i undervisningen. Dessa farhågor beskrev även Almén (2013) som menar att 

närheten till internet testar elevers tålamod på ett nytt sätt då datorn och mobilen kan 

användas till andra saker än för undervisningens syfte. 

9.1.2 Lärares digitala kompetens är betydande vid val av verktyg 

Syftet med studien var att undersöka vilka verktyg lärare använder sig av för att bedriva 

undervisningen och vilka utmaningar och möjligheter finns det med dem. En orsak till val av 

digitala verktyg som användes var lärarnas digitala kompetens. Det var endast en av fem 

lärare som fått ta del av kompetensutveckling och de andra ansåg sig inte ha tillräcklig stöd 

från skolan. IT-stöd och kompetensutvecklings bristfällighet visar tidigare rapporter i den 

svenska skolan. Skolinspektionen (2012) och Skolverket (2016) belyser hur lärares 

kompetensutveckling och IT-stöd var bristfällig eller lågt prioriterat på skolor runt om i 

Sverige. Krause och Sanchez (2014) lyfter att kompetensutveckling bör vara mer prioriterat 

för att lärare ska känna att de har möjlighet att möta dagens mål och kunskapskrav (Krause & 

Sanchez, 2014). Lärares kompetensutveckling kan vara en faktor till varför lärarna i aktuell 

studie använder sig av liknande verktyg men det kan också bero på att de har haft liknande 

utbildningar på universiteten samt att de har samma nationella mål att förhålla sig till.  

En annan faktor som en av lärarna i studien lyfte var att de hade svårt att se i vilket syfte det 

digitala verktyget skulle användas. Det här berodde på att det inte finns någon tydlig koppling 

mellan styrdokumenten och vilka digitala verktyg som ska användas i undervisningen. 

Skolverket (2019a) belyser att undervisningen ska innehålla digitala verktyg och att det är upp 

till läraren att integrera det. Casey, Goodyear och Armour (2017) anser det här kan vara 

problematiskt då de flesta digitala verktyg som tagits fram har andra syften än att generera 

lärande till elever i skolan. För att läraren ska kunna använda och integrera ett digitalt verktyg 

i undervisningen krävs det då att läraren har kunskap om verktyget och ett tydligt syfte med 

vad eleverna kommer att lära sig med hjälp av det. De menar också att tiden som det tar att 

lära sig ett nytt verktyg eller att anpassa sin lektionsplanering så att det passar digitala verktyg 

är en orsak till varför många lärare använder sig av enklare appar som exempelvis kamera. 
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9.1.3 Videoinspelning som lärande och bedömning   

Utöver frågeställningen angående vilka digitala verktyg lärare använder var även fokus i 

studien att undersöka vilket syfte lärarna hade med digitala verktyg och då med fokus på 

lärande. Det lärarna diskuterade i intervjuerna var att de ville synliggöra lärandet genom 

användning av digitala verktyg samt att samla in bedömningsunderlag. Vid införandet av 

digitala verktyg i undervisningen upplevde lärarna även att deras undervisningen blev mer 

underhållande och varierande vilket ökade motivationen hos eleverna. När elevers motivation 

ökar kan det enligt Blomgren (2016) leda till att elevernas lärande ökar. Han påstår nämligen 

att genom varierande och nya inslag i undervisning kan elevers lärande påverkas positivt och 

de blir mer delaktiga i sin lärprocess (Blomgren, 2016). Att elevers motivation ökar visar 

även andra studier på, framförallt när videoinspelning används. I den studien av O’Loughlin, 

Ni Chróinín och O’Grady (2013) kom de fram till att elever blir mer motiverade och lärandet 

ökade vid användning av digitala verktyget videoinspelning. Det resulterade i att eleverna 

blev medvetna om sin lärandeprocess vid självbedömning (O’Loughlin, Ni Chróinín och 

O’Grady, 2013). Videoinspelning var ett framgångsrikt digitalt verktyg hos lärarna i 

föreliggande studie där det användes i områden som dans och gymnastik. Lärarna hävdade att 

det möjliggjorde att eleverna kunde utvärdera sina rörelser i förhållande till musiken och 

varandra. En ytterligare positiv aspekt var att lärarna kunde lyssna på vilken sorts feedback 

eleverna gav till varandra samt om de kunde kommentera och ge egen feedback ifall det 

behövdes.  

Feedbacken som gavs av lärarna genom videoinspelning kan ses som både formativ och 

summativ bedömning. Den formativa bedömningen skedde i undervisningen då eleverna och 

läraren kunde diskutera elevens utförande med hjälp av det inspelade materialet för att 

utveckla rörelser medan den summativa bedömningen gavs i slutet av temat för att bedöma 

rörelserna. Det ligger i linje med vad Weir och Connor (2009) belyser i sin studie angående 

bedömning. Eleverna i deras studie upplevde att filmerna som läraren gav feedback på var 

tydligare än att endast ge det muntligt. Den muntliga feedbacken ges, enligt Gibbs, 

Quennerstedt och Larsson (2017), enklast när läraren kan ta ett steg tillbaka och observera 

istället för att instruera. Det ger då läraren möjlighet att ge individuell feedback till eleven i 

direkt anslutning till aktiviteten. De kom fram till det här genom att undersöka hur lärare 

kunde utnyttja exergames som ett digitalt verktyg. Exergames nämndes aldrig i aktuell studie 

men det framgick ändå att lärare fick möjlighet att ge individuell feedback i anslutning till 

aktiviteter där eleverna själva arbetade med rörelser och fick utvärdera dem.  
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9.1.4 Slutsatser 

Vad studien har kommit fram till är att lärarna mestadels använder sig av samma verktyg 

vilket kan bero på flera orsaker. En orsak kan vara att alla lärare har genomgått liknande 

utbildning och att de har samma styrdokument att förhålla sig till. En annan orsak kan bero på 

att lärarna inte alltid har ekonomiska resurser för att köpa in material till skolan och då får de 

använda sig av mer huvudsakliga verktyg som pulsklocka, projektorer och dator. Varför 

lärarna också väljer att använda sig av elevers mobiltelefoner är delvis också en ekonomisk 

orsak då de flesta elever har en mobiltelefon med kamera och att de är väl förtrogna med 

verktyget. Det underlättar undervisningssituationerna avsevärt när lärare och elever är 

förtrogna med ett verktyg. Lärares digitala kompetens är den minst utvecklade av TPACKs 

(Koehler et al., 2013) aspekter för att integrera ett digitalt verktyg. Därför bör lärare ständigt 

utveckla sin digitala kompetens om de verktyg som de väljer att arbeta med. Har de svårt att 

förstå hur digitala verktyg fungerar och kan användas bör lärare försöka diskutera det med 

kollegor och skolan bör skapa en tydlig IT-plan eller ett IT-stöd för lärarna. 

Lärarnas syfte med integrering av digitala verktyg i studien visas exempelvis av att de hade 

uppsikt över vad som stod med i styrdokumenten men också för att det underlättar att 

instruera och ge feedback till eleverna. Lärandet blev som tydligast i dans och det kan bero på 

flera olika faktorer men en slutsats, som har nämnts tidigare, är att mobilkameran används vid 

videoinspelning. Videoinspelningen kan användas för att eleverna ska få en inblick i hur de 

kan fortsätta utveckla sina rörelser men även att läraren kan spara materialet och använda det 

för bedömning av elevernas rörelsekvalitéer. Det här då både dagens lärare och elever är väl 

förtrogna med användning av mobilkameran och videoinspelning. 

 

9.2 Metoddiskussion  

Studien har använt sig av en kvalitativ ansats där personliga intervjuer legat till grund för den 

insamlade empirin. För att besvara frågeställningarna utformades en intervjuguide vilket 

underlättade intervjuerna så fokus behölls på det som ämnades att undersökas. Intervjuerna 

har varit av semistrukturerad karaktär så att följdfrågor har kunnat ställas till 

intervjupersonerna. Dock kunde fler följdfrågor ställts för att ge djupare svar än vad som 

gavs. Det är något som Bryman (2018) påstår är ett vanligt förekommande företeelser då 
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forskare saknar erfarenhet vid intervjuer. Lantz (2014) menar även att två intervjupersoner 

kan påverka respondenten till skillnad från om det hade varit en intervjuperson.  

Bryman (2018) menar att tillförlitligheten ökar ifall fler respondenter deltar då det medför fler 

infallsvinklar till studien. Respondenternas ålder är en faktor som kan ha påverkat resultaten 

liksom antalet som medverkade i studien vilket kan anses som relativt liten och om fler 

deltagare hade medverkat i studien hade tillförlitligheten troligen ökat då fler intervjuer hade 

kunnat genomföras. Varför fler intervjuer inte genomfördes berodde på att respondenternas 

svar var relativt lika vilket gör att det troligtvis speglar övriga lärarkåren. Ytterligare ett sätt 

som Bryman menar kan minska tillförlitligheten är att forskaren själv är en del av 

forskningen. Forskarens egna erfarenheter och tolkningar kan leda till att resultatet blir 

påverkat utifrån forskarens ställning till området som har undersökts (Bryman, 2018). För att 

styrka studiens replikerbarhet har delar av metoden redovisats, som intervjuguide, 

pilotintervju, urval, genomförande och bearbetning av data. Det här underlättar för kommande 

forskare att genomföra samma eller liknande studie ifall resultaten vill jämföras. 

 

9.3 Framtida forskning 

I den aktuella studien har lärares användning av digitala verktyg i undervisningen undersökts 

och hur lärare arbetar för att elever ska utveckla sitt lärande i ämnet idrott och hälsa. 

Respondenterna i studien var mellan 26–40 år vilket är ett relativt litet åldersspann om man 

ser till att lärare brukar arbeta till 65 års ålder. Resultatet i studien hade möjligtvis kunnat se 

annorlunda ut ifall lärarnas ålder hade skilt sig mer från den äldsta till den yngsta. Därför 

skulle en framtida forskning vara att undersöka ifall det finns skillnader i hur yngre gentemot 

äldre lärare förhåller sig till användning av digitala verktyg. Vidare hade en studie på äldre 

lärare kunnat jämföras med den aktuella studiens resultat ifall det finns skillnader i 

användning av digitala verktyg beroende på lärarnas ålder. För att utöka den här studien 

skulle observationer kunnat utföras för att analysera ifall det lärare påstår är sant exempelvis 

angående ifall elever blir mer motiverade när lärare integrerar digitala verktyg. 
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10 Sammanfattning 

Syftet med studien att undersöka vilka digitala verktyg som högstadielärare använder sig av i 

undervisningen men också inom vilka områden. Vidare undersöktes även hur lärare integrerar 

digitala verktyg så att ett lärande sker för eleverna. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

samlades empirin in genom fem semistrukturerade intervjuer med högstadielärare. Resultatet i 

studien analyserades därefter utifrån två teorier, TPACK och sociokulturellt lärande där dessa 

teorier kopplar samman hur lärare kan använda sina kunskaper för att ge eleverna 

förutsättningar till att lära sig med hjälp av digitala verktyg. Resultatet visade på att lärarna 

använder digitala verktyg i sin undervisning i mindre utsträckning. Det var framförallt 

videoinspelning som användes för att eleverna skulle kunna ge feedback till varandra och för 

att utveckla sina rörelser och lärandet. Lärarna kunde även använda det materialet för 

bedömning av elevernas rörelsekvaliteter. Det framkom även i resultatet att lärarna hade 

behövt tydligare riktlinjer för hur ett digitalt verktyg skulle kunna integreras i undervisningen 

från Skolverket, med tanke på att det står med i Lgr 11. För att utveckla integreringen av 

digitala verktyg i ämnet idrott och hälsa bör Skolverket ge lärarna konkreta exempel på 

verktyg som kan användas och tydligare riktlinjer för hur det kan integreras i undervisningen 

för att stärka elevernas lärande. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide  

Öppningsfrågor  

• Ålder? 

• Hur länge har du varit verksam lärare? 

• När och vart genomförde du din utbildning?  

• Vilken eller vilka ämnen har du läst? 

• Fick du någon utbildning i/om digitala verktyg? 

• Hur ser du på att skolan blir alltmer digitaliserad? 

 

Digital kompetens (Kompetens i digitala verktyg) 

• Hur ser du på ämnet idrott och hälsas digitalisering?  

• Hur god anser du din digitala kompetens är? 

• Skulle du vilja utveckla din digitala kompetens?  

 

Ämneskunskap (Digitala verktyg i undervisning) 

• Vilka digitala verktyg har du till förfogande i undervisning och hur ofta använder du 

de? 

• Inom något speciellt område/centralt innehåll? 

• Hur upplever du lektioner med digitala verktyg? 

• Hur tror du att eleverna uppfattar användning av digitala verktyg? 

 

Lärande med hjälp av digitala verktyg 

• Vad har du för syfte med användning av digitala verktyg i idrott och hälsa?  

• Varför använder du det? 

• I vilka delar använder du dig av digitala verktyg?  

• Finns det fler områden som du skulle vilja jobba vidare med? 

• Hur upplever du att elevernas lärande påverkas med hjälp av digitala verktyg? 

• Är det något område där lärandet är mer effektivt? 

• Ser du några hinder eller möjligheter för eleverna vid användning av digitala 

verktyg? 
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Pedagogisk kunskap (Digitala verktyg som hjälp för lärare)  

• Upplever du några hinder eller möjligheter för lärare vid användning av digitala 

verktyg?  

• Kan digitala verktyg vara ett hjälpmedel i bedömningen?  

• Har du tillgång för att använda dig av det? 

 

Avslutning 

• Hur tror du digitala verktyg kommer ha för betydelse i framtida idrott och hälsa? 

• Något som vi missat som du känner du vill ta upp? 
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Bilaga 2 

 
Missivbrev 

 

Hej! Vi är två lärarstudenter som skriver vårt nuvarande examensarbete i idrott och hälsa vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi vill intervjua verksamma lärare för att få reda på vilka digitala 

verktyg de använder i undervisningen samt hur elevers lärande påverkas av de. Det skulle 

vara väldigt betydelsefullt ifall du hade velat delta i vår studie.  

Intervjuerna kommer ske individuellt med oss och kommer ta ca 15–20 minuter att 

genomföra. All empiri kommer behandlas konfidentiellt och endast användas i 

forskningsändamål.  Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

 

Vid frågor eller funderingar om undersökningen får ni gärna kontakta oss: 

 

an222vr@student.lnu.se 

vl222dr@student.lnu.se  

 

Tack för din hjälp! Med vänliga hälsningar 

 

Anton & Viktor 

 

Samtycke till deltagande i intervjustudien.  

 

För att delta i studien ger du ditt samtycke nedanför för att delta i undersökningen som ämnar 

till hur lärare integrerar digitala verktyg i undervisningen. Läs igenom missivbrevet noggrant 

och ge ditt godkännande om du vill delta i studien genom att signera det här dokumentet. 

 

Datum ___/___ 2019  

 

Namnteckning _____________________ Namnförtydligande _____________________ 
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