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Sammanfattning 
Syftet med den här studien var att studera elevers attityder och inställning till digitala 

verktyg i skolämnet Idrott och hälsa. Samt undersöka vilka tidigare erfarenheter eleverna 

har av digitala verktyg i idrottsundervisningen. Urvalsgruppen bestod av 81 stycken 

gymnasieelever fördelat på två skolor i Västra Sverige. Som datainsamlingsverktyg har 

enkäter använts och bearbetats med kvantitativ deskriptiv statistikanalys och en kvalitativ 

textanalys. Vidare har resultatet analyserats med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet och ställts i relation till tidigare resultat inom forskningsfältet. Sammantaget 

har den här undersökningen visat att majoriteten av eleverna har en positiv attityd och 

inställning till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa där kön är en faktor som har 

betydelse. Resultatet tyder på att eleverna har erfarenheter av att använda digitala verktyg i 

idrottsundervisningen vilket innebär att ämnet följer med i den digitala utvecklingen. 

Digitala verktyg har tidigare främst använts i vid videodokumentation, teorigenomgångar 

och som bakgrundsmusik i idrottsundervisningen. Vidare välkomnar majoriteten av 

eleverna en integrering av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa där eleverna finner fler 

fördelar än nackdelar. Däremot associerar en mindre andel elever digitala verktyg med ett 

stillasittande beteende, vilket de ser som en nackdel med integreringen.  
 

 

Nyckelord: Digitala verktyg, IT, Digital kompetens, elever, Idrott och hälsa, inställning, 

attityd, erfarenhet.  
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Förord  
Denna studie är vårt examensarbete på lärarutbildningen vid högskolan i Halmstad. Vi har 

med stor nyfikenhet och engagemang fördjupat oss i digitala verktyg relaterat till ämnet 

Idrott och hälsa. Ett område vi tror kan utvecklas och bidra med nya sätt att undervisa och 

förbättra skolämnet Idrott och hälsa. Men även öka professionen för vårt blivande yrke 

som lärare i ämnet Idrott och hälsa. Arbetsfördelningen under detta examensarbete har 

fördelats jämt och fortskridit på ett bra sätt. 
  
Vi vill rikta ett stort tack till de frivilliga skolor, lärare och elever som bidragit till att denna 

studie har kunna genomföras. Genom deras deltagande har de bidragit till att öka 

förståelsen kring användningen av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa. Ett stort tack 

ska även riktas till vår handledare Lars Kristén. Vi vill tacka Lars för givande möten och 

för god handledning genom hela detta examensarbete.   
 

Vi har förhoppningar om att denna studie ska väcka stor nyfikenhet hos dig som läsare. 

Och skapa nya tankar och nya influenser när det gäller användningen av digitala verktyg i 

skolämnet Idrott och hälsa. 
 

Katharina Johansson 

Linn Hallner   

 

Halmstad, Januari 2017. 
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     1. Introduktion 

Digital kompetens är en utav de åtta stycken nyckelkompetenser Europaparlamentet anser vara 

en nödvändig kompetens som en individ behöver för personlig utveckling, aktivt 

medborgarskap, social integration, sysselsättning och för ett framgångsrikt liv i det kunskaps- 

och informationssamhälle vi lever i (Europeiska Kommissionen, 2007). De som besitter en god 

digital kompetens vet hur informationssamhällets teknik fungerar och kan applicera och 

använda den i det vardagliga livet. Den kompetensen består av att kunna hämta fram 

information, bedöma och ställa sig källkritisk till informationen, lagra, producera, redovisa och 

utbyta information samt vara insatt i de möjligheter och begränsningar som den tekniska 

användningen för med sig (Europeiska Kommissionen, 2007). Det finns dem som menar på att 

samhället idag, i och med digitaliseringen, kräver nya baskunskaper som kompletterar de 

klassiska kunskaperna att kunna läsa, skriva och räkna (Rask, 2004; Koskinen, 2000). 
 

Att den svenska skolan tar dessa rekommendationer från EU på allvar syns i läroplanen för 

grundskolan som i ett övergripande mål vill att varje elev efter avslutad utbildning i 

grundskolan ”kan använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande” (Skolverket, 2011a, s. 9). Liknande mål finner vi i läroplanen för 

gymnasieskolan, med en annan formulering, där varje elev efter avslutad utbildning ”kan 

använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökning, 

skapande och lärande” (Skolverket, 2011b, s. 10). När det är ett övergripande mål i läroplanen 

betyder det att all verksam skolpersonal ska sträva efter att följa det målet oberoende av 

ämnesbehörigheter och målet ska därmed genomsyras i alla skolans ämnen. Patricia Diaz 

(2012) anser att det snarare är ett måste att använda digitala verktyg i undervisningen idag då 

Internet har en självklar plats i nästintill allas vardag där hon vidare menar på att ”Det handlar 

helt enkelt om uppdaterad undervisning som är anpassad till sin tid” (Diaz, 2012, s. 53). 
 

Fördelning av IT-användningen skiljer sig åt i skolans olika ämnen där endast tre procent av 

eleverna i årskurs 7-9 använder IT och digitala verktyg på de flesta lektioner i ämnet Idrott och 

hälsa. Idrott och hälsa placerar sig då längst ner i listan av alla ämnena medan de 

Samhällsorienterade ämnena och Svenska placerar sig högst upp (Skolverket, 2016). Att IT och 

digitala verktyg är sparsamt använt i ämnet Idrott och hälsa visade också en kvalitetsgranskning 

som Skolinspektionen gjorde på 36 olika skolor runt om i Sverige i årskurserna 4-6 

(Skolinspektionen, 2012). De flesta skolor som ingick i undersökningen saknade en plan för 

hur IT och digitala verktyg skulle användas i undervisningen för att stödja elevernas lärande 
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och utveckling av deras digitala kompetens. Skolinspektionen (2012) lyfter i samma 

kvalitetsgranskning fram möjligheten till en mer inkluderande undervisning i ämnet Idrott och 

hälsa med hjälp av digitala verktyg, där elever som inte redan har ett idrottsintresse också 

finner ämnet relevant genom att läraren exempelvis tänker bredare kring digitala verktygs 

användningsområden i ämnet. En betydelsefull faktor för digital utveckling i ämnet Idrott och 

hälsa är tillgången till utrustning och lärarnas egna digitala kompetens och chans till stöd i form 

av IT-strategier på skolan (Skolinspektionen, 2012; Goktas, 2012). Tiden är en faktor som lyfts 

fram som argument där lärare anser att det inte finns tillräckligt med tid för förberedelse och 

kompetensutveckling (IIS, 2016; Thomas & Stratton, 2006). Däremot så välkomnas 

integreringen av digitala verktyg i idrottsundervisningen av lärarna. Det ses som ett värdefullt 

verktyg för att främja en effektiv undervisning och inlärning, men att det krävs en plan för hur 

den integreringen ska ske på bästa sätt med rätt utrustning (Thomas & Stratton, 2006). 

 

Att elever generellt har en positiv inställning till att använda digitala verktyg i undervisningen 

visar ett flertal forskningningsstudier (Hylén, 2013; Tallvid, 2015; Håkansson-Lindqvist, 2015; 

Blomgren, 2016). Där digitala verktyg ger kvalitetsförbättringar i form av en ökad motivation, 

större självständighet och ökad kvalitet i skolarbetet hos eleverna är delar som Blomgrens 

(2016) avhandling tyder på. Om dessa digitala verktyg i sig leder till bättre resultat i skolan är 

däremot svårt att bevisa med betygsstatistik och kräver därför mer forskning (Tallvid, 2015; 

Riksdagen, 2015; Gokats, 2012; Thomas & Stratton, 2006), men om verktygen kan ge en ökad 

motivation hos eleverna finns det förhoppningar om en ökad måluppfyllelse (Blomgren, 2016; 

Riksdagen, 2015).  

 

Användningen av IT och digitala verktyg är ofta associerade med ett stillasittande beteende. 

Vilket kan bli ett vanligt argument till att digitala verktyg sällan används i ämnet Idrott och 

hälsa där fysisk aktivitet anses komma i första hand (Skolinspektionen, 2012). Paradoxalt, med 

läroplanens mål om att integrera digital teknik i alla skolämnen och skolämnet Idrott och hälsas 

syfte ”(...) att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt 

aktiva och vistas i naturen.” (Skolverket, 2011a, s. 51), är att en ökad skärmtid visar sig öka 

risken för ohälsa hos barn och ungdomar. Med exempelvis övervikt som följd då den ökade 

skärmtiden tas på bekostnad av den fysiska aktiviteten (Sission, Broyles, Baker & Katzmarzyk, 

2010). Det blir därför relevant att studera hur och med vilka digitala verktyg som på ett 

pedagogiskt sätt kan användas i ämnet Idrott och hälsa för att nå upp till de båda målen.  
 



	 7	

Elever i årskurs 4-6 använder sig redan av Internet vid 4-5 års ålder och det visar på att barn 

och unga redan i tidig ålder växer upp med digitala verktyg som en naturlig del av vardagen 

(IIS, 2016). Bara den vetenskapen om att surfplattan blev årets julklapp 2010, när dessa elever 

dessutom började på förskolan, och att Facebook som är en stor social mötesplats på Internet 

startade 2004 och är därmed jämngamla med eleverna ökar sannolikheten att digitala verktyg är 

mer naturligt för dessa elever (IIS, 2016). Ett begrepp för dessa elever är digitalt infödda och de 

som använder begreppet menar på att eleverna är uppvuxna efter digitaliseringens början. 

Medan dem som är födda innan digitaliseringen och internets intåg i samhället kallas för 

digitala immigranter (Diaz, 2012). Digitalt infödda elever är oftast mer vana vid själva 

hårdvaran, så som datorer och surfplattor, och vet hur man stänger av/sätter 

på/uppdaterar/laddar ner applikationer osv. De är även mer webbvana och kan navigera på 

olika hemsidor och läsa digitala texter (Diaz, 2012). Det behöver däremot inte betyda att 

digitalt infödda elever har fötts med en digital kompetens och vana. Enligt Diaz (2012) behöver 

dessa kunskaper utvecklas på samma sätt som andra färdigheter. Genom att skilja på olika 

generationer och se på dess olika styrkor, finns det flera möjligheter med generationsmöten 

mellan digitalt infödda och digitala immigranter. De sistnämnda kan bidra med erfarenhet från 

tiden före digitaliseringen medan digitalt infödda förhoppningsvis kan bidra med sina digitala 

vanor (Diaz, 2012).  

 

Med det perspektivet i åtanke, där kunskaper kan utbytas i sociala sammanhang mellan olika 

generationsgränser, är det intressant att se undersökningen utifrån ett elevperspektiv. Det är för 

eleverna undervisningen är menad och då är det viktigt att låta dem tycka till och komma med 

tankar och idéer om hur undervisningen kan utvecklas. Just vilka möjligheter och 

begränsningar som skapas i samband med användningen av digitala verktyg i ämnet Idrott och 

hälsa är något som behöver bli mer utforskat idag. Frågan idag är inte om digitala verktyg ska 

användas i skolan, utan snarare hur de kan användas som kompletterande verktyg i 

undervisningen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Den här undersökningen syftar till att studera elevers inställning och attityd till digitala verktyg 

i ämnet Idrott och hälsa samt deras tidigare erfarenheter av att använda digitala verktyg i 

idrottsundervisningen. Med ovan syftet vill vi besvara följande frågeställningar: 
 

1. Vad anser elever om att använda digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa? 

2. Vilka tidigare erfarenheter har elever av att använda digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa? 

3. Hur uppfattar elever vilka för- och nackdelar digitala verktyg har i undervisningen i ämnet 

Idrott och hälsa?  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer inledningsvis relevanta begrepp för denna studie att presenteras och 

definieras. Följt av en bakgrund till hur den digitala utvecklingen har skett i den svenska 

skolan. Vidare kommer tidigare forskning som ligger till grund för den här studien att 

redovisas.  
 

2.1 Centrala begrepp 

I följande avsnitt kommer arbetets centrala begrepp presenteras och definieras. När dessa 

begrepp används i fortsättningen, är det dessa definitioner som de syftar till.  
 

2.1.1      IT 

IT står förkortat för informationsteknik och i Nationalencyklopedin definieras begreppet på 

följande vis som ett	”Samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom 

framsteg inom datorteknik och telekommunikation.” (NE, 2016 ). IT är ett brett begrepp och 

brukar innefatta det mesta som har med digital teknik att göra som exempelvis Internet, dator, 

telefoni, hård- och mjukvara samt även tv och radio (Diaz, 2012). 

2.1.2      IKT 

IKT definieras som informations- och kommunikationsteknik. IKT förtydligar en del av IT-

begreppet, dock syftar båda begreppen på samma fenomen. Användaren av begreppet IKT vill 

betona den kommunikation som IT möjliggör. Användaren befinner sig ofta inom skolvärlden 

där begreppet ofta förekommer (Diaz, 2012). 

 

2.1.3      Digitala verktyg 

Digitala verktyg är de olika tekniska apparater, surfplattor, program och applikationer som 

underlättar elevernas lärande samt möjliggör en mer inkluderande miljö (Löfving, 2012). 

Digitala verktyg kan vara exempel på datorer, Touch plattor, mobiler och webbtjänster, där 

även sociala medier ryms. I takt med att tekniken utvecklas kommer detta begrepp att ständigt 

ändras där fler verktyg tillkommer och kanske ersätter andra (Löfving, 2012). 
 

2.1.4      Digital kompetens 

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. 
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Digital kompetens innefattar: kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och 

producera digitalt, färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster, förståelse för den 

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

motivation att delta i utvecklingen (Skolverket, 2016). En av EU:s nyckelkompetenser är digital 

kompetens, vilket EU anser vara nödvändigt kompetens att ha för personlig utveckling, ett 

aktivt medborgarskap, social integration, sysselsättning och för ett framgångsrikt liv 

(Europeiska Kommissionen, 2007). Vidare innefattar digital kompetens att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till och användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande 

färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (Europeiska Kommissionen, 2007). 
 

2.2 Skolans digitalisering  

Människan lever idag i ett samhälle där IT och digitala verktyg är en naturlig del av vardagen. 

Teknik konsumeras i olika former såsom att titta på TV, användning av smartphones, 

surfplattor och datorer. Att kunna lösa uppgifter kopplat till vårt dagliga arbete via digitala 

hjälpmedel är i stort en självklarhet. För skolan innebär detta en utmaning i att ständigt följa 

med i den nya utvecklingen i ett samhälle som ständigt förändras (Diaz, 2012).       

Att skolan ständigt ska följa den utveckling som sker i samhället framgår i de olika 

läroplanerna som styrt grundskolan genom tiden. Nedan presenteras kortare utdrag från olika 

svenska läroplaner genom tiden, för att visa hur ”digitaliseringen” tagits i uttryck där.  
 

“Även samhället befinner sig i snabb omdaning och skolan måste väcka 

elevernas intresse för att aktivt medverka i samhällets utveckling. Skolan 

kan inte vara isolerad från samhället i övrigt. Arbetet i skolan måste därför 

väl anpassas icke blott till den enskilde elevens utan också till samhällets 

utveckling. Det måste ha en inriktning mot framtiden och ge eleverna 

god beredskap att kunna möta ändrade förutsättningar och nya krav.” (Lgr, 69, s. 11)  

 

”Likaså skall skolan betona de tekniskt-praktiska vardagsfärdigheterna. Varje människa behöver 

dessa för att klara boende, arbete och fritid. (..) Människan omger sig med allt fler tekniska 

hjälpmedel. Vardagskunskaper och vardagsfärdigheter skall spela en stor roll i skolan. Dit hör 

kunskaper som berör hushåll, familj, samlevnadsfrågor och teknik liksom exempelvis förmågan att 

kunna skriva maskin, ” (Lgr, 80, s.16 )  

”Eleven har kunskaper om medier och deras roll (…) Utformningen av skolans arbetsmiljö så att 

eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att andra 

hjälpmedel. Eleven skall efter avslutad grundskola kunna använda informationsteknik själva 
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kunna söka och utveckla kunskaper. Sådant stöd kan t.ex. vara bibliotek, datorer och som ett 

verktyg i sin vardag.” (Skolverket, 1994, s.10). 

 

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

lärande” (Skolverket, 2011a, s. 9) 

Från ovanstående citat framgår det att skolan ska verka framåtsyftande och ta del av samhällets 

utveckling. Att skolan tagit fasta på sin tids “digitalisering” går att läsa i de olika kursplanerna. 

I de två senaste kursplanerna Lpo 94 och Lgr 11 står även digital kompetens skrivet som 

övergripande mål, som eleverna ska uppnå. Det framgår från citaten att skolan ska ta ansvar 

och verka för att ge eleverna de verktyg som behövs för att klara sig i det rådande samhället. 
 

Det var först på 1970-talet som undervisning om datorer kom att introduceras i skolan (Hylén, 

2010). Projektet Datorn i skolan som startades 1974 innefattar områden som: undervisning om 

datorer och dess användning i samhället, modernisering av undervisning, datorn som 

inlärningshjälpmedel och datorstödd undervisning. Det var här som de grundläggande 

tankegångarna skapades för svensk dataundervisning. Det var ett elevaktivt arbetssätt där 

undervisningen skulle individualiseras och anpassas efter elevens egna förutsättningar (Hylén, 

2010). 

Sedan dess har svenska staten fram tills idag, tagit åtskilliga initiativ för att formulera politiska 

idéer i förhållande till utvecklingen av digitala medier i samhället. Det var främst i 

policytexterna under 1990-talet som IT och dess oundvikliga förändringskraft fick en tydlig 

koppling till utbildning (Erixson, 2014). Vidare skedde det en förändring i utbildningssystemet 

när det infördes begrepp som ”skolutveckling” och ”det livslånga lärandet”. Det tillkom nya 

sätt att styra skolans kompetensutveckling och stöd genom att följa upp IT-satsningarna. De 

satsningar som staten gjort för att integrera IT i skolan, anses helt nödvändiga i åtanke på den 

ökande konkurrensen på den globala marknaden. Hade inte satsningar på IT gjorts, riskerar 

samhället att halka efter, med minskad välfärd och tillväxt som följd (Erixson, 2014).  

IT-satsningar har genomförts i omgångar på skolor för att öka IT-användningen, dels som ett 

försök att minska antalet elever per dator, och dels för en ökad kompetensutveckling för 

verksamma lärare. En förändring har skett och antal elever per dator har stadigt minskat sedan 

år 1993 (Hylén, 2010). I nuläget visar Skolverkets rapport (2016) IT-användning och IT-

kompetens i skolan att det i grundskolan går cirka 1,8 elever per dator eller surfplatta, jämfört 

med 3,0 elever år 2012. Rapporten visar även att flertalet lärare i grundskolan har tillgång till 
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egen dator, jämfört med tills för fyra år sedan, då endast tre av fyra lärare hade tillgång till egen 

dator (Skolverket, 2016). 
 

En tydlig satsning för att minska antalet elever per dator var ”Falkenbergsprojektet” som 

påbörjades 2007 (Hylén, 2010). Eleverna skulle få tillgång till varsin dator. Syftet var att öka 

kvalitén på utbildningen, utveckla nya arbetsformer, öka lusten att lära och för att slutligen öka 

måluppfyllelse och kunskapsresultat. Projektet föll väl ut, och andra kommuner tog efter och 

påbörjade liknande satsningar (Hylén, 2010).  
 

En nulägesbeskrivning kan konstatera att användningen av IT ökar (Hylén, 2010). Både lärare 

och elever använder IT i skolan allt oftare. Lärare använder sig utav IT i större utsträckning än 

tidigare för olika arbetsuppgifter, och eleverna använder IT till skoluppgifter och under 

lektionstid (Hylén, 2010). I grundskolan är det i synnerhet elever i årskurs 7-9 som har ökat sin 

IT användning de senaste åren, visar statistik från Skolverket (Skolverket, 2016). Samma 

rapport visar att det i grund- och gymnasieskola är vanligast förekommande att eleverna 

använder IT på lektioner i Svenska och Samhällskunskap. Uppemot hälften av eleverna i 

årskurs 7-9 använder dator, surfplatta eller smartphone på alla eller de flesta lektionerna i 

Svenska och Samhällsorienterade ämnen. För fyra år sedan var det motsvarande tre av tio som 

använde sig av digitala verktyg i skolan (Skolverket, 2016). I grundskolan är bärbar dator den 

vanligast förekommande enheten, men andelen surfplattor ökar i snabb takt. År 2012 låg 

andelen surfplattor i grundskolan på 10 procent, medan det idag ligger på 40 procent, 

motsvarande ungefär 236 000 enheter (Skolverket, 2016).  

 

2.3  Tidigare forskning 

Vi kommer nedan först att presentera forskning om digitala verktyg i skolan och dess effekter 

utan någon specifik ämneskoppling. För att sist presentera den forskning som rör digitala 

verktyg knutet till ämnet Idrott och hälsa.  

 

I och med digitaliseringen och det ökade användandet av digitala verktyg i skolan, så som till 

exempel datorer, surfplattor och internet har också forskningen på samma område börjat växa 

fram ordentligt (Hylén, 2013; IIS, 2016). Lantz-Andersson och Säljö (2014) menar på att de 

vill se mer forskning om hur eleverna använder digitala verktyg när de tar sig an olika 

ämnesspecifika uppgifter. Frågan idag är inte om digitala verktyg ska användas utan snarare 
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hur de ska användas i undervisningen, vilket behöver efterforskas mer för att utveckla specifika 

arbetsmetoder där digitala verktyg integreras (Thomas & Stratton, 2006). Ytterligare forskning 

behövs även för att kunna belysa effekterna på elevresultat i skolan som följd av användningen 

av digitala verktyg (Tallvid, 2015; Riksdagen, 2015; Thomas & Stratton, 2006). 
 

2.3.1 Digitala verktyg och dess effekter i skolan 

Riksdagen har genom utbildningsutskottet gjort en översikt av digitaliseringens påverkan på 

kvalitet, likvärdighet och resultat i skolan (Riksdagen, 2015). Införandet av digitala verktyg, 

som exempelvis 1:1 projektet där varje elev och lärare får var sin bärbar dator, leder inte 

automatiskt till förbättring, utan de positiva effekterna kommer med en genomtänkt pedagogisk 

planering (Riksdagen, 2015). Några av de genomgående effekterna som nämns är elevernas 

ökade motivation, engagemang och intresse för studierna, där exempelvis en dator kan öka 

elevernas självförtroende. På så sätt att de kan producera snygga rapporter i olika program och 

med hjälp av tagentbordsskrivning behöver de inte skämmas över dålig handstil (Riksdagen, 

2015). Resultatet från en forskningsstudie tyder på att elevernas motivation och målsättning 

med lärandet påverkas av tillgång, tillgänglighet och användning av digitala verktyg i skolan 

(Blomgren, 2016). Motivationen hos eleverna ökar genom en rad kvalitetsförbättringar som 

eleverna i undersökningen anser tillgången och tillgängligheten av digitala verktyg kan ge. 

Dessa kvalitetsförbättringar kompletterar och understödjer bara de redan existerande processer 

och rutiner som finns i skolarbetet. Det sker genom att till exempel göra kommunikationen 

lättare mellan lärare och elever via lärplattformar, där digitala processer för bedömning kan ske 

och tillgängligt material i form av uppgifter m.m. finns för eleverna att när som helst titta på 

(Blomgren, 2016). När motivationen ökar hos eleverna genom att de får arbeta med digitala 

verktyg kan resultatet tänkas påverkas positivt direkt, eller genom att eleverna ägnar mer tid till 

skolarbetet, eftersom skolarbetet då blir mer intressant och roligt (Hylén, 2013). Det finns några 

få forskningsstudier som tyder på att den implicita tankegången ovan, att skolresultatet kan få 

positiva effekter av digitala verktyg, där en av studierna visade att elever lättare lärde sig läsa 

genom att skriva sig till läsning med datorer och andra IT-hjälpmedel (Riksdagen, 2015). 

Metoden att skriva sig till läsning (ASL) utgår ifrån teorier kring att små barn har lättare att lära 

sig skriva först och att läsa sedan. Genom att sedan addera ett digitalt skrivverktyg kan barnet 

enklare skriva utan att ha den motoriska kunskapen som krävs för att forma bokstäver med 

penna och papper (Riksdagen, 2015). 
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I skolarbetet kan också dator och internet medföra att eleverna hittar mer information än vad de 

tidigare hade gjort i en lärobok. En ny syn på kunskap framträder där eleverna i ökad grad 

själva producerar kunskap och läraren inte behöver förmedla den till dem (Riksdagen, 2015; 

Tallvid, 2015). Det leder både till ett ökat krav på läraren att skaffa sig ett digitalt didaktiskt 

tänkande och kritiskt kunna granska elevernas informationsflöde (Riksdagen, 2015). Vidare 

menar Tallvid (2015) på att digitala verktyg ställer högre krav på lärares flexibilitet i den 

pedagogiska planeringen, då den digitala teknologins erbjudanden kan medföra att en uppgift 

förändras och expanderas under användningen av digitala verktyg. Under tidens gång när 

eleverna arbetar med en uppgift kan nya dörrar öppnas med tekniska arbetsmetoder som läraren 

i förväg inte hade räknat med. Då behöver läraren vara flexibel och snabbt sätta sig in i aktuella 

metoder för att inte tappa kontrollen över undervisningen, vilket också är ett argument till 

varför lärare väljer att undvika digitala verktyg (Tallvid, 2015). Läraren kan sakna kontroll över 

vad som exempelvis händer bakom elevens datorskärm, eller över olika tekniska problem som 

kan uppstå i hårdvaran om inte digital kompetens finns, och kan därför känna en osäkerhet vid 

användningen av digitala verktyg (Tallvid, 2015). I de fall är det av stor vikt för läraren att ha 

en genomtänkt pedagogisk planering som ger struktur och tydlighet i hur skolarbetet ska ske 

med hjälp av det digitala verktyget, med tanke på att elever är vana vid att använda digitala 

verktyg även utanför skolan i andra syften (Riksdagen, 2015; Gibbs, 2014). Det underlättar 

även för de elever som lätt blir distraherade av informationsflödet och andra applikationer på 

exempelvis en dator om inte en tydlighet finns (Håkansson-Lindqvist, 2015). Som en 

ytterligare effekt av digitala verktyg i undervisningen är att eleven får nya förmågor och 

kompetenser (Riksdagen, 2015). Rask (2002) kallar dessa förmågor och kompetenser för ett 

knippe S-färdigheter som kompletterar basfärdigheterna att kunna läsa, skriva och räkna. Några 

utav S-färdigheterna är att kunna söka, samla, sortera och sammanställa information så att den 

omvandlas till nödvändig kunskap (Rask, 2002). I ett digitaliserat samhälle där internet skapar 

en ständig global informationsport är det förmodligen relevanta och nödvändiga förmågor 

elever behöver idag för att kunna verka i ett framtida samhälle. Koskinen (2000) talar om en 

fjärde basfärdighet, P-färdigheterna som kommer efter att läsa, skriva, räkna och S-

färdigheterna. Producera, profilera, prioritera, poängtera och presentera räknas till P-

färdigheterna vilka kan beskriva dagens behov (Koskinen, 2000). Eleverna ska idag mer och 

mer producera och presentera sin egen kunskap. Läraren ska i sin tur fungera mer som en 

handledare snarare än en föreläsare (Riksdagen, 2015). 
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2.3.2 Digitala verktyg och dess effekter i ämnet Idrott och hälsa 

I Blomgrens (2016) forskningsstudie om elevers motivation knutet till tillgång och 

tillgänglighet av digitala verktyg, blir det tydligt att tillfrågade elever främst använder digitala 

verktyg i de mer teoretiska ämnena snarare än de praktisk- och estetiska ämnena. I ämnet Idrott 

och hälsa är det endast en elev som berättar att de använt digitala verktyg för att bearbeta och 

integrera ljud och bild i form av att sätta ihop en film som presenteras (Blomgren, 2016). I en 

kvalitetsgranskning som Skolinspektionen låtit sig göras 2012 i ämnet Idrott och hälsa har det 

framkommit att digitala verktyg sällan använts i idrottsämnet. Den visade även att de flesta av 

de 30-tal deltagande skolor helt saknade en IT-plan på skolan (Skolinspektionen, 2012). Den 

trenden, eller snarare icke-trenden, finns fortfarande i ämnet Idrott och hälsa visar Skolverkets 

uppföljning av IT-användningen i skolan där endast tre procent av eleverna använder digitala 

verktyg i skolarbetet på de flesta lektioner i Idrott och hälsa (Skolverket, 2016). Ser vi istället 

till i vilken mängd lärarna använder digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa så anger 5 % 

procent att de använder digitala verktyg på de flesta lektionerna, 7 % procent på hälften av 

lektionerna och 88 % anger att de sällan eller aldrig använder digital teknik (Skolverket, 2016). 

Rapporten från Skolinspektionen (2012) ger en bild av ämnet Idrott och hälsa som domineras 

av kunskapsområdet rörelse med speciellt lekar och bollsporter i fokus. Vilket säkert bidrar till 

synen på digitala verktyg och IT som främmande inslag i undervisningen (Skolinspektionen, 

2012). Skolinspektionen lyfter fram vilka möjligheter som kommer med integreringen av 

digitala verktyg i Idrott och hälsa och skriver: 
 

” IT-verktyg kan även användas innovativt till exempel i de delar som handlar 

om rörelse och friluftsliv. Vid sidan av de exempel som fångats upp vid ett 

par av skolorna, kan exempelvis mobilfunktioner som GPS och kompass 

komma till användning och det finns en mängd enkla mobilapplikationer som 

kan användas för att dokumentera och analysera motionspass. Man kan också 

hitta helt nya sätt att uppmuntra till rörelse genom till exempel dataspel. 

Traditionella idrottsaktiviteter kan sättas in i nya sammanhang som engagerar 

eleverna och främjar delaktighet. Genom att tänka bredare kring IT-verktyg 

skulle ämnet kunna bli mer inkluderande, så att det inte enbart är de elever som redan har ett 

idrottsintresse som finner ämnet relevant” (Skolinspektionen, 2012, ss. 24-25). 

 

Några få exempel på när digitala verktyg har använts i ämnet Idrott och hälsa är 

videodokumentation av elevprestationer som stöd för elevernas individuella utveckling 

(Skolinspektionen, 2012). Ytterligare exempel är vid teorigenomgångar då både strömmad 

media och presentationsverktyg (t.ex. projektorer) har använts där också eleverna har fått 
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använda datorer för att söka information på Internet. Dessa skolor hade också börjat fundera på 

hur digitala verktyg kan användas i undervisningen utan att ha påbörjat några konkreta försök 

(Skolinspektionen, 2012). 
 

Ett exempel på hur digitala verktyg har använts innovativt, där även kunskapsområdet rörelse 

är i fokus, är i en forskningsstudie där ett interaktivt dansspel har använts som läromedel för att 

låta eleverna träna på olika rörelsekvalitéer (Gibbs, 2014). Resultatet i studien visar att eleverna 

använde många olika rörelsekvalitéer och lärde sig dansa genom att använda dansspelet 

Nintendo Wii i undervisningen. Det visar på att det går att förena fysisk aktivitet och tv-

spelande vilket skapar attraktiva sätt för eleverna att vara aktiva på. Papastergiou (2009) har 

också undersökt hur dator- och tv-spel i ämnet Idrott och hälsa kan öka elevers motivation till 

fysisk aktivitet och deltagande på idrott-och hälsa lektionerna. Men det digitala verktyget, som 

kan vara ett dator-och tv-spel, förlorar i värde om inte läraren gör en grundlig pedagogisk 

planering över hur verktyget ska användas av lärare och elever för att utveckla elevers lärande 

(Papastergiou, 2009), vilket stämmer överens med flera andra studier (Riksdagen, 2015; Gibbs, 

2014; Papastergiou, 2009). Likt möjligheten med dator- och tv-spel och fysisk aktivitet radar 

Cummiskey (2011) upp 21 olika nedladdningsbara applikationer till smartphones som kan vara 

aktuella i hälsoarbetet i skolan och 21 stycken applikationer kopplade till fysiska aktiviteter. 

Med tanke på den växande trenden att använda smartphones i USA menar Cummiskey (2011) 

att lärare i ämnet Idrott och hälsa har ett ansvar att presentera dessa olika digitala verktyg för 

eleverna och använda dem sin undervisning. Som i det här fallet kan vara hälso- och 

träningsapplikationer, med tanke på den ökade potentialen till fysisk aktivitet även utanför 

lektionstid (Cummiskey, 2011). 
 

I en forskningsstudie gjord av Thomas och Stratton (2006) baserad på en nationell granskning 

där totalt 500 skolor är representerade, undersökte de PE- lärares (Physical Education) attityd, 

innehav och användningen av digitala verktyg i Idrott och hälsa i England. Studien visar att 92 

% av lärarna ansåg att IT, och därmed digitala verktyg, var ett värdefullt verktyg i 

undervisningen. Studien visar även att det vanligaste digitala verktyget som användes var CD-

spelare (Thomas & Statton, 2006). Ytterligare rapporterade skolorna i studien att digital 

utrustning främst användes för att övervaka, bedöma, spela in och rapportera. Det framgick att 

till exempel E-post, Word, Excel för daglig administration, PowerPoint och videoanalys var 

verktyg som gynnade idrottsundervisningen och även ansågs som de viktigast i PE (Physical 

Education). Undervisningsmoment där digitala verktyg förekom mest frekvent var aktiviteter 
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inomhus som exempelvis vid friidrott, basketboll, badmintonspel, dans och gymnastik och detta 

med tanke på tillgång på internetuppkoppling (Thomas & Stratton, 2006). Studien visar att det 

är en växande trend att använda sig utav informationsteknik i England, men att det krävs mer 

forskning för att upptäcka om digitala verktyg är ett effektivt hjälpmedel i utvecklingen av 

motoriska färdigheter, och i så fall se hur man bäst kan uppnå det (Thomas & Stratton, 2006). 
 

Goktas (2012) har i en internationell studie från Turkiet gällande elever med inriktning mot 

idrott, presenterat vanligt förekommande attityder hos eleverna i deras inställning till digitala 

verktyg i undervisningen: För det första, eleverna har huvudsakligen en positiv attityd till 

datorer. För det andra, har inte ålder en signifikant effekt på attityd i samma fall. För det tredje, 

kön är en viktig faktor som påverkar attityderna gentemot datorer. Intressant nog, så har 

kvinnliga elever en mer positiv attityd mot datorer än sina manliga motsvarigheter (Goktas, 

2012). Å andra sidan, kan det konstatera att manliga studenter tror mer starkare på att datorer 

kommer att förändra deras sätt att lära. För det fjärde, så visar det sig att datorn hjälper elever 

att lära sig bättre. Slutligen, de elever som fått datorundervisning trivs med datorer som ett 

lärandeverktyg, de känner sig mindre stressade i användandet av datorer och ser det som ett 

värdefullt inlärningsverktyg (Goktas, 2012).  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Säljö (2014) har tagit sin utgångspunkt i den ryske psykologen Lev S. Vygotskijs idéer kring 

lärande, känt som det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet innebär att 

vi som människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor.	Enligt 

det sociokulturella perspektivet sker inte lärande individuellt utan det sker i samspel och i 

relation till den miljö som eleven befinner sig i vid lärandet (Säljö, 2014).  

Säljö (2014) skriver att individers lärande sker i samspel med andra individer och kunskap 

kommer genom att omvärlden förtolkas eller för att använda det sociokulturella begreppet – 

medieras.  Begreppet medierar kan definieras som förmedla, på så vis att vi människor inte står 

i direkt och otolkad kontakt med vår omvärld. Utan vi använder oss utav fysiska och 

intellektuella redskap som finns integrerade i vår omgivning. Dessa redskap är olika artefakter 

som exempelvis datorer, verktyg och språk. Mediering innebär således att vårt tänkande och 

våra föreställningar är framvuxna ur samt färgade av vår kultur och dess fysiska och 

intellektuella redskap (Säljö, 2014). 

I ett sociokulturellt perspektiv är det grundläggande att fysiska och språkliga redskap medierar 

verkligheten för människor i konkreta verksamheter. Vygotskij skiljer på två slags redskap: 

fysiska och psykologiska (Forssell, 2011). De fysiska redskapen, eller artefakterna, är av 

människan tillverkade föremål för att använda i olika praktiker som: bilar, datorer, pennor, 

mätinstrument och så vidare. Desto mer som vårt samhälle utvecklas, desto fler artefakter 

omges vi av som vi måste lära oss behärska. Det viktigaste psykologiska redskapet är språket, 

genom detta kan vi ta del av andras perspektiv, och sociokulturella erfarenheter kan utbytas 

(Forssell, 2011).  

Människan lär sig uppmärksamma, agera och beskriva verkligheten på det sätt som 

omgivningen uppmuntrar och tillåter (Säljö, 2014). Språkanvändning och kommunikation är 

centralt i ett sociokulturellt perspektiv, då det utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det 

är på så vis barnet blir delaktig i hur människor i deras omgivning uppfattar och förklarar 

företeelser. Genom språkanvändning innebär det att barn tänker genom och med de 

intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som de stött på och tagit till sig i samspel med 

andra (Säljö, 2014).  

Synen på lärande befinner sig i en brytningstid då människan lever i en tid som kallas för 

informations- eller kunskapssamhället (Säljö, 2014).  Lärande och frågor om kunskapsbildning 

är mer centrala och synligare än någonsin. De fysiska verktygen har förändrats, och den nya 
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teknik som kommit att prägla vårt samhälle har resulterat i ett krav på kontinuerligt lärande. 

Den nya tekniken bygger in allt mer av våra kunskaper i artefakter och system. Den förutsätter 

att människor har insikt i hur komplexa intellektuella och fysiska redskap fungerar i olika 

miljöer, och har kompetensen att lösa dessa uppgifter (Säljö, 2014).  

Ett av de mer kända begrepp som Vygotskij myntade är den närmaste proximala 

utvecklingszonen (zone of proximal development) (Vygotskij, 1978). Där han definierar 

utvecklingszonen som “avståndet mellan det barnet klarar av på egen hand och utan stöd av 

andra, och det barnet förmår att klara med stöd av andra människor.” (Vygotskij, 1978, s. 86). 

Med hjälp av stöd och handledning kan människan utvecklas, och klara av att lösa problem som 

vi annars skulle haft svårt med. Här kan det tänkas att man skall använda komplicerade fysiska 

redskap (dator, karta och kompass eller kassaapparat). Vi kan följa och lära oss vid 

handledning, men det kan dröja ett tag innan vi själva kan genomföra alla led som krävs för en 

kompetent användning (Säljö, 2014). Människan kan endast nå den närmaste utvecklingszonen 

genom sociala samspel. När människan når den närmaste utvecklingszonen via sociala samspel 

kallas det för medierat lärande. När människan befinner sig i samspelssituationen är hon i 

konstant utveckling, där hon hela tiden har möjlighet att ta över kunskap från andra människor 

(Kroksmark, 2011). Den proximala utvecklingszonen beskriver ett barns lärande i fyra steg: I 

det första steget sker lärandet i samspel med någon som har mer kunskap än barnet, i det andra 

steget sker lärandet hos barnet och uppgiften kan lösas av barnet. I det tredje steget blir 

kunskapen automatiserad och barnen kan använda en kompetens inom ett nytt område och 

slutligen, i det fjärde steget, återvänder barnet till steg två där lärandet och lösningen av 

problemet kan ske (Kroksmark, 2011).  
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4. Metod 

Föreliggande studie är av kvantitativ och kvalitativ art. Som datainsamlingsmetod har enkäter 

används som alltid kan sägas vara av kvantitativ art, med tanke på att siffror och statistik 

används för att säga hur många procent/antal av en population som tycker eller gör på ett visst 

sätt (Trost, 2012). Men Trost (2012) anser att det med fördel kan användas en kombination av 

båda, då en enkätmetod trots allt kan innehålla ett flertal kvalitativa element. I korthet kan 

skillnaderna mellan kvantitativ- och kvalitativ forskning förklaras som följande, att vid 

kvantitativ forskning används siffror som analysenhet och vid kvalitativ forskning används ord 

eller visuella bilder som analysenhet (Denscombe, 2016). Den kvantitativa forskningen 

associeras ofta som objektiv i den bemärkelsen att den statistiska informationen i form av 

siffror existerar oberoende av forskarens inflytande, medan den kvalitativa forskningen 

tenderar att betona forskarens roll i konstruktionen av data då forskarens bakgrund, värderingar, 

erfarenheter, identitet och övertygelser har betydelse vid analysen (Denscombe, 2016). De 

kvantitativa delarna i den här studien var analysen av frågor från enkäten med fasta 

svarsalternativ som gick att omvandla till statistisk information medan de kvalitativa delarna 

var analysen från de frågor som var av öppen karaktär. Nedan kommer urval, enkätens 

utformning, datainsamling, analysmetoder samt etiskt förhållningssätt att presenteras närmare.   
 

4.1 Urval  

Studien har genomförts på två olika gymnasieskolor i två olika kommuner i västra Sverige. 

Alla deltagare är gymnasieelever från respektive gymnasieskola. Fyra klasser har totalt deltagit 

i studien (två klasser från respektive kommun). Valet av gymnasieskolor baserades på tidigare 

kontakter som vi haft med dessa två skolor och blev därmed lättillgängliga. I undersökningen 

har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval när det gäller både skolor och respondenter. Detta 

urval är baserat på vad som är passande för forskaren och vilka personer som ligger närmast till 

hand att välja (Denscombe, 2016). Fördelen med ett bekvämlighetsurval kan ses främst för 

småskaliga forskningsprojekt som har en begränsad budget både gällande tid och kostnad. Då 

väljer forskaren helt enkelt det som är enkelt, snabbt och billigt (Denscombe, 2016). Inget 

ytterligare urval gjordes i respektive klass utan alla som var tillgängliga och ville vara med i 

undersökningen fick delta. Fördelning mellan kön och ålder är således inget som vi på förhand 

tagit hänsyn till i genomförandet av denna studie. Totalt besvarade 82 elever enkäten. Ett 

bortfall skedde av en elev, på grund av ett antal bristfälliga och otydliga enkätsvar och valdes 

därför att bortses från i undersökningen. Vilket innebär att 81 gymnasieelever besvarade 

enkäten, och det är även de eleverna som studiens resultat baseras på.  
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4.2 Enkätens utformning  

Som mätinstrument i den här studien har enkäter använts. Enkätens primära syfte var att 

kartlägga elevernas inställning och attityd till att använda digitala verktyg i undervisningen 

inom skolämnet Idrott och hälsa samt studera hur digitala verktyg har och kan användas i 

ämnet. I början av enkäten förklaras undersökningens syfte och vidare att undersökningen var 

konfidentiell och att respondenten helt kunde välja att avbryta undersökningen i riktlinje med 

de forskningsetiska principerna som vi tagit hänsyn till som också kommer att presenteras 

närmre nedan. Respondenterna blev informerade om att deras enkätsvar endast ligger till grund 

för det här examensarbetet samt vart det senare kommer att publiceras. En pilotstudie har 

genomförts före undersökningen för att testa hur enkäten fungerade som datainsamlingsmetod i 

praktiken för att upptäcka eventuella brister i enkäten. Allt gick som tänkt och inga 

förändringar behövde göras i enkäten.  
 

Enkäten består av totalt 13 stycken frågor som sammanfattningsvis berör elevernas inställning 

till att arbeta med digitala verktyg allmänt i skolan, även mer specifikt i ämnet Idrott och hälsa 

med för- och nackdelar, vilken tillgång till digital-utrustning eleverna har och i vilken grad 

eleverna har använt digitala verktyg tidigare i undervisningen inom ämnet Idrott och hälsa. De 

respondenter som svarat att de någon gång tidigare har använt digitala verktyg ombeds att 

beskriva vilket/vilka digitala verktyg som använts samt även hur det använts. Enkäten består av 

8 stycken frågor med fyra stycken fasta svarsalternativ där 7 utav dem är graderingsfrågor och 

en flervalsfråga där respondenten ska ange vilket/vilka digitala verktyg som använts i ämnet 

Idrott och hälsa. Det finns fem stycken frågor med öppna svarsalternativ där respondenten själv 

får formulera sitt svar. För hela enkäten se Bilaga 1.  
 

4.3 Datainsamling  

Vi började med att samla information och söka litteratur som ansågs vara lämplig för 

undersökningen. Efter att ha formulerat syfte och frågeställningar utformades en enkät som till 

övervägande del bestod av frågor med fasta svarsalternativ, dock med inslag av frågor med 

öppna svarsalternativ (se Bilaga 1). En pilotstudie genomfördes för att kvalitetssäkra 

enkätfrågorna. Bokningen av möten med lärare på de olika gymnasieskolorna skedde genom 

besök på skolorna och via telefon. Ett följebrev gavs ut till respektive rektorer och berörda 

lärare på de gymnasieskolor där undersökningen gjordes. I följebrevet beskrevs syftet med 

undersökningen och vidare information om arbetets tillgänglighet, för hela följebrevet se Bilaga 
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2. Enkäterna var utskrivna i pappersformat och överlämnades personligen till de berörda lärare 

vi haft kontakt med. Lärarna delade i sin tur ut enkäterna i två av de klasser där de hade 

undervisning. I enkäten fanns det information kring undersökningen som eleverna kunde ta del 

av innan de besvarade frågorna. Deltagande i undersökningen var frivillig och gjordes 

konfidentiellt. Enkäterna samlade vi sedan in personligen från berörda lärare för att vidare 

analyseras och bearbetas med hjälp av deskriptiv statistikanalys och innehållsanalys. 
 

4.4 Analysmetoder 

Två analysmetoder har använts i den här studien. De fasta svarsalternativen har i dataanalysen 

omvandlats till kvantitativ statistisk information med hjälp av deskriptiv statistikanalys medan 

en kvalitativ textanalys har används vid bearbetning av enkätens öppna frågor. I den deskriptiva 

statistiskanalysen ges en överskådlig bild av elevernas inställnings till digitala verktyg i ämnet 

Idrott och hälsa. Genom att använda deskriptiv statistik på rätt sätt kan med lätthet fyndens 

profil, så som frekvenser, medelvärden och fördelningar, beskrivas och samband och 

förbindelser i datamaterialet kan utforskas och sammanfattas (Denscombe, 2016). I den 

kvalitativa delen av studien så har de öppna enkätfrågorna analyserats med hjälp av en 

textanalys där studiens frågeställningar har fungerat som riktlinje. På så sätt har det väsentliga 

från enkätsvaren framkommit som är relevant för undersökningen. Vid närläsning av de frågor 

med öppna svarsalternativ har flera kategorier kunnat utläsas där liknande indikatorer från de 

olika enkätsvaren har sammanställts och bildat egna kategorier. Kategorierna redovisas i Tabell 

1 som finns i kapitel 5. Resultat och analys.  

 

4.5  Etiskt förhållningssätt 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskning gällande etik som vetenskapsrådet har 

konkretiserat: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De ska få information om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen ska omfatta alla delar som innefattar den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. I vår enkät framgick 

syftet för den aktuella undersökningen, och att undersökningen görs konfidentiellt. Vi 
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informerade om att undersökningen skulle komma att ligga till grund för ett examensarbete 

som kommer publiceras offentligt på internet (Vetenskapsrådet, 2002).    

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, och forskaren måste inhämta deras samtycke. I sitt beslut att delta eller avbryta sin 

medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för påtryckning eller påverkan. De som 

medverkar i en undersökning ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de skall delta. När enkäterna delades ut i klasserna var detta med förbehåll att 

deltagandet var frivilligt hos deltagarna. De kunde således välja att inte delta i undersökningen, 

och vid deltagande fanns chansen att avbryta när som helst under tiden. Vi valde att dela ut 

enkäten till elever som alla var över 15 år och således behövdes inte samtycke från 

förälder/vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I 

synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Vår enkät besvarades 

konfidentiellt av de elever som deltog i undersökningen. Det framgick tydligt i enkätens 

utformning att den görs konfidentiellt, och att vi som arbetar med undersökningen inte kommer 

veta vem som svarat vad (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Vår undersökning och 

den data som vi samlat in kommer endast att ligga till grund för den forskningsstudie som görs 

vid detta examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat och analys 

Utifrån det material som samlats in genom enkäterna, kommer det nedan presenteras en 

redogörelse och analys av materialet. Respondenternas enkätsvar för frågor med fasta 

svarsalternativ kommer att presenteras i statistisk form. Frågor med öppna svarsalternativ 

presenteras i en löpande text med utvalda citat från respondenternas enkätsvar som styrker 

olika kategorier som bildats efter en kvalitativ textanalys. I frågan som behandlar elevers 

tidigare erfarenhet av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa har tre kategorier bildats efter 

den kvalitativa textanalysen: Videodokumentation, teorigenomgångar och bakgrundsmusik. 

Dessa kategorier kommer att redovisas och förtydligas i avsnittet 5.2 Elevers erfarenheter av 

digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa. I de öppna frågorna som istället behandlar elevers 

inställning i form av för- och nackdelar till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa har 8 

stycken kategorier bildats. I Tabell 1 på sidan 31 presenteras de olika kategorier och en vidare 

förklaring av dessa kategorier görs. Materialet har vi sedan valt att sammanställa och 

kategorisera i tre underrubriker utifrån frågeställningarna för arbetet:  
 

5.1 Elevers attityder till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa  

5.2 Elevers erfarenheter av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa  

5.3 Elevers inställning till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa i form av för- och 

nackdelar. 
 

5.1. Elevers attityder till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa 

 
Figur 1. Visar vad eleverna skulle tycka om att använda digitala verktyg i skolan generellt sätt. 
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Elevernas attityd till att använda digitala verktyg i skolan är positiv. Majoriteten av eleverna, 75 

% anger att de skulle tycka det är Mycket bra att använda digitala verktyg i skolan. De 

resterande 25 % av eleverna har angett Bra, till en viss del. Sammantaget visar detta att 

majoriteten av eleverna har en positiv inställning till digitala verktyg i skolan. 

 
Figur 2. Visar vad eleverna skulle tycka om att använda digital teknik i ämnet Idrott och hälsa.   

 

Elevernas attityd till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa är positiv. Majoriteten av 

eleverna, 40 % anger Bra, till viss del att använda sig utav digital teknik i ämnet Idrott och 

hälsa. 22 % av eleverna anger att det är Mycket bra att använda sig av digital teknik i ämnet 

Idrott och hälsa. 26 % av eleverna anger Nej, mindre bra att använda sig av digital teknik i 

ämnet Idrott och hälsa.  Minst antal elever på 12 % anser Nej, inte alls bra att använda sig av 

digital teknik i ämnet Idrott och hälsa. Sammantaget visar det att övervägande del av eleverna, 

62 % anser att det är positivt att använda sig utav digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa, 

medan 38 % anser att det mindre positivt.			
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Figur 3. Visar om eleverna tycker det är lika viktigt att använda digital teknik i de praktiska ämnena 

som i de teoretiska ämnena. 

 

Eleverna har en delad inställning och attityd i frågan, om det är lika viktigt att använda digitala 

verktyg i de praktiska ämnena som i de teoretiska ämnena. Majoriteten av eleverna, 45 % anser 

att det är Ja, till en del lika viktigt att använda digitala verktyg i praktiska ämnen som i 

teoretiska ämnen. 40 % av eleverna anser däremot, Nej, inte alls lika viktigt. 10 % av eleverna 

anser att det är Ja, lika viktigt. Minst antal elever på 6 % anser att det inte alls är viktigt. 

Sammantaget visar det att det finns en delad inställning och attityd bland eleverna, gällande 

vikten av att använda sig av digitala verktyg i praktiska ämnen såsom i teoretiska ämnen. 
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Figur 4. Visar elevernas attityd till att använda digitala verktyg som ett hjälpmedel för att nå målen i 

ämnet Idrott och hälsa. 
 

Eleverna har en något övervägande procentuellt sätt positiv inställning och attityd till att 

digitala verktyg skulle fungera som ett hjälpmedel för att nå målen i Idrott och hälsa. 

Majoriteten av eleverna, 46 % anger Ja, till viss del. 12 % av eleverna har angett, Ja, mycket. 

Dock anger 40 % av eleverna Nej, ganska lite och 2 % av eleverna anger Nej, inte alls. 

Sammantaget visar det att det finns en något övervägande positiv inställning bland eleverna till 

att digitala verktyg skulle fungera som ett hjälpmedel för att nå målen i Idrott och hälsa. Där 58 

% av eleverna anger det som positivt, dock har 42 % av eleverna en mer tveksam inställning. 
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Figur 5. Visar om eleverna är medvetna om de övergripande mål om elevernas utveckling av digital 

kompetens som finns i läroplanen. 

 

Elevernas medvetenhet kring centrala mål i läroplanen för digital kompetens är låg. Majoriteten 

av eleverna, 62 % uppger att de är Nej, inte alls medvetna om att digital teknik ska användas i 

alla skolans ämnen. 23 % av eleverna anger Nej, ganska lite. 15 % av eleverna har svarat Ja, till 

en del, något och 1 % av eleverna har angett alternativet Ja. Sammantaget visar det att 

medvetenheten kring centrala mål gällande digital kompetens i läroplanen är låg bland 

eleverna, där 85 % inte har någon eller ytterst lite medvetenhet kring detta, 16 % eleverna har 

något mer medvetenhet kring detta centrala mål. 
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   5.2 Elevers erfarenheter av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa 
 

 
Figur 6. Visar hur elevernas tillgång till digitala verktyg ser ut i ämnet Idrott och hälsa. 

Elevernas tillgång till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa är hög. Majoriteten av eleverna, 

68 % anger att de Ja, varje lektion har tillgång till digitala verktyg i anknytning till lektionerna i 

ämnet Idrott och hälsa. 22 % av eleverna har angett Ja, nästan alltid gällande tillgången. En 

lägre andel på 10 % av eleverna uppger att de Nej, sällan har tillgång till digitala verktyg i 

anknytning till lektioner i ämnet Idrott och hälsa. 0 % av eleverna anger att de Nej, aldrig har 

tillgång till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa. Sammantaget visar detta att det finns en 

hög tillgång till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa, där 90 % av eleverna anger att de har 

en god tillgång. Dock anser sig 10 % av eleverna ha en lägre tillgång till digitala verktyg i 

ämnet Idrott och hälsa. 

68%	

22%	

10%	
0%	

0	
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	
0,5	
0,6	
0,7	
0,8	

Ja,	varje	lektion	 Ja,	nästan	alltid	 Nej,	sällan	 Nej,	aldrig	

n=81		

Elevers	tillgång	till	digitala	verktyg	i	ämnet	
Idrott	och	hälsa	



	 30	

 
Figur 7. Visar i vilken utsträckning eleverna har använt digitala verktyg i ämnet idrott och hälsa under 

sin skolgång. 

 

Eleverna har procentuellt sätt använt digitala verktyg i stor utsträckning i ämnet Idrott och 

hälsa. Majoriteten av eleverna, 53 % har angett Ja, till en viss del att de använt digitala verktyg 

i Idrott och hälsa. 19 % av eleverna har angett Nej, ganska lite i användandet av digitala 

verktyg i ämnet Idrott och hälsa. 15 % av eleverna har angett Ja, mycket i användandet av 

digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa. 15 % anger Nej, inte alls. Sammantaget visar det att 

68 % av eleverna har använt sig relativt mycket av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa 

under sin skolgång. 34 % av eleverna har dock angett att de inte använt sig av digitala verktyg i 

samma utsträckning som de övriga eleverna i Idrott och hälsa.   
 

I en av de öppna enkätfrågorna har eleverna beskrivit hur digitala verktyg tidigare har använts 

under deras skolgång i ämnet Idrott och hälsa. Kategorierna som bildats vid närläsningen av 

den öppna enkätfrågan, där digitala verktyg främst har använts i idrottsundervisningen, är: 

Videodokumentation, teorigenomgångar och som bakgrundsmusik. Videodokumentation 

har både använts i syfte att hjälpa läraren vid bedömning men också som ett stöd för elevernas 

individuella utveckling. “När vi har dansat. Då filmade läraren för att han skulle bedöma” 

medan en annan elev skriver “(...) och sen även när vi haft gymnastik har vi filmat övningar vi 

gjort för att se vad man kan förbättra.” Vid teorigenomgångar av de mer teoretiska momenten 

i ämnet Idrott och hälsa har olika presentationsverktyg använts där en elev t.ex. skriver att “Vi 

gick igenom skador på en smartboard”. Flera av eleverna beskriver att de vid flera tillfällen fått 

lyssna på musik, bakgrundsmusik, som de spelat upp från en smartphone som kopplas in i en 
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musikanläggning på idrottslektionerna. En elev skriver “På idrotten har vi ofta på en 

spotifylista som spelar.”. Musiken brukar då vara på i bakgrunden.   
 

5.3  Elevers inställning till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa i form av för- och 

nackdelar  

Efter närläsning och analys av de öppna enkätfrågorna som behandlat för- och nackdelar med 

digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa har 8 stycken kategorier sammanställts. Flera liknande 

indikatorer har i datamaterialet kunnat utläsas vilka tillsammans bildat en kategori. I Tabell 1 

nedan presenteras de olika kategorierna som använts i resultatredovisningen nedan.  

 

Tabell 1. Kategorier om för- och nackdelar med digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa och dess 

förklaringar som bildats efter närläsning av de öppna enkätfrågorna. 

Kategorier: Förklaring av kategorier: 

Fördelar med digitala verktyg i 

ämnet Idrott och hälsa 

 

 

Videodokumentation  Att filma olika övningar/rörelser som stöd för formativ 

bedömning med elevens individuella utveckling i fokus.  

Videoklipp och instruktionsfilmer Att eleven får ta del av olika filmer som instruerar olika moment 

som eleven själv ska utföra samt filmer som behandlar de mer 

teoretiska delarna av ämnet.  

Musik Att eleven får lyssna på musik under idrottslektionen.  

Tränings- och hälsoapplikationer Att eleven får använda olika tränings- och hälsoapplikationer 

som laddas ned till en smartphone eller surfplatta.  

Söka information Att eleven kan använda internet för att söka information till 

skolarbeten och få tips och idéer.  

Nackdelar med digitala verktyg i 

ämnet Idrott och hälsa 

 

 

 

Minskat rörelsefokus  

 

Att digitala verktyg minskar den fysiska aktiviteten.   

Sociala medier som stör Att eleven fastnar vid sociala medier när digitala verktyg 

används.  

Känsla av stress och bekvämlighet 

vid videodokumentation  

Att eleven känner sig stressad och obekväm när någon annan 

filmar eleven vid utförandet av olika övningar under lektionen.  

 

5.3.1 Fördelar med att använda digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa  
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Eleverna har i frågor med öppna svarsalternativ fått ange vilka fördelar de ser med att använda 

digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa. Eleverna anger att det är bra med 

videodokumentation för att videofilma sig själv under olika idrottsaktiviteter och moment för 

att kunna utvecklas. Specifika moment som eleverna tar upp där videodokumentation är 

relevant är under dans, redskapsgymnastik och specifika idrottsrelaterade övningar som t.ex. 

teknik i bollsporter. En elev beskriver fördelarna på följande sätt: “Jag kan filma mig och se 

min utveckling i de olika övningarna. Jag kan också säkra upp hur jag ska göra i övningen” 

medan en annan elev mer uttrycker fördelar för specifika idrottsrelaterade övningar och skriver 

“Att man kan se själv hur man t.ex. avslutar, träffar bollen eller tar emot bollen”. En elev 

beskriver lärarens fördel vid bedömning “(…) att idrottsläraren kan använda digital teknik och 

filma när man gör en övning i typ redskap eller någonting för att sedan bedöma”.   
 

Eleverna anger videoklipp eller instruktionsfilmer som en fördel för att visa utförandet i olika 

övningar. En elev skriver “Om vi kanske ska göra någon övning eller lek, bollsport eller vad 

som helst kan man kanske använda sig av något klipp som visar hur man ska göra istället för 

att läraren bara ska stå och förklara. Det man kanske inte alltid heller kan ta in”. En elev 

lägger till att “(...) det blir lättare att förstå när läraren visar en övning och inte bara förklarar 

muntligt”. Eleverna kan upprepade gånger gå tillbaka och titta på filmerna, ett par elever menar 

att det är en fördel om läraren kan lägga ut videoklipp på exempelvis en lärplattform. Då har de 

möjlighet att förbereda sig och öva på en specifik övning innan en idrottslektion. En elev 

påpekar nyttan med att eleverna inför en lektion har fått rörelser och övningar mailade till sig, 

för att titta på under en genomgång och skriver “ (…) då slipper läraren förklara jättemånga 

gånger för en person”. Genom att visa instruktionsfilmer på teorigenomgångar av de mer 

teoretiska delarna av ämnet Idrott och hälsa, t.ex. livräddning och is- och badvett, kan ämnet 

“(…) bli mer intressant.” som en elev beskriver det. 
 

Fördelar med musik är att eleverna lättare upplever att de kan slappna av, ha ett bättre fokus 

och då få ut mer av den fysiska aktiviteten. En elev skriver “Jag tränar bättre med musik så att 

ha mobilen med och kunna lyssna på Spotify kan vara en fördel”. Det leder in på användning 

av olika tränings- och hälsoapplikationer, som går att ladda ner till smartphones och 

surfplattor. Eleverna kan registrera träningspass, hitta olika övningar och finna färdiga 

träningspass. En elev skriver att “(...) man kan ladda ner Tabata appar, styrkepass på 

Ipadsen.” och en annan skriver att “Jag skulle tycka det var kul om vi typ laddade ner en app 

som visar hur man gör vissa övningar”. 
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Flertalet elever uttryckte att sökning av information via digitala verktyg var till stor fördel. En 

elev skriver att “ (…) du kan söka upp övningar och fakta om vad som är bra” och en annan 

elev beskriver tillgängligheten “Det är framförallt information kring kost och hälsa, och att 

använda teknik inom idrott är bra för den är lättillgänglig”. Att använda teknik som ett 

hjälpmedel framkommer, där en elev skriver “Man får en bredare kunskap genom att man kan 

hitta nya idéer och inspiration.”. 
 

5.3.2 Nackdelar med att använda digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa 

Nackdelar med att integrera digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa är främst att det begränsar 

den fysiska aktiviteten, alltså en begränsad fysisk aktivitet. Flera elever menar på att det redan 

är tillräckligt med digitalt fokus i andra ämnen och att det inte finns någon anledning till att 

använda teknik i ämnet Idrott och hälsa. “Jag tycker det inte behövs digital teknik, det kan vara 

skönt att slippa det och bara röra sig och ha kul!” skriver en elev som istället menar på att det 

inte är användbart i samband med fysisk aktivitet. En annan elev skriver att “(...) och idrott bör 

handla om att röra på sig”. Men däremot anser flera elever att digitala verktyg är användbara 

vid teorigenomgångar där en elev uttrycker ”(…) men när vi har teori är det bra om läraren 

visar en powerpoint på smartboarden eller någon film eller så.”.  
 

Något som kommit till uttryck är sociala medier som stör där några elever vet med sig att de 

lätt kan tappa koncentrationen och “(…) fastnar i sociala medier t.ex. på Facebook” när 

internet används under lektionstid. 
 

Det är ytterst få som har beskrivit känsla av stress och obekvämlighet vid videodokumentation 

som en nackdel vid användandet av digitala verktyg för detta ändamål. Dock skriver en elev 

“(…) känna sig obekväm vid filmning” medan en annan elev menar att “Jag tycker inte att man 

ska göra det, för att det ökar risken att bli smygfilmad”. Ytterligare en elev beskriver “Både 

bra och icke bra, på grund av att man lättare blir stressad när man gör övningarna”.  
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6. Diskussion 

I det här diskussionsavsnittet kommer först utfallen av de valda metodstrategierna att diskuteras 

med för- och nackdelar samt kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Därefter 

diskuteras resultatet i förhållande till studiens frågeställningar och till de teorier som ligger till 

grund för det här examensarbetet.  
 

6.1 Metoddiskussion 

Det problemområde vi främst identifierat i vår studie är valet av enkäter som 

datainsamlingsverktyg som vi kommer ställa oss kritiska till. Här kommer vi även lyfta en 

diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
 

6.1.1 Enkät som datainsamlingsverktyg 

Valet att använda enkäter som datainsamlingsverktyg baserade sig på att vi ville nå ut till en så 

stor population som möjligt med tanke på den tidsbegränsning vi haft för att genomföra det här 

examensarbetet. Hade vi istället valt att använda oss utav exempelvis kvalitativa intervjuer, 

som vi ser flera fördelar med, hade det varit svårt att få tiden att räcka till närmare 80 stycken 

intervjuer samt även att få tag på eventuella intervjuobjekt. Där av föll valet på enkäter som 

metod. Däremot kan vi spekulera i efterhand på om semistrukturerade intervjuer hade fångat 

upp fylligare och mer ingående svar på våra frågor med öppna svarsalternativ. Vid 

semistrukturerade intervjuer ligger betoningen på att den som bli intervjuad får utveckla sina 

synpunkter och får tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp (Denscombe, 

2016). I ett frågeformulär kan respondentens svar begränsas genom att det inte finns tillräckligt 

med svarsutrymme eller att frågorna är formulerade på ett sätt som skapar missförstånd hos 

respondenten (Denscombe, 2016). Vid genomförandet av vår pilotstudie kunde vi ändå 

konstatera att vi fått med tillräckligt utförliga svar för att kunna svara mot studiens 

frågeställningar. Däremot kan det tänkas att någon form av intervjustudie hade kunnat 

komplettera delar i vår undersökning. 
 

Genom att vi blandade öppna- och fasta svarsalternativ, med till störst del fasta svarsalternativ, 

skapade vi en variation i enkätens utformning där vi istället kunde ha med flera frågor utan att 

riskera att respondenten behöver anstränga sig för mycket vilket annars kan vara en nackdel 

med för många öppna frågor (Denscombe, 2016). Med anledningen att vi ville få in information 

från eleverna, om deras inställning till digitala verktyg i form av för- och nackdelar kopplat till 

olika användningsområden, med en så stor sannolikhet som möjligt speglade hela 
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komplexiteten och rikedomen i svaret valde vi att ha med även öppna frågor. Vi såg det som en 

omöjlighet att presentera olika förutbestämda svarsalternativ för eleverna som skulle kunna 

tänka sig spegla alla de för- och nackdelar eleverna ser med att använda digitala verktyg samt 

beskriva på vilka sätt eleverna tidigare har använt digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa.  
 

6.1.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet gäller precisionen i de frågor som ställs, de data som samlas in och de förklaringar 

som presenteras. Det har att göra med de data och den analys som görs i forskningen, och dess 

kvalité. Validitet innebär således att forskaren måste kunna visa att data och analyser är 

förankrade i sådant som är relevant, autentiskt och verkligt (Denscombe 2016). För att 

säkerhetsställa validiteten i vår undersökning valde vi att genomföra en pilotstudie för att 

analysera om respondenterna uppfattat frågorna på det sätt som var tänkt, så vi också fick svar 

på det vår undersökning avsåg att svara på. Genom att vi då säkerhetsställde att majoriteten av 

eleverna uppfattade frågorna på samma sätt ökade därmed också studiens reliabilitet (Trost, 

2012).  
 

Reliabilitet innefattar tillförlitligheten i metoderna och datainsamlingen samt intresset av att de 

ska vara stabila och inte förvränga forskningsfynden. Ofta är detta förenat med en utvärdering 

av de metoder och tekniker som använt för att samla in data. Tillförlitligheten hänvisar till 

forskningsprocessens förmåga att ge resultat som inte varierar från tillfälle till tillfälle, och inte 

heller varierar beroende på vem som genomför forskningen (Denscombe, 2016). För att 

säkerhetsställa en så hög reliabilitet som möjligt i vår studie använde vi samma enkät till alla 

respondenter samt att vi som skriver arbetet, tillsammans har analyserat och registrerat 

enkätsvaren för att få en hög objektivitet i undersökningen. Däremot kan vi inte säkerhetsställa 

studiens reliabilitet i det avseende att vi kan garantera att få samma resultat vid en viss tidpunkt 

i en liknande situation med tanke på respondenternas humör etc. som då förutsätter ett statiskt 

förhållande (Trost, 2012).  
 

6.1.3 Generaliserbarhet 

En generalisering innebär att man drar vissa slutsatser om en hel grupp eller kategori med 

utgångspunkt i information från särskilda exempel eller fall (Denscombe, 2016). Om man med 

utgångspunkt i det man finner i ett relativt litet fåtal exempel eller fall, gör påstående om hela 

kategorins beskaffenhet eller kvalitéer kan det leda till att en felaktig bild framträder om ett 

fenomen (Denscombe, 2016). I vårt fall har vi ett urval på cirka 80 stycken gymnasieelever 
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som i den här studien bara kan syfta till att beskriva dessa elevers inställning och attityder till 

digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa. Resultatet i den här undersökningen är inte 

generaliserbart på en större grupp eller population än den som är representerad i den här 

undersökningen.  
 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån tre rubriker som svarar mot studiens frågeställningar. 

Den första frågeställningen om vad elever tycker om att använda digitala verktyg i ämnet Idrott 

och hälsa diskuteras under rubrik 6.2.1 Elevers attityder till digitala verktyg i ämnet Idrott och 

hälsa. Den andra frågeställningen om elevernas tidigare erfarenheter av digitala verktyg i 

ämnet Idrott och hälsa diskuteras under rubriken 6.2.2 Elevers erfarenheter av digitala verktyg 

i ämnet Idrott och hälsa för att till sist diskutera den sista frågeställningen om vilka för- och 

nackdelar elever ser med att använda digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa under rubriken 

6.2.3 Elevers inställning till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa i form av för- och 

nackdelar. 
 

6.2.1 Elevers attityder till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa 

Vi kan utifrån vår studie konstatera att majoriteten av eleverna har en positiv inställning till att 

använda digitala verktyg i skolan generellt sätt men också specifikt i ämnet Idrott och hälsa, 

som den här studien syftar till att undersöka. Likt Blomgrens (2016) undersökning om elevers 

motivation kopplat till tillgång och användning av digitala verktyg i skolan visar föreliggande 

studie att alla av de tillfrågade eleverna tycker det är Bra till Mycket bra att använda digitala 

verktyg i skolan generellt sätt. Resultatet pekar också på att elevernas attityd till digitala 

verktyg skiljer sig åt något beroende på i vilket skolämne som de digitala verktygen används 

under. I föreliggande studie var det 46 % av eleverna som skiljde på vikten av att använda 

digitala verktyg i skolans teoretiska ämnen i jämförelse med de mer praktiska ämnena, medan 

resterande elever, 54 %, ansåg det som lika viktigt oberoende om det var ett teoretiskt- eller 

praktiskt ämne. Liknande tendenser finns i Blomgrens (2016) undersökning där det är få elever 

som vid intervjuer angående digitala verktyg i skolan nämner de praktiska- och estetiska 

ämnena som exempel, utan det är snarare de mer teoretiska skolämnena som elever refererar till 

när de pratar om digitala verktyg i undervisningen (Blomgren, 2016). 
 

Elevernas inställning till att använda digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa är god då 62 % av 

eleverna angav att de skulle tycka att det var bra att använda digitala verktyg. Det var 40 % av 
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eleverna som svarat att det tycker det skulle vara Bra, till en viss del medan 22 % tycker det 

skulle vara Mycket bra att använda digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa. Det är ingen 

självklarhet att det alltid är bra med digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa. Med tanke på 

resultatet ovan angående skillnaden mellan teoretiska- och praktiska ämnen, finns det tecken på 

att eleverna inte värdesätter användningen av digitala verktyg lika mycket i 

idrottsundervisningen. Närmare hade det varit intressant att studera mer ingående vilka 

skillnaderna är med att använda digitala verktyg i praktiska ämnen jämfört med de teoretiska 

som eleverna syftar på.  
 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi beskriva digitala verktyg som olika medierande 

redskap eller artefakter vilka eleverna lär sig genom och utvecklar nya kunskaper (Säljö, 2014). 

I takt med att samhället utvecklas och digitaliseringen pågår omges vi av flera nya artefakter 

som vi måste lära oss att använda och förstå omvärlden genom (Säljö, 2014). Skolan måste 

följa med i den utvecklingen och använda de egenskaper i de digitala verktygen som är 

relevanta och aktuella för elevernas utveckling. På så sätt kan digitala verktyg ses som ett stöd 

för eleverna att nå sin närmaste proximala utvecklingszon i likhet med den sociokulturella 

lärandeteorin (Säljö, 2014). Däremot visar den här undersökningen att närmare hälften av 

tillfrågade elever inte tror att digitala verktyg skulle kunna fungera som ett medierande redskap 

vilket kan hjälpa dem att utvecklas till dess proximala utvecklingszon i förhållande till 

kunskapskraven i ämnet Idrott och hälsa. Det finns således lite forskning som visar på att 

digitala verktyg kan ge direkta positiva effekter på elevers skolresultat och lärande (Tallvid, 

2015; Riksdagen, 2015; Thomas & Stratton, 2006). Det kan konstateras att det krävs mer 

forskning på området för att se vilka möjliga effekter på elevernas lärande som en integrering 

av digitala verktyg kan ge, och därmed om verktygen i sig kan fungera som ett medierande 

verktyg som stödjer elevers utveckling och måluppfyllelse i ämnet Idrott och hälsa.    
 

6.2.2 Elevers erfarenheter av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa 

Resultatet i den här undersökningen visar att eleverna har goda förutsättningar för att använda 

digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa. Det är främst tillgången av digital utrustning och 

lärarnas digitala kompetens som avgör om digitala verktyg integreras i undervisningen eller 

inte (Skolinspektionen, 2012; Goktas, 2012). Tidsaspekten är också en viktig faktor som 

tidigare forskning lyft fram som en viktig förutsättning för att använda digitala verktyg i skolan 

och ämnet Idrott och hälsa (IIS, 2016; Thomas & Stratton, 2006). Tiden är inget som eleverna i 

undersökningen reflekterar över i den bemärkelsen. Dock kan vi se att elever som är mindre 
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positiva till att använda digitala verktyg anser att det i sig stjäl tid från den fysiska aktiviteten. 

Den reflektionen kommer att diskuteras vidare under nästa rubrik med för- och nackdelar med 

digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa.  

 

Det vi kan se är att majoriteten av eleverna har goda förutsättningar i form av digital utrustning. 

Frågan är i vilken utsträckning och hur dessa verktyg har använts, eller om tekniken bara 

hamnat i en låda där elevernas värdesaker samlas in i början av en lektion. Majoriteten av 

eleverna i den här undersökningen har tidigare använt digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa i 

varierad utsträckning. Den största andelen av eleverna, med 53 %, har använt digitala verktyg 

Ja, till en viss del och 14 % har använt digitala verktyg Ja, mycket i idrottsundervisningen. 

Vilket är en ökning jämfört med den statistik Skolverket (2016) tagit fram gällande IT-

användningen i ämnet Idrott och hälsa där endast tre procent av eleverna i årskurserna 7-9 i 

grundskolan använt digitala verktyg på idrottslektionerna. Däremot kan den här studien endast 

säga något om i vilken utsträckningen eleverna som deltagit i den här undersökningen har eller 

inte har använt digitala verktyg. Vi vill därför inte dra några generella slutsatser gällande 

huruvida resultatet kan generaliseras för en större grupp elever än dem som deltagit i 

undersökningen. 
 

En majoritet av eleverna i undersökningen har erfarenheter av digitala verktyg i 

idrottsundervisningen. Där digitala verktyg främst har använts vid videodokumentation, 

teorigenomgångar och för att lyssna på musik. Eleverna har under några tillfällen både blivit 

videofilmade av läraren, men också filmat varandra när de tränat och utfört övningar och 

rörelser. Videodokumentationen har sedan använt i utvecklingssyfte för eleverna, samt för 

lärarens bedömning av eleverna. Moment där videodokumentation är vanligast förekommande 

enligt eleverna, är vid dans och redskapsgymnastik. Vid teorigenomgångar är det vanligast 

förekommande att läraren använt någon form av presentationsverktyg som kopplats upp mot en 

projektor. I England finns liknande resultat från en nationell granskning, där CD-spelaren var 

det vanligast förekommande digitala verktyget som användes i ämnet Idrott och hälsa (Thomas 

& Stratton, 2006). Förutom CD-spelaren så användes olika former av datorprogram för daglig 

administration samt presentationsverktyget PowerPoint och videodokumentation (Thomas & 

Stratton, 2006). Det stämmer väl överens med de vanligast förekommande 

användningsområdena som elever i den här undersökningen vittnat om. Skolinspektionens 

(2012) kvalitetsgranskning av ämnet Idrott och hälsa kunde också visa på att det främst var vid 

videodokumentationer och teorigenomgångar som olika former av digitala verktyg användes. 



	 39	

Det vi kan se är att det inte förekommer någon märkbar förändring i användningsområden i 

ämnet Idrott och hälsa, jämfört med vad exempelvis Skolinspektionens (2012) 

kvalitetsgranskning fann eller jämfört med de vanligaste användningsområdena utifrån Thomas 

och Strattons (2006) granskning av skolor i England.  

 

6.2.3 Elevers inställning till digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa i form av för- och nackdelar  

Utifrån vår undersökning har vi fått fram för- och nackdelar med att använda olika digitala 

verktyg i ämnet Idrott och hälsa. Likt lärarna i PE (Physical Education) från Thomas och 

Strattons (2006) studie anser vi att digitala verktyg kan vara ett värdefullt verktyg i 

idrottsundervisningen där också majoriteten av elevernas i föreliggande studie främst ser 

fördelar med en integrering. Vidare anser vi att lärarna i ämnet Idrott och hälsa har mycket att 

lära av eleverna som är infödda i en digital generation (Diaz, 2012). Det främsta exemplet där 

digitala verktyg är en fördel i ämnet Idrott och hälsa enligt eleverna är när de används för 

videodokumentation. Vid videodokumentation blir eleven filmad under utförandet av specifika 

rörelser och övningar. Läraren kan i sin tur analysera filmen tillsammans med eleven, och ge 

återkoppling om vad eleven behöver utveckla eller förändra. Videodokumentation är något 

som gynnar idrottsundervisningen och elevernas individuella utveckling (Thomas & Stratton, 

2006). Majoriteten av eleverna i föreliggande studie anser att videodokumentation är till fördel 

för deras utveckling och lärande i ämnet Idrott och hälsa. Dock ska det tilläggas att en liten del 

av eleverna ansåg att videodokumentation medförde ett visst obehag. Dessa elever beskrev att 

de kände sig mer stressade vid filmning, och att det fanns en rädsla för att misslyckas framför 

kameran. Vi menar på att det är viktigt att läraren tydligt informerar eleverna om syftet och 

fördelarna med videodokumentation samt behandlar materialet varsamt. För att minska 

obehagskänslor är det således också viktigt att skapa ett tillåtande klimat där eleverna känner 

sig trygga. Att tidigt skapa god relation till eleverna kan troligtvis vara till stor fördel innan 

videodokumentation börjar användas i idrottsundervisningen anser vi.  
 

Likt Cummiskey (2011), som menar på att det finns fördelar med att idrottslärare lär sig 

använda olika tränings- och hälsoapplikationer som främjar hälsa och fysisk aktivitet, så ser 

eleverna i föreliggande studie också fördelar med att använda olika tränings- och 

hälsoapplikationer. Eleverna menar på att det finns olika träningsapplikationer som tydligt 

visar olika styrketräningsövningar som med fördel kan användas i ämnet Idrott och hälsa. 

Eleverna kan enkelt se och härma en rörelse på sin smartphone och få inspiration till nya 

övningar. På ett liknande sätt ser eleverna fördelen med strömmad media i form av videoklipp 
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och instruktionsfilmer. På så sätt kan en träningsapplikation, ett videoklipp eller 

instruktionsfilm hjälpa eleverna att utföra och lära sig olika motoriska rörelser utan hjälp från 

en lärare. Det stämmer överens med Gibbs (2014) undersökning av interaktiva dansspel i 

idrottsundervisningen där det istället är spelet som lär eleverna dansa än en lärare. Vidare 

anser vi att dessa digitala verktyg då kan effektivisera tiden för läraren. Det kan även fungera 

som stöd för elever som tycker det är positivt att få tillgång till exempelvis instruktionsfilmer 

istället för att läraren visar eller förklarar övningar. Det gör också det möjligt för eleverna att 

förbereda sig inför en lektion, vilket flera elever nämner som positivt i den här 

undersökningen. Ytterligare exempel som Skolinspektionen tar upp är att det finns GPS och 

kompass-applikationer på en smartphone eller surfplatta som kan användas vid t.ex. 

orienteringsmoment i ämnet Idrott och hälsa, samt olika applikationer som gör det möjligt för 

eleverna att registrera och analysera sin träning på (Skolinspektionen, 2012). Men det är inget 

som eleverna i vår undersökning reflekterat kring. Det vi inte får glömma är att det inte 

automatiskt innebär kvalitetsförbättringar i undervisningen bara för att digitala verktyg 

integreras, utan det digitala verktyget kan förlora i värde om det inte finns någon pedagogisk 

planering och tanke bakom integreringen (Riksdagen, 2015; Gibbs, 2014; Papastergiou, 2009). 
 

En stor andel av de eleverna som inte har en lika positiv inställning till digitala verktyg i ämnet 

Idrott och hälsa, där 38 % av eleverna tycker det är Nej, mindre bra till Nej, inte alls bra, 

ansåg att den fysiska aktiviteten begränsades när digitala verktyg användes i 

idrottsundervisningen. Dessa elever såg även samma anledning som en nackdel med digitala 

verktyg i idrottsundervisningen. Eleverna ansåg istället att Idrott och hälsa skulle vara ett ämne 

där alla var fysiskt aktiva och associerade digitala verktyg med ett stillasittande beteende, likt 

de inspekterade lärarna i Skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2012). 

Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning av ämnet Idrott och hälsa har visat att ämnet har 

dominerats av det kunskapsområde i läroplanen som heter rörelse, där en stor del av 

undervisningen behandlat olika lekar och bollsporter. Det kan vara en orsak till att lärare i 

ämnet Idrott och hälsa ser digitala verktyg som främmande inslag i undervisningen, där det 

istället är viktigare att eleverna är i ständig rörelse och fysiskt aktiva snarare än att använda 

digitala verktyg som riskerar att elever blir för mycket stillasittande (Skolinspektionen, 2012). 
 

Om lärarna i ämnet Idrott och hälsa ser digitala verktyg som hinder för ämnets praktiska del är 

sannolikheten stor att denna syn överförs på eleverna anser vi. Således blir det viktigt för 

lärarna i ämnet Idrott och hälsa att tänka bredare kring hur digitala verktyg kan fungera som ett 
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hjälpmedel och stöd för elevernas utveckling och lärande, samt hur de kan användas i alla 

kunskapsområden i idrottsundervisningen utan att begränsa den fysiska aktiviteten. Det också 

med tanke på läroplanens övergripande mål om att ge eleverna den digitala kompetens, 

oberoende av skolämne, som behövs i ett framtida samhälle (Skolverket, 2011a; 2011b). En 

fråga vi har ställt oss efter analys av den här undersökningens resultat är om verksamma lärare 

idag informerar eleverna om skolans övergripande mål gällande att eleverna ska kunna 

använda modern teknik efter avslutad utbildning, eller om lärarna är medvetna om det själva, 

med tanke på den låga andel av elever som är medvetna om det målet. Endast en procent av 

tillfrågade elever är helt medvetna om det övergripande målet och vikten av att alla lärare i 

skolan bidrar till elevernas utveckling av digitala kompetenser. Det kan konstateras att det 

finns brister i den kommunikationen. Vår egen åsikt, likt den Skolinspektionen (2012) för 

fram, är att lärare generellt sätt bör tänka mer innovativt kring hur integreringen av digitala 

verktyg kan se ut i de kunskapsområden som rör delarna rörelse och friluftsliv i ämnet Idrott 

och hälsa så att associationen med ett stillasittande beteende förändras. Men också för att 

motivera elever som inte redan har ett idrottsintresse och visa på ämnets hela bredd där bilden 

av ämnet som bara ett fysiskt och praktiskt ämne nyanseras.  
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7. Slutsatser 

I följande avsnitt diskuteras den här undersökningens konstaterade resultat och vilka 

eventuella slutsatser och implikationer det går att dra i förhållande till den här studiens 

frågeställningar.  
 

Av den här studiens resultat går det att utläsa att en majoritet av eleverna har en positiv 

inställning och attityd till att använda digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa. Däremot visar 

resultatet att det finns en attityd bland elever att det inte är lika viktigt att använda digitala 

verktyg i både praktiska- och de mer teoretiska ämnena. Sätt till tidigare forskning (IIS, 2015; 

Hylén, 2014) och statistik från Skolverket IT-uppföljning (Skolverket, 2016) kan vi konstatera 

att det främst är i de mer teoretiska ämnena som digitala verktyg används, där av förknippas 

möjligen teknik och digitala verktyg mer med de ämnena. Däremot visar resultatet att 

majoriteten av eleverna i den här undersökningen har tidigare erfarenheter av att använda 

digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa men i en varierad utsträckning. Det vanligaste sätten 

att använda digitala verktyg på är i form av videodokumentation som stöd för elevers 

individuella utveckling och lärarens bedömning, presentationsverktyg under teorigenomgångar 

där exempelvis strömmad media används för att visa eller förklara något specifikt samt CD-

spelare/musikprogram på exempelvis en smartphone som spelar upp musik under 

idrottslektionerna.  
 

Digitaliseringen i samhället är ett faktum och skolan har försökt följa med i utvecklingen 

genom att föra in övergripande mål om digital kompetens i läroplaner, där det står skrivet att 

alla elever efter avslutad utbildning ska kunna använda modern teknik som verktyg för bland 

annat kunskapssökning, kommunikation och lärande (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). 

Resultatet tyder sammantaget på att ämnet Idrott och hälsa i stor utsträckning följer med i den 

utvecklingen och digitaliserar sig allt mer. En intressant faktor som uppmärksammats är att få 

elever är medvetna om det övergripande målet i läroplanen gällande digital kompetens. Vidare 

om det är en bidragande faktor för det sammantagna resultatet i den här undersökningen kan vi 

inte svara på.  
 

Resultatet tyder också på att det inte heller finns någon större risk med att säga att 

förutsättningar saknas i form av digital utrustning i anslutning till idrottsundervisningen, då 

större andelen elever har tillgång till olika digitala verktyg varje lektion. Vilket i vår mening 

borde kunna öka användningsfrekvensen ytterligare något. I den senaste granskningen av IT-
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användning och IT-kompetens i grundskolan som Skolverket (2016) gjort framkom det att 

både tillgång och användningsfrekvensen av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa var 

mycket låg bland både lärare och elever. Vi menar inte på att den här studien kan jämföras 

mot Skolverkets statistik då generaliserbarheten inte är möjlig i vår studie för en större 

population. Men vi anser ändå att vår studie kan bidra med elevers röster om digitaliseringen 

av ämnet Idrott och hälsa där olika möjligheter och/ eller begränsningar synliggörs. På så sätt 

kan verksamma idrottslärare lära sig mer om hur och på vilka olika sätt digitala verktyg kan 

användas för att stödja elevernas lärande och utveckling mot kunskapskraven i ämnet Idrott 

och hälsa.  

 

Vi har kunnat se att möjligheterna med att använda digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa är 

större än de begränsningar som verktygen ger utifrån ett elevperspektiv, men det finns trots 

det både för- och nackdelar. Den främsta nackdelen är att digitala verktyg begränsar den 

fysiska aktiviteten. Det är ett argument som vi i tidigare forskning också kunnat se där 

användningen av digitala verktyg ofta associeras med ett stillasittande beteende 

(Skolinspektionen, 2012). Ämnet Idrott och hälsa är för många ett praktiskt ämne där fysisk 

aktivitet är i fokus, och det är vi beredda att hålla med om. Med flera utav de möjligheter och 

användningsområden som både vårt resultat tyder på och som även tidigare forskningsförsök 

(Gibbs, 2014; Skolinspektionen, 2012; Cummiskey, 2011; Papastergiou, 2009) visat, ser vi att 

digitala verktyg kan bidra till att möjliggöra fysisk aktivitet snarare än att begränsa 

densamma. Att en del av eleverna själva anger att risken för att sociala medier stör under 

lektionstiden ökar vid användning av t.ex. smartphones, datorer eller surfplattor anser vi visa 

på att det är viktigt att läraren tydliggör och sätter upp regler för hur digitala verktyg ska 

användas under lektionstid. De vanligaste fördelarna med digitala verktyg i ämnet Idrott och 

hälsa är användningen av videodokumentation för ett formativt syfte, att se på strömmad 

video som redskap för inlärning av främst de mer teoretiska delarna men också i form av 

applikationer som ger inspiration och visar nya övningar, att lyssna på bakgrundsmusik i 

undervisningen för ökad koncentration och möjligheterna till informationssökning.  
 

Som tidigare nämnt behövs det mer ämnesspecifik forskning över hur digitala verktyg kan 

användas och även vilka effekter det ger för elevers lärande och utveckling (Riksdagen, 2015; 

Tallvid, 2015; Lantz-Andersson & Säljö, 2014; Thomas & Stratton, 2006). Det är inte frågan 

om digitala verktyg ska användas eller inte då det är något som är nödvändigt för att följa med 

samhällets utveckling och klara av framtidens krav på samhällsmedborgaren (Diaz, 2012). 
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Det är ett krav som samhället ställer och som skolan behöver möta. Utvecklingen av nya 

redskap tillkommer som människan i sin tur behöver lära sig använda för att förstå sin 

omvärld. I och med det krävs det nya också nya förmågor som läraren behöver rusta 

framtidens samhällsmedborgare med. Det är snarare frågan hur olika digitala verktyg kan 

användas som ett kompletterande verktyg i undervisningen och vilka egenskaper i de digitala 

verktygen som vi finner relevanta för syftet att stödja elevernas utveckling och lärande som är 

viktigt att studera vidare.  

 

7.1 Vidare forskning 

Som redan nämnts ovan behövs det mer forskning om vilka effekter användningen av olika 

digitala verktyg kan ge, inte minst i ämnet Idrott och hälsa där forskningen ännu är mycket 

sparsam. För att få fram möjliga effekter behövs det också ytterligare forskning som 

utvärderar olika sätt att rent konkret använda digitala verktyg på i ämnet Idrott och hälsa. Det 

hade varit intressant att studera vidare de elevexempel på användningsområden som den här 

undersökningen bidragit. Ett exempel hade kunnat vara att studera på vilka sätt olika 

träningsapplikationer kan fungera som ett hjälpmedel för elevers utveckling och lärande i 

ämnet Idrott och hälsa. På så sätt kan fler verksamma lärare i ämnet Idrott och hälsa ta del av 

pedagogiska planeringar där digitala verktyg integreras och få mer inspiration om innovativa 

sätt att använda tekniken på i syfte att stödja elevers lärande i riktning mot uppsatta mål. 

Vidare hade det varit intressant att undersöka elevers attityder, erfarenheter och användning 

av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa ur ett genusperspektiv för att studera eventuella 

skillnader.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Enkäten 

Elevundersökning av digital teknik i ämnet Idrott och hälsa 
 
Den här undersökningen riktar sig till elever i den svenska gymnasieskolan. Målet 
är att undersöka hur digital teknik* används i undervisning, och på vilket sätt ni 
elever tycker att den bör användas. För att undervisningen i idrott och hälsa ska 
bli ännu bättre är det viktigt att du som elev är med och påverkar!    
 
Denna undersökning görs helt anonymt och kommer ligga till grund för ett 
examensarbete som senare kommer publiceras offentligt i DIVA. Ingen av oss som 
arbetar med undersökningen kommer därför veta vem som svarar vad.  
 
På förhand tack för din medverkan. 
 
Under varje fråga markerar du det/de alternativ som stämmer bäst, eller skriver i 
rutan. 
 
*Digital teknik = IT (Informationsteknik) exempelvis: Datorer, mobiler, appar, 
smartboards/projektorer, videofilm m.m.  

 
 
Kvinna  

                                   
                                                 [    ] 
 

 
Man 

                                       
                                                 [    ] 
 

 
 
 

1. Vad skulle du tycka om att använda digital teknik i skolan? 

a) Mycket bra  [   ] 

b) Bra, till en viss del [   ] 

c) Nej, mindre bra [   ] 

d) Nej, inte alls bra  [   ] 

 
 

2. Vad skulle du tycka om att använda digital teknik i ämnet Idrott 
och hälsa? 

a) Mycket bra  [   ] 
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b) Bra, till en viss del [   ] 

c) Nej, mindre bra  [   ] 

d) Nej, inte alls bra [   ] 

 
3. Är det lika viktigt att använda digital teknik i praktiska ämnen 

(Idrott och hälsa, Slöjd, Hemkunskap) som i teoretiska ämnen 
(Språk, Matematik, SO, NO)? 

a) Ja, lika viktigt  [   ] 

b) Ja, till en del [   ] 

c) Nej, inte lika viktigt  [   ] 

d) Nej, inte alls viktigt  [   ] 

 
 
 

4. I läroplanen står det att digital teknik ska användas i alla skolans 
ämne. Är du medveten om detta?  

a) Ja  [   ] 

b) Ja, till en del  [   ] 

c) Nej, ganska lite  [   ] 

d) Nej, inte alls  [   ] 

 
 

5. Har du tillgång till digital teknik i anknytning till Idrott och hälsa 
lektionerna? 

a) Ja, varje lektion [   ] 

b) Ja, nästan alltid [   ] 

c) Nej, sällan [   ] 

d) Nej, aldrig [   ] 
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6. Om ja, vilken/vilka digitala tekniker har du tillgång till under Idrott 
och hälsa lektionerna? Skriv ner all den teknik du har tillgång 
till! 

  

  

  

  

 
 

7.  
Vilka fördelar ser du med att använda digital teknik i ämnet Idrott 

och hälsa? Beskriv! 
 

 

 

 

 

 
8.  

Vilka nackdelar ser du med att använda digital teknik i ämnet Idrott 
och hälsa? Beskriv! 
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9. Skulle digital teknik vara ett hjälpmedel för att du ska kunna nå 
målen i ämnet Idrott och hälsa? 

a) Ja, mycket [   ] 

b) Ja, till en viss del [   ] 

c) Nej, ganska lite  [   ] 

d) Nej, inte alls  [   ] 

 
 
10. Har du använt digital teknik i ämnet Idrott och hälsa under din 

skolgång? 

a) Ja, mycket [   ] 

b) Ja, till en viss del [   ] 

c) Nej, ganska lite [   ] 

 d) Nej, inte alls [   ] 

 
 
 

11.   Om ja, vilken digital teknik har använts i ämnet Idrott och hälsa? 

a) Ipads/Smartphones [   ] 

b) Dator [   ] 

c) TV/Video [   ] 

d) Annat 
Vilket?_____________________________________ 

[   ] 
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12.  
Om du har använt digital teknik på Idrott och hälsa lektionerna. 

Beskriv hur den digitala tekniken har använts. Ge gärna flera 
exempel! 

 
 

 

 

 

 
 

13. Om digital teknik skulle användas i ämnet Idrott och hälsa, hur 
skulle den kunna användas tycker du? Ge gärna flera exempel! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Följebrevet 
 

	
	
	
Digital	teknik	i	ämnet	Idrott	och	hälsa	
	
Vi är två studenter från ämneslärarprogrammet mot årkurs 7-9 med ämnesinriktning 
Idrott och hälsa, historia och religion 270 hp på Högskolan i Halmstad som skriver ett 
examensarbete motsvarande 15 hp om digital teknik i ämnet Idrott och hälsa ur ett 
elevperspektiv. Vi hade varit tacksamma om vi fick komma och dela ut en elevenkät 
(bifogas nedan) till ett slumpmässigt urval av elever på er skola (ca: 80 stycken). Syftet 
med undersökningen är att studera elevers attityder och inställning till digitala verktyg i 
ämnet Idrott och hälsa samt vilka tidigare erfarenheter de har av digitala verktyg i 
idrottsundervisningen. Vi ser det som viktigt att låta elevernas röster bli hörda och låta 
dem vara med och utveckla undervisningen.   
 
Undersökningen är helt konfidentiell. Ingen av oss som arbetar med undersökningen 
kommer att veta vem som svarat vad, förutom om det är en manlig respektive kvinnlig 
respondent. När svaren kommit in sammanställs de i form av statistiska tabeller där 
utvalda citat plockas från de öppna frågorna i enkäten. Examensarbetet kommer senare 
att publiceras på det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) och vid förfrågan kan vi 
skicka examensarbetet efter slutförandet.  
 
Om ni har några frågor om undersökningen så hör av dig till Linn Hallner eller 
Katharina Johansson, vardagar 8-12, telefon: 0739-865119 eller 0739-922544. 
 
Handledare på Högskolan i Halmstad,  
Lars Kristén 
Mail: lars.kristen@hh.se Telefon: 035-167215. 

 
På förhand tack för er medverkan i vårt examensarbete. 
 
Halmstad, 2016-12-14. 
 
Linn Hallner & Katharina Johansson 
Lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad 
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