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                  Förord.  

Vi är två lärarstudenter som studerar på Halmstad Högskola som läser till grundskollärare. 

Under vår utbildning har vi läst till idrott och hälsa lärare. Då vi båda är idrottsintresserade 

och brinner för idrotten både i och utanför skolan tycker vi det är ett ämne som passar oss. 

Under vår idrott och hälsa utbildning pratade vi mycket om att barn rör sig för lite. Det är 

något som vi tycker är tråkigt och vi ville hitta något som gör eleverna mer motiverade till att 

vilja delta i undervisningen gällande idrott och hälsa. Under våra praktiktillfällen har vi sett 

att alla elever inte deltar och vissa byter inte om. Vi har därför valt att göra en litteraturstudie 

som handlar om att få eleverna mer motiverade till att vilja delta aktivt i ämnet idrott och 

hälsa. Till sist vill vi tacka våra två handledare Bo Nurmi och Annette Johnsson som har varit 

till stor hjälp under hela vårt arbete.    
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1.Inledning  

Det som vi har valt att fokusera på i vårt examensarbete är elevers motivation till att vilja vara 

aktiva i idrott och hälsa. Våra erfarenheter utifrån när vi har haft praktik är att några elever 

har glömt kläder eller inte vill delta i idrotten. Men det är långt ifrån alla, många elever vill 

faktiskt vara med på dessa lektioner. Enligt Åström (2017:95) är idrott och hälsa ett ämne 

som uppskattas av många elever. Trots detta är idrott och hälsa ett av de ämnen med högst 

frånvaro (Åström, 2017:95). De lärare vi har pratat med under praktiken vill att det ska vara 

fler idrottstimmar i undervisningen och öka elevernas fysiska aktivitet. Med fysisk aktivitet 

menar vi en pulshöjande aktivitet som till exempel gå en runda eller cykla. Det behöver inte 

vara hård träning på gym eller springa en mil.  Hallberg (2010:18) skriver att hälsa är att man 

har en bra kost, man sover tillräckligt, man motionerar regelbundet och att man undviker 

stress. Hälsa kan användas i andra definitioner än när det är kopplat till fysisk aktivitet. Man 

kan prata om psykisk hälsa till exempel som innebär hur man mår mentalt. Hallberg  

(2010:24) tar upp att fysisk aktivitet kan ha en skyddande effekt mot hjärt och kärlsjukdomar, 

övervikt och diabetes bland annat.  Det tas även upp bland politikerna i en debattartikel att 

man vill få in fler idrottstimmar i skolan (Wikström & Fridolin, 2017). Detta är ett problem 

som även har uppmärksammats på politisk nivå och en av de åtgärder som diskuteras är hur 

man ska kunna få eleverna att röra mer på sig (Wikström & Fridolin, 2017). Vår uppfattning 

är att eleverna sitter mer stilla på sin fritid framför datorn och tv:n. Vår egen erfarenhet styrks 

av Björn Eriksson (2016) som är ordförande i Riksidrottsstyrelsen och SISU 

idrottsutbildningar. Eriksson (2016) skriver att den spontana idrotten har minskat och nu 

sitter ungarna mer stilla framför skärmarna. Wallin (2017:19) som har undersökt hur 

Pokémon Go är ett spel på telefonen där man måste röra sig för att fånga Pokémon har ökat 

deras rörelse med hjälp av skärmen. Resultatet visar att elevernas motivation ökade till att gå 

fler steg för att fånga mer pokémon (Wallin, 2017:23). Genom att få eleverna mer aktiva på 

fritiden genom spel på olika skärmar som till exempel Pokémon Go tvingar det eleverna att 

röra sig.  Vi vill se om det fungerar att få in ett liknande tänk under skoltiden.   
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

Här nedanför kommer vi genom olika rubriker redovisa bakgrund och tidigare forskning som 

är kopplat till vårt område i forskningsöversikten. Vi har valt att strukturera upp det i olika 

rubriker som handlar om ämnet idrott och hälsa. Fröberg (2017) tar upp i sin artikel att det är 

många elever som inte rör sig alls varken på sin fritid eller i skolan, flera elever rör sig bara i 

skolan och några rör sig både i och utanför skolan. Det är ändå majoriteten av eleverna som 

rör sig för lite (Fröberg, 2017).   

  

  

2.1 Idrott och hälsa förändringar över tid.   

Peter Åström (2017:92) är universitetslektor som i sin doktorsavhandling skriver att idrott 

och hälsa kom först i mitten av 1800-talet och ämnet var ifrågasatt om varför man skulle röra 

sig i skolan. Det första namnet som idrott och hälsa hade var gymnastik skriver Thedin 

Jakobsson (2005) i sin uppsats som är en liten del i ett större forskningsprojekt. Redan i 

början av 1900-talet blev det strikta grupp ledda övningar som präglades av linggymnastik 

som successivt övergick i lek och spel (Åström, 2017:92). När läroplanen kom ut 1919 hette 

ämnet gymnastik med lek och idrott (Thedin Jakobsson, 2005). Under 1940- talet kom det 

fram att man skulle ha aktiviteter utanför det teoretiska i skolan och det var först då som det 

skulle införas friluftsdagar (Åström, 2017:92). Under mitten av 1900-talet och fram till 

1980talet skulle den allmänna fysiska prestationsförmågan ökas och föreningsidrotten skulle 

sätta prägel på idrotten i skolan (Åström, 2017:93). Från mitten av 1900-talet har idrotten haft 

benämningen gymnastik och från 1980-talet blev det idrott (Thedin Jakobsson, 2005). I Lpo 

94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) kom det 

fram att hälsa skulle få större plats i ämnet idrott och därför heter numera ämnet idrott och 

hälsa.   

  

  

Hälsoarbetet betonas starkare nu än tidigare i läroplaner (Åström, 2017:94). Åström 

(2017:94) menar att ämnet blivit mer tolkningsbart nu och många idrottslärare gör på olika 

sätt och tar upp det som de tycker är relevant. I Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet) som kom 2011 är det fortsatt ett stort fokus på hälsa 

undervisningen. I de tidigare läroplanerna fanns inte hälsa undervisningen inlagd i ämnet 

idrott och hälsa som det gör nu utan det fanns under något som kallades för anvisningar och 



5 

 

kommentarer (Thedin Jakobsson, 2005). Det är inte hälsans del i idrott och hälsa som gör att 

aktiviteten för eleverna i skolan har minskat. Förutom att ämnet idrott och hälsa har minskat i 

undervisningstid över ett läsår sett har också friluftsdagar minskat i antal över ett läsår 

(Åström, 2017:93).  

  

  

2.2 Idrott och hälsa med fokus på hälsa.  

I syftet i Lgr 11 (Skolverket, 2011:51) står det att eleverna ska ha en förståelse över hur 

hälsan och idrotten påverkar vår fysiska förmåga och hur man kan påverka hälsan hela livet 

igenom. Ekberg (2014) är universitetslektor och skriver i sin forskningsrapport att det finns få 

överlapp där idrott och hälsa kan kombineras med andra ämnen, men det finns en tydlig kärna 

i ämnet idrott och hälsa. Kärnan i ämnet är görandet och med det menas det att eleverna får 

röra sig men det ska ändå finnas plats för reflektioner (Ekberg, 2014). Det finns två fokus i 

idrott och hälsa där den ena är rörelse kunnandet och den andra ska ge kunskaper om hur 

fysisk aktivitet kan bidra till en hälsosam och aktiv livsstil (Lundvall & Brun Sundblad, 

2017:47). Idrott och hälsa handlar om att barn och unga ska utveckla kunskaper om hur man 

utvecklar sin kroppsliga förmåga (Ekberg, 2014). De ska också få kunskap om att kunna 

utveckla goda levnadsvanor om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt 

välbefinnande (Lundvall & Brun Sundblad, 2017:47). Det är inte bara i ämnet idrott och hälsa 

man ska arbeta hälsofrämjande utan hela skolan ska arbeta mot hälso- och livsfrågorna men i 

ämnet idrott och hälsa ska det vara betoning på elevernas fysiska förmåga och den fysiska 

aspekten på hälsa (Ekberg, 2014).   

  

  

Från politisk nivå har man uppmärksammat att elevernas hälsa inte är bra och det är något de 

vill ändra. Det är inte alla elevers hälsa som är ett problem utan det är de som inte vill delta 

aktivt som är det stora problemet. De tänker ändra det genom att lägga in fler idrottstimmar i 

skolan som en del till att förbättra elevernas hälsa (Fridolin & Wikström, 2016). Fröberg 

(2017) som är doktorand tar upp i sin studie att varje dag ska innehålla en timmes måttlig 

intensitet för att bibehålla ha en god hälsa. Måttlig intensitet innebär att pulsen och 

andningsfrekvensen ska öka. Studien gick ut på att se hur aktiva eleverna är på en 

idrottslektion och hur mycket av den dagliga timmen som eleverna uppnådde (Fröberg, 

2017). Det visade sig att endast en fjärdedel av idrottslektionen innehöll tillräcklig hög 
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intensitet för eleverna (Fröberg, 2017). Hagströmer (2017:10) är en universitetslektor som 

skriver att fysisk aktivitet har mycket stor påverkan på barn och ungdomars mekanismer i 

vävnader och organ samt bidrar till positiva effekter på hälsan. Det visar även Thorsson 

(2011) som är docent på Lunds universitet i sin studie där han kom fram till att barn som är 

mindre fysiskt aktiva har en ökad förekomst av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. 

Däremot vilken typ och mängd av fysisk aktivitet som krävs för att slippa sjukdomar i 

framtida livet går inte att svara på (Hagströmer, 2017:12). Undersökningar visar att de som 

var mer aktiva mådde bättre mentalt, hade lägre kroppsfett, blodtryck och blodfetter 

(Hagströmer, 2017:15). Det visar också att barn med högre kroppsfett fick en ökad förekomst 

av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar (Thorsson, 2011).  

  

  

  

2.3 Motivation   

Begreppet motivation kan användas för att försöka beskriva, förutsäga och förklara beteende 

hos människor (Weman & Lindwall, 2010:207). Motivation kan bestämma hur länge, hur 

ofta och hur mycket vi ska göra olika fysiska aktiviteter (Weman & Lindwall, 2010:207). Det 

finns olika typer av motivation som är:  

inre motivation: Weman och Lindvall (2010:211) tar upp att när människor frivilligt söker 

upp nya utmanande situationer och tänjer på gränsen för att lära sig nya saker. Man upplever 

här att de som har denna självbestämmande motivation upplever sig mer självständiga och att 

de har valmöjligheter. Inre motivationen ägnar sig åt beteendet enbart för den egna glädjen 

eller nöjet (Weman & Lindwall, 2010:211)  yttre motivation: Weman och Lindvall 

(2010:211) tar upp att yttre motivation är något som kommer utifrån och styr individen till att 

utföra någonting. Genom till exempel att löpa för att få en smalare kropp är det en yttre faktor 

som styr. När det är glädjen som bestämmer det man gör är det inre motivationen som styr 

medan i den yttre motivationen gör man någonting för att få en belöning. När man motionerar 

vill man ha en bättre hälsa som går in i yttre motivation till skillnad från inre motivation som 

är att man motionerar för att det är kul (Weman & Lindwall, 2010:211).   

Motivationsklimat: : Brusvik, Andersson, Björkebaum, Eriksson, Fallby, Järphag, Nilsson, 

Ulrika, Söderström (2010:26) skriver att där människor kan samarbeta och kunskap kan läras 

ut är grunden för bra inlärning i vad som kallas motivationsklimat lagd. I ett 
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motivationsklimat trivs man eftersom det är där som man har störst utvecklingsmöjligheter 

(Brusvik et al,. 2010:26).   

  

  

Solomon (2006:15) tar upp något som en idrottslärare bör tänka på är målet med lektionen 

vilket innebär att eleven ska förstå varför denna aktiviteten ska göras. När läraren har 

presenterat målet för eleverna gäller det för läraren att stötta eleverna så de vet om när de 

lyckas (Solmon, 2006:15). Enligt Bas (2016:29) ska lärarna ingå i klassen och med det menas 

det att läraren ska ha ett aktivt deltagande. När en elev gör något bra ska läraren berömma 

eleven och läraren engagerar sig i lektion det menas med ett aktivt deltagande (Bas, 2016:29). 

Med ett pedagogiskt tillvägagångssätt ger det eleverna en större motivation till att vilja röra 

sig (Bas, 2016:29). Ning, Pope och Gao (2015:2) skriver att positiv inställning till 

idrottslektionerna har visat sig var viktigt för elevernas aktivitet och engagemang i idrott och 

hälsa. När barn har lärare och föräldrar som hjälper deras utveckling har det potential att få 

ett bra motivationsklimat (Springer, 2014:7). Genom ett bättre motivationsklimat kan det 

förstärka barnens individuella framsteg (Springer, 2014:7). Bollok, Takacs, Kalmar och 

Dobay (2011:102) nämner betydelsen av det sociala samspelet i grupp. Bas (2016:29) 

beskriver i sitt studieresultat att med ett bra motivationsklimat i en klass kan man även få 

elever till att öka sin egen inre motivation. Ordet klimat är ett viktigt ord som innebär att  

läraren som bestämmer över gruppen formar vilka regler som ska finnas under lektionerna 

och bygger upp ett klimat (Brusvik et al,. 2010:26). Ofta ska läraren ha ett klimat i 

förhållande till skolans policy (Brusvik et al,. 2010:26). Genom ett bättre klimat motiveras 

eleverna till att vilja vara aktiva (Solmon, 2006:16).   

  

  

Inre motivation ett viktigt begrepp och anses som något bra för den fysiska aktiviteten 

(Solmon, 2006:16). Läraren ska alltid försöka förbättra och öka elevernas inre motivation 

genom att göra aktiviteter som eleverna får upp ett intresse för (Ning et al,. 2015). Det finns 

fyra olika motivationsfaktorer som går in under huvudkategorierna inre- och yttre motivation 

(Bollok et al,. 2011:102). De fyra olika motivationsfaktorerna är:  

  

  

• Tävling- och framgångs motivation- Som handlar om att enbart vinna och tävla.  
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• Motivation från föräldrarna- Där föräldrarna uppmuntrar sina barn till vad de ska 

göra.  

• Lär känna sin egen hälsa- Att ha ett eget intresse för att själva vilja lära sig mer om 

sig själv.  

• Glädje- Man känner glädje med det man gör.  

  

  

2.4 Förbättra sin fysiska aktivitet med hjälp av IKT.   

IKT är en förkortning för information- och kommunikationsteknik som växte fram under 

1990-talet (Nationalencyklopedin, 2017). Motsvarigheten på engelska förkortas med ICT och 

står för information and communications technology. Inom IKT ingår den digitala 

undervisningen på olika sätt och former. Det är bland annat video, bilder, chatt, datorspel, 

delade dokument och det kan användas till planering, examinationer och diskussioner 

(Nationalencyklopedin, 2017).   

  

  

Genom datorspel kan man nå ännu längre i observationerna och göra det mer praktiskt 

(Gibbs, Quennerstedt och Larsson, 2016:253). Gibbs et al, (2016:253) tar upp att det finns 

digital teknik att använda på idrott och hälsa lektionerna när det gäller dans för att få eleverna 

mer aktiva. Med hjälp av att låta eleverna spela dansspel så lär de sig rörelserna samtidigt 

som det står framför skärmar och dansar där de anammar rörelserna på skärmen och härmar 

(Hayes & Silberman, 2007:20). Det behöver inte vara att man ska spela ett dansspel för att få 

rörelse på eleverna utan det fungerar om läraren lägger ut en video på sig själv när denne 

dansar och eleverna sedan får analysera och göra samma sak själva (Hayes & Silberman, 

2007:20). Det finns redan nu videoklipp som används av tränare i olika sporter för att 

analysera en aktivs rörelse och möjlighet för lärare att göra likadant med sina elever. Genom 

att ta hjälp av IKT är något som kan vara positivt för lärare och elever där de får spela 

datorspel men ändå vara aktiva (Hayes och Silberman, 2007:20). När man spelar datorspel 

kan man se en spelare eller sig själv i spelet utgöra en form av aktivitet som den ska utföras 

(Hayes & Silberman, 2007:20).   
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2.5 Sammanfattning av bakgrunden.  

När idrott och hälsa ämnet först kom till i skolan hette det gymnastik som sedan bytte namn 

till idrott, men sedan 1994 heter det idrott och hälsa (Åström, 2017:93). Idrottstimmarna där 

eleverna får vara aktiva har minskat (Thedin Jakobsson, 2005). Det finns inte någon specifik 

anledning till att det har minskat förutom att de har minskat sett över ett läsår och likadant 

med friluftsdagarna (Åström, 2017:93). Även om att röra sig på idrotten ska vara som en 

prioritering ska det finnas tid för reflektion (Ekberg, 2014). Idrott och hälsa ska ge eleverna 

kunskap om levnadsvanor och om hälsa (Lundvall & Brun Sundblad, 2017:47 & Skolverket, 

2011:51). Genom att röra sig får man positiva effekter på organen och på hälsan (Hagströmer, 

2017:10).   

  

  

I idrott och hälsa är det viktigt som lärare att få till ett motivationsklimat där eleverna är 

snälla mot varandra och inte kommenterar varandra på ett negativt sätt. Alla elever ska känna 

att det lyckas och kan utvecklas. För att eleverna ska förstå varför läraren väljer att göra en 

aktivitet är det viktigt att förklara för eleverna varför denna aktiviteten är viktig eller varför 

den ska göras (Solmon, 2006:15). Genom att filma eleverna blir det lättare som lärare att 

analysera elevers rörelse (Hayes & Silberman, 2007:20). Ifall man tar hjälp av IKT kan man 

höja elevernas motivation och fysiska aktivitet, ett exempel på detta är Pokémon GO.   

  

  

  

  

3. Problemområde  

Istället för att röra sig lockar det mer att sitta framför datorn eller tv:n på fritiden för eleverna.  

Det kan i framtiden leda till att eleverna får en sämre hälsa. I tidigare forskning tar vi upp att 

tiden för idrott och hälsa minskar allt mer. Vi ser när vi är ute på praktik ett problem inom 

idrott och hälsar att alla elever inte vill delta i undervisningen. Detta tar vi upp i vår tidigare 

forskning. I skolan behöver lärarna engagera eleverna till att vilja röra sig och delta aktivt på 

lektionerna. Det har intresserat oss och vi vill därför forska vidare på vad som kan motivera 

eleverna till att vilja delta aktivt i idrottsundervisningen. Det är mycket IKT som används på 

fritiden från eleverna vilket är en stor motivationsfaktor som vi vill forska vidare på ifall den 

det kan hjälpa lärare till att få eleverna mer motiverade.   
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4. Syfte och frågeställningar   

Syftet med vår litteraturundersökning är att undersöka IKT:s betydelse för att öka 

motivationen hos elever i grundskolan till att delta aktivt i idrott och hälsa. De 

frågeställningar vi har är:  

              

• Hur kan IKT främja elevernas motivation till att vilja röra sig mer?   

• Hur kan IKT öka förståelsen för hälsans betydelse i idrott och hälsa?  

  

  

5. Metod  

Vi har sökt på databaser som vi blev rekommenderade av Halmstad Högskola. Vårt ämne är 

idrott och hälsa där vi har fokuserat på motivation. De sökord vi använde oss av mest var 

idrott, motivation, hälsa och IKT. När vi sökte på Sportdiscus och ERIC använde vi oss av 

engelska sökord som vi beskriver nedan. Våra sökord var physical education eller sports 

eftersom idrott går in på både dessa orden, vi hade även med motivation på våra sökningar. 

Andra sökningar vi gjorde var på middle school, pupils och health.  Genom våra sökningar 

fick vi många träffar och behövde därför minska antalet träffar. För att minska antalet träffar 

behövde vi avgränsa oss. Vi gjorde avgränsningarna för att få sökningarna mer precisa för 

vårt område. Avgränsningarna kunde vara olika beroende på vilken sida vi sökte på. Några 

artiklar är inriktade mot grundskolans högre åldrar men de artiklar vi valde hade bra 

information om motivation och det var något vi tyckte var intressant för vår undersökning.  

Vi har även valt artiklar som är gjorda i andra länder då vi läst artiklar från olika länder som 

tar upp samma hälsoproblem.  IKT är också något som vi har använt i våra sökningar då vi 

skriver om hur det kan påverka elevers motivation. Vi fick även fram några artiklar genom 

lärare på Halmstad Högskola. Vi har sökt efter artiklar på databaserna ERIC, Sportdiscus och 

centrum för idrottsforskning. Vi har sammanställt våra sökningarna i en sökordstabell. 

Exempel på detta är  
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DATABAS  SÖKORD  TRÄFFAR  VALDA KÄLLOR  

ERIC  

Motivation physical 

education    

105  -  

ERIC  

Motivation physical 

education middle school  

11 träffar  5  

.   

Se fullständig tabell i Bilaga 1.  

  

  

5.1 ERIC  

ERIC är en databas där vetenskapliga arbeten läggs upp och med en enkel sökfunktion går det 

enkelt att hitta det man söker. I ERIC kan man inte söka på svenska därför valde vi engelska 

då vi inte besitter kunskapen att söka på andra språk. Därför behövde vi översätta idrott och 

motivation till engelska. Physical Education och sports översatte vi idrott till och motivation 

översättning är densamma som på svenska. Vi använde oss också utav IKT och översatt till 

engelska blev det ICT och det användes i våra sökningar. När man söker på ERIC så kan man 

välja peer reviewed och full article på sina sökningar. Vi valde att använda full article 

eftersom vi ville ha tillgång till hela artikeln på ERIC. I sökningarna använde vi oss också 

utav peer reviewed. En artikel som är peer reviewed är mer pålitlig när den är granskad. På 

ERIC sökte vi på olika sökord som gick in på vårt område. En av sökningarna vi gjorde på 

ERIC var motivation physical education och fick 105 träffar. Vi avgränsade oss till MIDDLE 

SCHOOL och fick ner träffarna till elva stycken. Vi valde att avgränsa oss till  

MIDDLE SCHOOL för att få ner artiklarna och som enbart berör grundskolan.  Efter ha läst 

igenom artiklarnas abstrakt valde vi fem artiklar. De artiklar vi inte valde var inte relevant för 

vår undersökning för det gick inte i vårt område.  

  

  

Nästa sökning som vi valde att göra är motivation sports. Vi fick 37 träffar och läste igenom 

artiklarnas abstrakt för att se vilka som var relevanta för vårt område. Efter att ha läst igenom 

abstrakten valde vi åtta av artiklarna övriga artiklar var inte relevanta. Vi har fortsatt vår 

sökning på ERIC där vi sökt på motivation physical education pupils. Genom sökningen fick 
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vi 178 träffar och vi behövde därför avgränsa oss. Avgränsningarna som vi gjorde var 

Student motivation och physical education. Vi gjorde dessa avgränsningar för vi tyckte det 

passade in i vårt område. Vi fick fram 19 artiklar där vi läste igenom artiklarnas abstrakt och 

valde därefter två artiklar. De artiklar som inte användes var inte relevanta för vår 

undersökning eftersom de inte gick in i vårt område.  

  

  

5.2 Centrum för idrottsforskning  

Vi har även sökt efter artiklar i databasen centrum för idrottsforskning där vi har hittat några 

svenska artiklar som är relevanta för vår undersökning. Centrum för idrottsforskning är en 

samlingsplats för all forskning inom idrott både i föreningslivet men även i skolan. Det finns 

allt från skador, träning, motivation och ledarskap. Intresset för denna sidan väcktes när vi 

läste kursen idrott och hälsa på Halmstad Högskola. Vi sökte på idrott och hälsa det gav oss 

35 träffar där vi läste igenom abstrakt på alla dessa artiklar där fyra var relevanta för vårt 

arbete. Vi gjorde ytterligare sökningar på denna databas där vi sökte på idrott och hälsa 

motivation, ungdomar rör sig för lite och filma idrotten och analys. Av de artiklar som kom 

fram här hade vi redan valt ut fyra artiklar från första sökningen som även fanns med här och 

de andra artiklar som vi inte valde var inte relevanta för vår undersökning eftersom vi ansåg 

inte det gå in i vår undersökning. Vi sökte även på IKT men fann inget relevant för vår studie.  

  

  

5.3 Sportdiscus  

Biblioteket på Halmstad Högskola gav oss iden att söka på Sportdiscus för att hitta artiklar.  

Vi gick in i Sportdiscus via bibliotekets hemsida för att få tillgång till denna sökningsbas. I 

Sportdiscus behövde vi söka på engelska. Den första sökning vi gjorde på Sportdiscus var 

physical education OR sports AND motivation* AND ict or information technology OR 

communication technology. När vi gjorde sökning och skulle söka på ICT fick vi tips från 

databasen att söka på information technology OR communication technology. Innan vi gjorde 

sökningen hade vi fyllt i English för att få engelska artiklar, vi hade även fyllt i full text, peer 

reviewed och Academic journal. Vi valde dessa avgränsningar för att få mer trovärdighetet 

samt att få tillgång till hela artikeln. Utifrån denna sökning fick vi elva träffar och läste 

igenom artiklarnas abstrakt och fick fram en artikel som var relevant för vår studie. De 

artiklar vi inte valde var inte relevanta för vårt område.  Den andra sökningen vi gjorde på 
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Sportdiscus var physical education OR sports AND motivation* AND computer games AND 

ict. Innan sökningen hade vi även fyllt i english, full text, peer reviewed och Academic 

journal. Vi fick 45 träffar  där vi läste igenom artiklarnas abstrakt för att se vilka artiklar som 

var relevanta för vår undersökning. Efter ha läst igenom artiklarnas abstrakt valde vi en 

artikel som var relevant för vår undersökning. De andra artiklar var inte relevanta för vår 

studie ansåg vi eftersom de inte gick in i vårt område.  

  

  

5.4 Manuella sökningar  

Vi har även gjort manuella sökningar alltså sådana sökningar som vi har gjort efter kontaktat 

lärare på Halmstad högskola. Vi fick tips att söka på två artiklar där vi valde en.  

6. Metoddiskussion   

I vår litteraturstudie har vårt fokus varit hur IKT kan motivera elever. Våra sökningar har 

utgått ifrån motivation och IKT i skolans värld. Vi ville se om det var något samband med att  

IKT ökar motivationen på idrott och hälsa lektionerna. Ämnet går in i hälsa också vi har även 

sökt efter hälsa som är kopplat till IKT. Artiklarna vi har fått fram har varit av blandad 

karaktär. Fler relevanta källor i arbetet hade självklart gett oss en bredare grund att stå på och 

med fler källor hade vi haft större möjlighet till att generalisera vårt resultat. För att få en 

bredare grund skulle vi hittat ytterligare lite forskning om den negativa konsekvenserna av 

IKT:s användning i idrott och hälsa. Sökningar på detta gjordes men det var svårt att finna 

relevant forskning inom just detta området.   

  

  

I vår studie har vi använt oss utav artiklar från olika länder. Vi anser att ifall man tar in 

influenser från olika länder får man en större kunskap om området. Eftersom detta problem 

finns i fler länder än i Sverige anser vi att det kan vara bra att forska vad andra länder skriver 

om problemet. Det finns säkert mer forskning om området än vad vi har sökt på, ett exempel 

på detta är artiklar som är skrivit på ett annat språk. Vi har bara använt oss av de som är 

skrivet på svenska och på engelska. De som sedan är skrivet på andra språk än svenska och 

engelska har vi tagit bort eftersom vi inte besitter kunskapen att läsa på andra språk. När vi 

sökte på engelska så använde vi oss av översättningar från svenska, det kan finnas engelska 

synonymer som vi har missat att söka på. Vi hade först bestämt oss för att bara hitta material 
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som rör mellanstadiet. Ganska snabbt fick vi ge upp den tanken eftersom det inte fanns 

tillräckligt empiriskt material på den fronten genom våra sökningar. Vi fick söka vidare på 

äldre och lägre åldrar som visade sig vara relevant för vår studie. De avgränsningar vi gjorde 

var dels inriktade mot mellanstadiet med avgränsningen middle school och de andra 

sökningarna riktade in sig mot grundskolan.   

  

  

7. Analys  

I vår resultatdel har vi analyserat tio stycken artiklars resultat. Vi gjorde en överskådlig 

presentation av vad varje artikel handla om för att lättare se vad varje artikel säger. Den 

presentationen innefattar syfte, metod, urval, etiska principer och resultat, de artiklar som vi 

har gjort ett streck på i artikel översikten hade inte skrivit ut den kategorien i sin artikel, se 

bilaga 2. Vi har sökt på olika vetenskapliga artiklar som handlar om IKT, motivation och 

idrott och hälsa. Därefter har vi läst igenom artiklarnas resultat för att se ifall artiklarna går in 

på vårt område. Vi har kategoriserat upp våra artiklar för att lättare se vilket område de tillhör 

se Bilaga 3. På detta sätt har vi fått en struktur och tydlighet om vad artiklarna handlar om. 

De artiklar som sedan hör ihop har vi lagt tillsammans i en mapp och skapat flera mappar för 

att lättare kunna särskilja vilken artikel som tillhör vilket område. I varje mapp har vi sedan 

läst resultatet igen och sedan börjat väga dessa mot varandra för att analysera hur de kopplas 

ihop eller motsäger varandra. De artiklar som vi hittat men som inte svarar mot vårt syfte och 

frågeställningen har vi valt att ta bort.   

 

8. Resultat  

Här nedan kommer vi presentera olika resultat och ställa dessa mot varandra. Vi kommer att 

läsa artiklarnas resultat för att se vilka likheter och skillnader det finns i mellan de olika 

artiklarna. Efter vi gjorde analysen och la in artiklarna i olika mappar samma tema har 

strukturen blivit tydlig och blivit lättare att ställa artiklarna mot varandra vilket presenteras här 

nedan.   
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8.1 Video en del av IKT som inlärning   

McNeil och Fry (2012:46) gjorde en studie där syftet var att undersöka användningen av 

vodcasting som ett hjälpmedel till undervisningen. Vodcasting är en film där man kan se 

video och lyssna på vad en säger. Som McNeil och Fry (2012:48) gjorde var att ge ut 

information i vodcasts som eleverna kunde se. McNeil och Fry (2012:46) besökte studenterna 

som deltog i studien två gånger i veckan, ena gången var två timmar medan den andra var en 

timme. De som deltog i studien var studenter som läser till idrottslärare, totalt deltog 31 

studenter. I Legrain, Gillet, Gernigon och Lafreniere (2015:384) studie, var syftet att se 

vilken påverkan IKT har på idrottsundervisningen. Studien genomfördes i Frankrike och det 

deltog 96 elever med en snittålder på 12,4 år. Eleverna delades slumpmässigt upp i två olika 

grupper där den ena gruppen hade idrott med IKT och den andra gruppen hade idrott utan 

användningen av IKT. Eleverna som deltog i studien hade inte använt IKT i sin 

idrottsundervisning tidigare. I Browne (2015:6) studie var syftet att undersöka om Ipad appar 

på lektionerna kan underlätta för undervisningen. I studien deltog det 50 studenter som läste 

sista året på ett idrottsvetenskapligt program i Singapore. Studenterna deltog i två olika 

perioder där den första höll på i tio veckor där studenterna fick jobba med elever i 

microteaching. Med micro-teaching menas det att man gör en lektion på kortare tid än vad 

man får i vanliga fall. Detta följdes senare upp med en 15 veckor lång lärarledda lektioner. 

De som deltog i studien fick frågor innan och efter studien. Efter de 25 veckorna valdes tio 

studenter ut för semi- strukturerade intervjuer.  

  

  

I McNeill och Fry (2012:48) studie visade det sig att studenterna gillar IKT- influerade 

lektioner. Studenterna tycker vodcasting är bättre än podcast eftersom vodcasting har video 

och ljud medan podcasting bara har ljud. Fördelen med vodcastingen är att det är lättare för 

eleverna att förstå hur de ska göra aktiviteten (McNeill & Fry, 2012:48). Studenterna tyckte 

det var positivt att se någon utföra aktiviteten innan de själva gjorde den (McNeil & Fry, 

2012:49). När studenterna fick se på video för hur man gör aktiviteten förstod de hur de 

skulle utföra aktiviteten och blev eleverna bättre på att utföra den (Browne, 2015:15). 

Browne (2015:14) har fått fram, genom att använda Ipads i idrottsundervisningen ändrades 

elevers engagemang och prestationer på ett positivt sätt. Detta styrks även i Legrain et al. 

(2015:396) studie där det visar sig att elevernas motivation ökar genom att bara få använda 

sig av Ipads på idrottslektionen för till exempel filmning. McNeill och Fry (2012:49) har fått 
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fram i sitt resultat att användandet av IKT bidrar med att man kan filma sig själv och sedan se 

igenom hur man utförde aktivitet. IKT ökar motivationen hos eleverna när de får filma sig 

själva för att sedan analysera sig på en whiteboard ökades deras motivation (Legrain et al,.  

2015:389).  

  

  

Användandet av IKT kan förbättra elevers motivation för lärande men även hjälpa dem att 

utveckla motoriska färdigheter (Legrain et al, 2015:396). I Browne (2015:15) studie märkte 

man också att eleverna blev mer självständiga då vissa elever tog en roll som ansvarig för 

Ipaden och analysera materialet. Med hjälp av lärare kunde eleverna få uppgiftskort samt en 

checklista för Ipaden på vad man skulle göra. I Browne (2015:15) resultat kom det fram till 

att både lärare och elever gynnas genom att använda en Ipad eftersom det kunde se på videos 

i efterhand. Det kom även fram när man använder IKT i undervisningen, måste man använda 

det på ett bra sätt annars kan det vara en negativt eftersom elevers intresse för lektionen kan 

minska eftersom de har en Ipad med sig. Ipaden kan vara ett distraktionsmoment för eleverna 

eftersom eleverna kan använda Ipaden för saker som inte är lektions relaterat (Browne, 

2015:13). Det svåra med IKT och användning av IKT var att veta när man skulle använda 

IKT i lektionen och hur eleverna skulle få ta del av all informationen (McNeill & Fry, 

2012:50).   

  

  

8.2 Datorspel en del av IKTs motivationshöjande effekt   

Zhang, Moore, Gu, Lun och Gau (2016) gjorde en litteraturstudie med syfte att undersöka 

faktorer som gör att elevers fysiska aktiva nivå minskar. Meckbach, Almqvist, Gibbs, 

Quennerstedt och Öhman (2013:40) syfte var att undersöka hur lärare uppfattar exergames 

och hur det kan användas i skolan. Exergames menas med att man spelar ett form av 

datorspel eller tv-spel samtidigt som den som spelar tvingas vara fysiskt aktiv framför 

skärmen för att få spelet att fungera. De gjorde en enkätundersökning där ungefär  10 % av 

alla idrottslärare i Sverige svarade.   

  

  

Zhang et al (2016) tar upp att datorspelare har en hög inre motivation för att de spelar för sin 

egen inre glädje. Zhang et al (2016) skriver elever som är influerade av teknik kan vara en 
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kandidat för hjälpa eleverna att bli mer fysisk aktiva, detta genom fysisk aktiva datorspel. Det 

styrks av Meckbach et al. (2013:43) att det finns datorspel som har ganska eller mycket stora 

möjligheter till att stimulera barn till att bli mer fysiskt aktiva. Datorspelande går djupt in på 

motivation och därför kan det hjälpa eleverna att bli mer fysiskt aktiva även under idrott och 

hälsa i skolan (Zhang et al, 2016). Däremot är det en kostnadsfråga tillsammans med 

kompetensen på hur man ska använda tv-spelen i idrott och hälsa som gör det problematiskt 

(Meckbach et al, 2013:43). Å andra sidan menar Zhang et al. (2016) att använda fysiska 

aktiva datorspel kan man främja den fysiska aktivitetsnivån i idrott och hälsa. En stor fördel 

med aktiva datorspel är att det låter datorspelare använda olika rörelser under tiden de spelar 

(Zhang et al, 2016). De lärare som har erfarenhet av dessa typer av datorspel är mer positiva 

till att få in det i idrott och hälsa jämfört med de som inte har den erfarenheten (Meckbach et 

al, 2016:42).  

  

  

  

  

8.3 Motivation för eleverna  

I Van Aart, Hartman, Elferink-Gemser, Mombarg & Visscher (2015:15) studie var syftet att 

undersöka vilken påverkan grundläggande psykologiska behov har på motivationen till att 

idrotta. Studien genomfördes i Nederländerna och det var tre olika undersökningar som 

gjordes med elever mellan nio och tolv år (Van Aart et el,. 2015:15). De gjorde även två olika 

faser där den första fasen gick ut på att mäta vilken tillfredsställning av grundläggande 

psykologiska behov som en elev nio till tolv år behöver samt vilken motivation de har till 

idrott och hälsa lektionerna. I den andra fasen ville de undersöka hur psykologiska 

grundläggande behov påverkar i idrott och hälsa samt motivationen i idrott och hälsa 

påverkar olika färdigheter. Sammanlagt i de tre olika undersökningarna deltog 232 elever 

(Van Aart et al, 2015:15). Hassmén (2011) studie hade som syfte att undersöka relationen 

mellan tränares personlighet, motivation och motivationsklimat som uppstår och hur det 

påverkas av ett beteende från tränaren samt hur de aktiva uppfattar det. Gibbons och Humbert 

(2008:172) gjorde en studie för att undersöka hur tjejerna som gick i årskurs sex och sju hade 

för erfarenhet om idrott och hälsa. Gibbons och Humbert (2008:172) ställde frågor till 90 

tjejer i fem olika skolor i Kanada för att se hur de uppfattade vad idrott och hälsa är. De 
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intervjuade tjejerna på två olika sätt som var en och en intervjuer och halvstrukturerade 

gruppintervjuer. De gav även ut enkäter som tjejerna skulle svara på.    

  

  

Resultatet i Hassmén (2011) studie visar att ledarens beteende och hur denne skapar ett 

motivationsklimat som bygger på självbestämmande, struktur och socialt stöd har positiva 

effekter på idrottarnas motivation. När ledaren istället utövar ett kontrollerande ledarskap, där 

idrottarnas möjligheter till självbestämmande begränsas, och där verksamheten saknar 

struktur och socialt stöd, minskar den inre motivationen (Hassmén, 2011). Det viktigaste för 

killarna är att klassammanhållning är bra för att deras motivation ska höjas medan för tjejerna 

var kompetensen en viktig del för att deras motivation ska höjas (Van Aart et al, 2015:29).  

Däremot visar det sig att tjejerna är negativt inställda till idrotten där de tycker det är för 

mycket bollsport samt att läraren gör aktiviteter som killarna är bra på och saker bara killarna 

vill göra visar det sig i Gibbons och Humbert (2008:176) resultat. Skulle det bli en 

idrottslektion som tjejerna vill göra men inte killarna vill tramsar killarna bort lektionen men 

när det är tvärtom ställer tjejerna upp och gör sitt bästa (Gibbons och Humbert ,2008:179). 

Det är något som stör tjejerna och som gör att deras motivation minskas när killarna tramsar 

för att få som de vill när det inte tycker om idrottslektionens innehåll (Gibbons och Humbert, 

2008: KOLLA) Om ledaren jobbar med kontrollerade ledarskap och inte låter eleverna själva 

bestämma vad de vill göra kan det bli att eleverna anstränger sig mindre och risken för att 

elevernas motivation helt försvinner ökar (Hassmén, 2011). Därmed är det bra som lärare att 

lyssna på eleven och ta till sig vad de vill göra utan låta eleven bestämma helt själv 

(Hassmén, 2011).   

  

  

8.4 Hälsa med hjälp av IKT  

Gu, Chen, Jackson och Zhang (2017:56) studie har syftet att se hur elevers motivation i idrott 

och hälsa kan ändras med hjälp av stegräknare. Gu et al (2017:56) samlade in sitt material 

under en åtta veckor lång period i USA. Eleverna som deltog i studien hade tre idrottspass i 

veckan och det deltog 273 elever från tre olika skolor. Alla som deltog i studien delades upp 

slumpmässigt i tre olika fokusgrupper. Den ena gruppen som bestod av 110 elever hade en 

personlig stegräknare för att nå ett eget mål. En annan grupp som hade 90 elever hade också 

en stegräknare där man undersökte ifall de nådde upp till kriterierna under en vecka.  Den 
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sista gruppen som bestod av 73 elever hade bara stegräknare(Gu et al, 2017:56). I Scruggs 

(2013:285) studie där de använde stegräknare för att räkna elevers delaktighet i fysiska 

aktiviteter. Syftet var med studien att mäta ifall eleverna kom upp i den rekommenderade 

fysiska aktivt som de behöver som beskrivs nedan. De var elever som gick i sjuan och åttan i 

USA och det deltog 180 stycken (Scruggs, 2013:285).   

  

  

Genom att öka aktiviteten på skolan och på idrottslektionerna för att förbättra hälsan hos 

eleverna,  kom Gu et al (2017:62) fram till att man som skolan kan ta hjälp av rimliga 

motivationsverktyg som till exempel en stegräknare. Med rimliga motivationsverktyg menas 

De undersökte för att se ifall eleverna kom upp i 50% av den rekommenderade fysiska aktivt 

som de behöver (Scruggs, 2013:287). Den rekommenderade fysiska aktivitet är att eleverna 

ska vara aktiva i minst 50% av idrottslektionen (Scruggs, 2013:285). Scruggs (2013,289) fick 

fram i sitt resultat att eleverna var aktiva i 18 minuter eller 54% av tiden i en fysisk aktivtet.  

Ytterligare ett resultat som Scruggs (2013) fick fram var att 78% uppnådde den fysiska 

aktivitet som rekommenderades.   

  

  

Enligt Gu et al (2017:63) ökar motivationen hos eleverna när de blev medvetna om sin egen 

aktivitetsnivå. Det är rekommenderat att eleverna ska få tillgång till minst 225 minuter i 

veckan när det gäller idrotten i skolan (Scruggs, 2013:285). Under en vecka kom eleverna 

upp i en fysisk aktivitet på i genomsnitt 88 minuter (Scruggs, 2013:289). Detta skulle 

motsvara 42% av den fysiska aktivitet som elever behöver under en vecka. Den 

rekommenderade tiden eleverna ska vara aktiva är 210 minuter (Scruggs, 2013:289).  

Däremot enligt Gu et al (2017:63) ska eleverna ha en aktivitetsnivå på en timme varje dag för 

att förbättra hälsan och med hjälp av stegräknare lättare kunna nå den rekommendationen. 

Denna timmen är inte tänkt att bara genomföras på idrottslektionen utan det kan vara som att 

till exempel cykla eller gå till och från skolan (Gu et al,. 2017 Kolla) Det är viktigt att 

idrottslärarna bidrar till eleverna fysiska aktivitet där Scruggs (2013:289) tar upp att eleverna 

ska få minst 50% av av deras fysiska aktiva del i veckan ska komma i skolan. Med hjälp av 

stegräknare kan det hjälpa eleverna till att vilja röra sig under idrottslektionerna men även i 

andra aktiviteter som händer runt eleven.   
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9. Resultatdiskussion  

Syftet med vår litteraturundersökning är att undersöka IKT:s betydelse för att öka 

motivationen hos elever i grundskolan till att delta aktivt i idrott och hälsa. De 

frågeställningar vi har är:  

              

• Hur kan IKT främja elevernas motivation till att vilja röra sig mer?   

• Hur kan IKT öka förståelsen för hälsans betydelse i idrott och hälsa?  

  

  

I vårt resultat ser vi att IKT på idrottslektionerna kan göra eleverna mer motiverade till att 

vilja vara aktivt delaktiga. IKT erbjuder många olika förutsättningar som kan underlätta för 

eleverna där ibland kan de filma sig själva och analysera sitt eget utförande. Detta är något 

som har pågått inom sportens värld i föreningar ett bra tag att man filmar och tittar på det 

sedan för att analysera det (Holmberg, 2015). Enligt Holmberg (2015) har filmning ökat 

under de senaste åren som gör att man kan filma från olika vinklar och kameror. Genom att 

låta eleverna själva få utöva aktiviteten när någon annan filmar får eleverna själva analysera 

filmen, läraren kan också analysera filmen. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det att eleven ska 

ta personligt ansvar för sina studier. Enligt Ekberg (2014) i tidigare forskning handlar idrott 

och hälsa ämnet om att man ska göra olika aktiviteter men det ska finnas tid för reflektioner. 

Det går att reflektera på olika sätt, genom att använda filmningen på ett bra sätt i sportens 

värld kan man analysera hur man träffar en boll och på vilket sätt man ska träffa för att få en 

bra träff (Holmberg, 2015). Om eleverna filmar sina övningar och sedan tillåts att analysera 

sin egen film visar vårt resultat att eleverna kan få en motivationshöjande effekt och när 

eleverna analyserar så ges tiden för reflektioner. Det kan dock bli problematiskt med att låta 

en del elever få för mycket frihet med en Ipad är vår erfarenhet ifrån praktikerna. Det kan 

hända att eleverna hittar på saker med en Ipad som inte tillhör uppgiften eftersom det blir 

roligare för eleverna och då försvinner syftet med användningen av Ipads. Genom att jobba 

på detta viset följer läraren läroplanen där det står att eleverna ska ta personligt ansvar över 

sin egen studie (Lgr 11, Skolverket 2011). Vi anser om läraren låter eleven få en chans till att 

själv analysera sitt utförande ges chans till att eleven tar personligt ansvar för sin studie 
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samtidigt som motivationen kan höjas. Det är inte säkert att eleven tar ansvar och jobbar på 

detta viset bara för att läraren jobbar på det viset.   

  

  

Vårt resultat visar att IKT kan påverka hälso delen i ämnet idrott och hälsa. Enligt Lgr 11 

(Skolverket, 2011) är det inte bara i idrott och hälsa lektionerna som man ska jobba med 

hälso delen utan det ska även göras i hela skolverksamheten. Thorsson (2011) tar upp att det 

visar sig om man inte är fysiskt aktiv påverkar det hälsan på ett negativt sätt. Däremot visar vi 

i vårt resultat att man ska komma upp till en viss nivå av fysisk aktivitet för att bibehålla en 

bra hälsa. Med hjälp av IKT kan eleverna själva få se hur aktiva de är och om de når upp till 

nivån av fysisk aktivitet. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) är syftet med hälsa delen i ämnet 

att förstå hälsans betydelse och utveckla goda levnadsvanor. Från politiskt håll är den dåliga 

hälsan hos eleverna i skolan uppmärksammad. Med dålig hälsa menas de eleverna som inte 

rör sig tillräckligt i skolan. Från politiskt håll vill man se en generell ökning av att elever ska 

röra sig mer i skolan (Fridolin & Wikström, 2016).   

  

  

Det vi kan se med hjälp av IKT är om det når de utsatta måtten för en bra hälsa. Detta kan 

medföra att motivationen hos eleverna när de ska röra sig ökar med hjälp av digitala verktyg 

och genom detta kan de få bättre hälsa. I vårt resultat kom vi fram till att med hjälp av IKT 

kan elevernas hälsa förbättras. Med hjälp av en förståelse till vad bra hälsa är kan man med 

hjälp av IKT till exempel med en stegräknare som visar hur aktiv se hur mycket mer man 

borde röra på sig för att bibehålla en bra hälsa. Om eleverna förstår varför den fysiska 

aktivitetsnivån för en bra hälsa finns eller varför man ska uppnå den det visar inte vårt 

resultat. Den fysiska aktivitetsnivån är den aktivitet eleverna behöver uppnå under en vecka 

för att bibehålla en bra hälsa. Det medför om man tar bort IKT för eleverna som hjälper de till 

en bättre hälsa, kommer eleverna bibehålla sin goda nivå för en bra hälsa eller kommer 

förståelsen för hälsan att sjunka? Det är först när vi vet detta som vi kan se om det finns en 

förståelse anser vi. I Lundvall och Brun Sundblad (2017) undersökning kan man se att 

majoriteten av eleverna kan relatera till fysisk hälsa. Däremot står det inget om hur de kan 

relatera till fysisk hälsa och om det förstår sambandet mellan att röra sig och att bibehålla en 

bra hälsa.   
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Att använda IKT på idrottslektioner är bra när det fungerar men det kan också vara 

problematiskt visar vårt resultat. I vår tidigare forskning lyfts det fram att om läraren inte 

planerar lektionerna rätt kan det bli missgynnat att använda IKT (Gibbs et al, 2016). IKT kan 

vara missgynnat visar sig i vårt resultat där det finns negativa konsekvenser med IKT om en 

del elever skulle vilja ägna sig åt annat istället för det som uppgiften är. Å ena sidan när man 

använder IKT gäller det att ha en bra planering som nämns i tidigare forskning kan man som 

lärare minska problemet med att eleverna skulle hitta på något annat visar vårt resultat. 

Däremot inte sagt att hela problemet är borta. Å andra sidan visar vårt resultat om eleverna 

får jobba med IKT på lektionerna kan elevernas motivation öka till att vilja delta aktivt på 

lektionerna. Det blir ett dilemma som lärare om hur mycket IKT man ska använda sig av. Vi 

tror det kommer att handla om hur bra klassen sköter sig tillsammans och vårt resultat visar 

att lärarens påverkan på eleverna kan ha en stor betydelse.  

  

  

Vi ser i vårt resultat att när eleverna fick en Ipad ökade deras inre motivation. Om läraren 

håller en strukturerad lektion där eleverna själva får bestämma vad de vill göra bibehåller 

eleverna den inre motivationen. Däremot om läraren inte är strukturerad eller inte låter 

eleverna bestämma lika mycket kan deras motivation minskas visar vårt resultat. Vi anser att 

det är svårt att få en bra struktur och låta eleverna bestämma samtidigt. Däremot tycker vi att 

man kan ha en struktur på vad man ska göra i lektionen men hur man ska göra lektionen kan 

eleverna ibland få vara med och bestämma. På det viset anser vi att man kan få behålla 

elevernas motivation till att vilja vara aktiv i undervisningen.    

  

  

I vår tidigare forskning visade det sig att användandet av datorspel kan få elevernas 

motivation till att vilja röra sig mer öka (Hayes och Silberman, 2007). Det är något som vi får 

fram i vårt resultat också där det finns datorspel som gör att motivationen kan höjas samt att 

man kan få eleverna att röra sig.  Detta resultat styrks av Kangedal och Björndahl (2010:11) 

som i sin studie skriver om konsollen nintendo wii. Nintendo wii är en form av tv-spel där 

man tvingas vara fysiskt aktivt framför tv:n för att få spelet att fungera. Kangedal och  

Björndahl (2010:10) skriver att datorspel kan fungera som en fysisk aktivitet hos eleverna.  
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Wallin (2017:23) skriver att Pokémon Go ökar motivationen och gör att elever går fler steg. 

De har inte hittat tillräckligt med forskning för att dra en slutsats att fysiska datorspel ökar 

elevernas motivation till att röra sig (Kangedal & Björndahl, 2010:12). Däremot skriver 

Wallin (2017:23) att motivation till att röra sig ökar hos de flesta eleverna när de spelade 

Pokémon Go där de gick runt och fångade Pokémons.  Att ta in detta i skolans värld visar sig 

vara lite mer problematiskt visade vårt resultat då kostnaden var en aspekt som kan komma 

att göra det problematiskt att införa dessa typ av spel i skolan (Mechback et al 2013:43).   

  

  

Hayes och Silberman (2007) skriver i tidigare forskning att genom att spela tv-spel och att få 

se det eleverna spelar från lite olika perspektiv gör att de kan få upp motivation för att utöva 

spelet på idrotten sedan. Det är till exempel fotbollsspel man spelar på datorn kommer man 

sedan att vilja utöva fotboll på idrotten (Hayes och Silberman, 2007). Däremot visar vårt 

resultat att datorspelandet ska vara av aktiv sort för för att fler elever ska få upp motivationen 

till att vilja vara fysisk aktiv.   

  

  

10. Slutsats och Implikation  

För att få eleverna mer aktiva på idrottslektionerna kan digitala verktyg användas som 

motivationshöjande medel. IKT i idrott och hälsa undervisningen kan göra att elevernas 

motivation höjs. Genom en bra struktur från läraren som låter eleverna vara med och 

bestämma kommer elevernas motivation att ökas ytterligare. Genom att få använda en Ipad 

för att filma sig själva när de utför olika aktiviteter kan eleverna lättare själva analysera vad 

de gör för rätt eller fel. De kan sedan se andra som utför aktiviteten och tar lärdom genom att 

se videon.   

  

  

Att som lärare använda sig av IKT i idrott och hälsa visar på fördelar även när det gäller hälso 

delen. För att ge en förståelse för en bra hälsa som visar på att man ska röra sig för att må bra 

kan de digitala verktygen komma till hjälp. Genom användandet av stegräknare kan det göra 

att eleverna bli mer medvetna om sin egen hälsa och förhoppningsvis få en förståelse av vad 

en bra hälsa är. Det går även att ta hjälp av andra digitala verktyg som gör att eleverna kan få 



24 

 

en bättre förståelse över vad bra hälsa är. Vår slutsats är att användandet av IKT kan få en 

ökad motivation hos eleverna till att vilja röra sig.   

  

  

De kunskapsluckor som vi hittat i vår litteraturstudie är att det finns inte många negativa 

aspekter med användandet av IKT i idrott och hälsa undervisningen. Det är fortfarande 

väldigt nytt med IKT användningen i skolan och mer forskning om området behövs göras. 

Fortsatt forskning inom området IKT kan bidra till att fler negativa aspekter med IKT 

undervisning i idrott och hälsa uppenbarar sig. Det gör att vi vidare in i examensarbete 2 har 

en möjlighet att fortsätta studera IKT i idrott och hälsa undervisningen för att se vilka 

eventuella negativa aspekter vi kan finna inom detta område. En annan ingång kan vara att 

lägga mer fokus på hur IKT ökar motivationen hos killar respektive tjejer och beroende på 

vilken aktivitet det är. I de artiklar vi har hittat har det inte funnits mycket om IKT och hur 

det förbättra motivationen hos tjejerna jämfört med killarna. Det är också något som kan vara 

intressant att forska vidare på i examensarbete 2.   
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12. Bilagor  

12.1 Bilaga 1  

DATABAS  SÖKORD  TRÄFFAR  VALDA KÄLLOR  

ERIC  

Motivation physical 

education    

105  -  

 

ERIC  

Motivation physical 

education middle 

school  

11 träffar  5  

ERIC  Motivation sports  37 träffar  8  

ERIC  

Motivation physical 

education pupils  

171 träffar  -  

ERIC  

Motivation physical 

education pupils 

(Avgränsning: 

motivation)  

30  2  

ERIC  

Motivation physical 

education pupils 

(Avgränsning: 

Motivation,middle 

school)  

2 träffar  1  

ERIC  

Physical education 

and health motivation   

21 träffar   1  

idrottsforskning.se  Idrott och hälsa  35 träffar  
4  

  

  

idrottsforskning.se   
idrott och hälsa 

motivation   

4 träffar   
2  
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idrottsforskning.se  
ungdomar rör sig för  

lite   

25 träffar  1  

idrottsforskning.se  

Filma idrotten och 

analys  

1 träff  1  

ERIC  Motivation* ICT 

physical education  

  

  

195 träffar  -  

ERIC  

Motivation* ICT 

physical education  

15 träffar  5  

 

 
(Avgränsning: Middle  

School)  

  

ERIC  
Physical education  

ICT  

  

  

26  1  

Sportdiscus  

physical education OR 

sports AND motivation* 

AND ict OR 

information technology 

OR communication 

technology  

(Avgränsning:  

Language English, full 

text, peer reviewed, 

Academic journal)  

11  1  
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Sportdiscus  Physical education OR 

sports AND 

motivation* AND 

computer games AND 

ict  

(Avgränsning: Full 

text, Peer Reviewed,   

Language English,  

English Academic  

Journal)  

  

  

45  1  

Sportdiscus  

Physical education OR 

sports AND motivation*  

(Avgränsning: Full  

3128  -  

 

 
text, language English,  

Peer Reviewed,  

English Academic  

Journal.)  

  

Sportdiscus  
Physical education OR 

sports AND 

motivation* AND 

elementary school 

(Avgränsning: Full text, 

English, Peer  

Reviewed, English,  

Academic Journal.)  

62  4  
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Sportdiscus  

health “in” physical 

education  

(Avgränsning: Full text, 

English abstract 

available, peer 

reviewed, Language 

English, academic 

journal)   

3677  -  

Sportdiscus  

health “in” physical 

education AND 

elementary 

school(Avgränsning: 

Full text, English 

abstract available, peer 

reviewed, Language 

English, academic 

journal)  

99  -  

Sportdicscus  

health “in” physical 

education AND 

elementary school  

13  1  

 

AND pupils OR 

students OR children 

(Avgränsning: Full text, 

English abstract 

available, peer 

reviewed, Language 

English, academic 

journal)  
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12.2 Bilaga 2  

Författare 

(År).  
Titel  Syfte  Metod  Urval  

Etiska 

reflektioner  

Resultat  

Browne,T  

(2015)  

  

  

A case study 

of student 

teachers' 

learning and 

perceptions 

when using 

tablet 

applications 

teaching 

physical  

education  

  

  

Syftet var 

tvådelat. Det 

första var 

undersöka 

uppfattningarn 

a om Ipad 

appar när man  

håller i 

lektioner. Den 

andra delen 

var se vad man 

lärde sig utav 

varandra 

under studiens 

gång.    

Kvalitativ  

metod.  

Två delstudier, 

den första var 10 

veckor lång den 

andra 15 veckor 

lång. Deltagarna 

fick frågor innan 

och efter 

studierna. 10 

valdes ut i 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Studien 

genomfördes i  

Singapore  

50 studenter. 10 

studenter valdes 

ut för 

semistrukturerade 

intervjuer.     

Studien var  

frivillig att 

delta i och 

deltagarna 

kunde hoppa  

av när de ville.   

De flesta som 

deltog i 

studien 

tyckte 

apparna de 

använde 

hjälpa dem 

planerna 

lektionerna 

samt att de 

hade goda 

möjligheter 

att hjälpa 

deras 

lektioner.    
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Gibbons, S &  

Humbert, L  

(2008)  

.  

  

  

What are 

middle- school 

girls looking for 

in physical 

education  

Syftet var att 

undersöka 

tjejernas 

erfarenhet i 

idrott och 

hälsa.  

Kvalitativ  

metod. Tre olika 

etnografiska 

tekniker användes 

i studien. De var 

semistrukturerade 

intervjuer, en och 

en intervjuer och 

skriftliga frågor.  

Studien 

genomfördes i 

Kanada.   

90 tjejer i 

årskurserna 

67 deltog i 

studien. 

Tjejerna var 

ifrån fem 

olika skolor.   

Föräldrarna 

och 

deltagarna  

fyllde i ett  

samtyckesfor 

mulär innan 

studien 

började.   

Resultaten 

visade att 

tjejerna inte 

tyckte flera av 

sakerna de 

gjorde under 

idrotten var 

roligt eftersom 

det var mycket 

bollspel. 

Tjejerna visste 

varför hälsa är 

viktigt.  

Gu,X ,Chen, 

YL, Jackson, A 

&  

Zhang, T  

(2017)  

  

  

Impact of a 

pedometerbased 

goalsetting 

intervention on 

children’s 

motivation, 

motor 

competence, 

and physical 

activity in 

physical  

education  

  

  

Syftet var att 

under åtta 

veckor se hur 

elevers 

motivation i 

idrott och 

hälsa 

ändrades 

genom att ha 

stegräknare.   

Kvantitativ metod. 

Ett före och efter 

test gjordes under 

åtta veckor där 

eleverna hade det 

tre gånger i 

veckan.  Eleverna 

delades upp i tre 

grupper där en var 

en kontrollgrupp 

medan de  

Totalt deltog 

273 elever i 

studien. 110 i 

första 

gruppen. 90 i 

andra 

gruppen  

och 73 i sista 

gruppen.  

Innan studien 

så samlade 

man in 

samtycke från 

föräldrar och 

elever.  

Resultaten 

visade att 

båda 

försöksgruppe 

rna hade 

högre 

förväntningar 

jämfört med 

kontrollgruppe 

n.  
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andra 

grupperna 

hade mål. 

Studien 

genomfördes i 

USA.  

   

Hassmen, P  

(2011)  

  

  

Ledarskapets 

betydelse för 

lagets 

motivationskli 

mat och 

prestation.  

  

  

Syftet var att 

undersöka 

tränares 

personlighet, 

motivation och 

motivationskli 

mat som 

skapas genom 

tränarens 

beteende.   

-  -  -  Resultaten 

visar ifall man 

som tränare 

skapar ett bra 

motivationskli 

mat så är det 

positivt för 

idrottarnas 

motivation.  
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Legrain, P,.  

Gillet,N ,.  

Gernigon, C &  

Lafreniere, M- 

A (2015)  

  

  

Integration of 

Information 

and  

Communicatio 

n Technology 

and Pupils’ 

Motivation in 

a Physical  

Education  

Setting  

  

  

Syftet med 

denna studie 

var att se 

vilken 

påverkan IKT 

har på 

idrottslektione 

r.   

Eleverna som  

deltog i 

studien 

delades 

slumpmässigt 

upp i två olika 

grupper. Ena 

gruppen hade 

idrott med IKT 

och den andra 

hade  

traditionell 

idrott utan IKT. 

Studien 

genomfördes i 

Frankrike.  

96 elever 

deltog i 

studien med 

en snittålder 

på 12,4.  

Eleverna som  

deltog i 

studien gjorde  

det valfritt.   

Resultaten 

visar att 

elevernas 

motivation 

ökar genom att 

använda IKT på 

lektionerna.  
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McNeil, M &  

Fry, J (2012)  

  

  

The Value of  

ICT from a  

Learning  

Game-playing 

Perspective  

Syftet var att 

undersöka 

användningen 

av vodcasts 

som ett 

hjälpmedel till 

undervisninge 

n.    

Kvalitativ 

metod. En av 

forskarna 

mötte de som  

deltog i 

studien två 

gånger i 

veckan där ena 

passet var två 

timmar medan 

det andra 

passet var en 

timme långt. 

Studien 

genomfördes i 

Singapore.  

31 studenter  

som läser till 

idrottslärare 

deltog i 

studiens 

resultat.   

De som deltog 

i studien var 

fick reda på 

vad studiens 

syfte var och 

hur 

insamlingen  

skulle gå till.  

De som deltog 

i studien kunde 

hoppa av 

närsomhelst.   

Resultaten 

visar att elever 

gillar IKT- 

influerade 

lektioner.  

Mechbach, J,.  

Almqvist, J,.  

Gibbs, B,.  

Quennerstedt, 

M & Öhman,M  

(2013)  

Idrottslärare 

vill ha tv-spel  

på lektionerna  

  

  

Syftet var att 

undersöka 

svenska lärares 

uppfattningar 

om exergames 

och hur de 

använder dem 

i skolan.   

En 

enkätundersök 

ning. Studien 

genomfördes i 

Sverige.  

493 

idrottslärare 

besvarade 

enkäten.  

-  De lärare som 

har erfarenhet 

av datorspel är 

mer positiva 

att få in mer 

datorspel i 

undervisninge 

n.   
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Scrubbs, P  

(2013)  

  

  

Middle School  

Physical  

Education  

Physical  

Activity  

Quantification  

Syftet med 

undersökninge 

n var att 

förbättra 

övervakningen 

om fysisk 

aktivitet för  

Stegräknare 

användes för 

att få fram 

resultatet. 

Studien 

genomfördes i 

USA.  

180 elever i 

årskurserna 78 

deltog i 

studien.   De som deltog 

i studien gav 

ett skriftligt  

samtycke. 

Deltagarnas 

ålder och 

etnicitet fick  

Han fick fram 

att 78% av 

eleverna som  

deltog i 

studien 

uppnådde den  

fysiska  

 

   

  

Healthy People 

som ville ha  

50% 

engagerad tid 

på 

idrottslektione 

rna. .   

  man från 

föräldrars 

signerade 

samtyckesfor 

mulär.  

aktivitet som  

rekommender 

ades.  

Van Aart,I,  

Hartman,E,  

Elferink- 

Gemser,M,  

Mombarg, R &  

Visscher, C  

(2015)  

Relations 

among basic 

psychological 

needs, 

PEmotivation 

and 

fundamental 

movement  

skills in 9–

12year-old 

boys and girls 

in Physical  

Education  

Syftet med 

andra fasen var 

att undersöka 

vilken 

påverkan 

grundläggande 

psykologiska 

behov har på 

idrottsmotivati 

on.   

Elever i första 

fasen fick 

svara på 

frågor. 

Eleverna i 

andra fasen 

fick svara på 

frågorna samt 

test för deras 

snabbhet och 

smidighet. 

Studien 

gjordes i 

Nederländerna 

.  

I första fasen 

deltog 178 

elever. I andra 

fasen deltog 

138 elever.  

Föräldrarna/vå 

rdnadshavarna 

hade  

skriftligen 

svarat på ifall 

barnen fick 

delta i studien.  

Viktigaste för 

killarna var  

klassammanhå 

llning medan 

för tjejerna var  

kompetensen  

viktig för  

motivationen  
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Zhang, T,.  

Moore, W,.  

Gu,. Lun, T &  

Gao, Z (2016)  

Promoting  

Children’s 

Physical  

Activity in  

Physical  

Education:   

The Role of  

Active Video  

Gaming  

Huvudsyftet 

med studien  

var att 

undersöka de 

faktorer som  

bidrar till 

minskad fysisk 

aktivitet hos 

barn.   

Har gjort en 

litteraturstudie 

för att ta reda 

på information 

om området.  

-  -  

Datorspel går 

in på 

motivation och 

då kan det 

hjälpa eleverna 

bli mer fysisk 

aktiva under 

lektionen.  

Men  

      

datorspelen 

måste göra 

eleverna fysisk 

aktiva.   
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12.3 Bilaga 3  

Författare  

(År)  

Motivation  IKT   Hälsa   

Browne,T (2015)  

  

  

  

  

 X    

  

 

Gibbons, S & Humbert, L  

(2008)  

X    

  

   

  

 

Gu,X ,Chen, Y-L, Jackson, A  

& Zhang, T (2017)  

X   X   X  

Hassmen, P (2011)  X  
  

  

   

  

 

Legrain, P,. Gillet,N ,.  

Gernigon, C & Lafreniere,  

M-A (2015  

X  X    

  

McNeil, M & Fry, J (2012)  X  X  
  

  

Mechbach, J,. Almqvist, J,.  

Gibbs, B,. Quennerstedt,M  

& Öhman,M (2013)  

X  X    

  

Scrubbs, P (2013)  X  X  X  

Van Aart,I, Hartman,E,  

Elferink-Gemser,M,  

Mombarg, R & Visscher, C  

(2015)  

X    

  

  

  

Zhang, T,. Moore, W,. Gu,.  

Lun, T & Gao, Z (2016)  

X  X  X  
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