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Förord 

Våra gemensamma funderingar kring vår kommande yrkesroll som idrottslärare har legat till grund 

för detta examensarbete och då framförallt hur de digitala verktygen används inom ämnet. Vi ville 

också ha någonting att själva utgå ifrån vid avslutade studier när yrkeskarriären väl börjar. 

    Vi har valt att dela upp arbetet under processens gång där Johan har stått för det mesta av arbetet 

på inledning och bakgrund medan Henrik stått för det mesta av skapandet av enkäten samt arbete 

med metodavsnittet. Vi har under hela arbetets gång konsulterat och uppdaterat varandra på hur 

arbetet gått. Resultat, analys och diskussion har vi sedan tillsammans via google doc och 

telefonkontakt gjort tillsammans. 

   Vi tackar varandra för ett gott samarbete under denna studie, vi vill också rikta ett tack till vår 

handledare Marcus Sundgren, samt till alla idrottslärare där ute som har lagt ner sin tid på att svara 

på våran enkät. Utan dem hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt  

I denna studie undersöker vi i vilken utsträckning idrottslärare anger att de användande av digitala 

verktyg för att utveckla. Att de använder sig av digitala verktyg för att utveckla elevers motoriska 

förmågor i idrott och hälsa. Tidigare forskning talar om att digitala verktyg öppnar upp för flera både 

undervisnings- och inlärningsmöjligheter och genom användandet av digitala verktyg kan eleverna 

utveckla förmågorna och kunskaper inom idrott som de annars kanske inte kunnat göra. Den tidigare 

forskning som vi har tagit del av visar också tydligt att det är filminspelningar som till största del 

används för att utveckla elevernas motoriska Förmågor.  
    Vi har gjort en enkätstudie där 55 idrottslärare har deltagit. Resultaten av denna enkätstudie visar 

att de allra flesta av de deltagande lärarna använder sig av digitala verktyg på olika sätt i 

undervisningen Kanske visa ännu tydligare vad resultaten visar när det gäller hur verktygen används 

för att utveckla elevernas motoriska förmågor. Här blir det som att ni lägger fokus på annat istället.. 

De allra vanligaste digitala verktygen som används är surfplattor, datorer och projektorer. 

 
Nyckelord: Digitala verktyg, Idrott och hälsa, Motoriska förmågor. 
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Inledning  
I uppdraget för lärare i ämnet idrott och hälsa ingår det att utveckla elevers allsidiga och motoriska 

rörelseförmågor vilket i läroplanen benämns som grovmotoriska grundformer och sammansatta 

motoriska grundformer (Skolverket, 2018). I det centrala innehållet och kunskapskraven för ämnet 

framgår det att de motoriska förmågorna är aktuella i idrottsundervisningen genom hela 

grundskolan. Motoriska grundformer innefattar rörelser som omfattar de stora muskelgrupperna och 

exempel på sådana rörelser är hoppa, krypa och gå vilket Nyberg och Tiden (2007) skriver om. 

Progressionen för detta innehåll genom grundskolan går från enklare och mer grovmotoriska rörelser 

i de tidigare årskurserna för att sedan övergå till sammansatta motoriska grundformer för de äldre 

eleverna (Skolverket, 2011). I årskurs sex ska eleverna, för betyget E, till exempel kunna “delta i lekar, 

spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och 

anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten” (Skolverket, 2018, s.50).  
 I dagens samhälle kan vi inhämta kunskap på flera olika sätt och utifrån aspekten att 

digitaliseringen nu på allvar börjar ta en allt större plats i den svenska skolundervisningen (Steinberg, 

2013) så vill vi se i vilken utsträckning idrottslärare använder de digitala verktyg som skulle kunna 

hjälpa elevernas motoriska utveckling.  
Vid vår skolstart vid början av 2000-talet så var de digitala verktygen i stort sett frånvarande i 

undervisningen. Vi vill minnas att det enda som kom nära ett tekniskt hjälpmedel under 

idrottslektionerna var en CD-spelare med tillhörande högtalare som idrottsläraren använde när 

klassen ville eller när det var dags för dans. Hur vi använder oss av digitala verktyg har förändrats 

mycket sedan dess i takt med att teknologin har utvecklats. Idag finns det flera digitala verktyg som 

en idrottslärare kan använda sig av i undervisningen. Till exempel så har surfplattorna öppnat upp 

nya möjligheter för videoinspelning och återuppspelning för utvecklingen av motoriken, pulsband 

ger nya dimensioner av den fysiska träningen och numera har alla nya smartphones inbyggd GPS för 

att du lättare ska kunna orientera dig. 
Användandet av digitala verktyg inom idrottsundervisning har potential att öppna upp en mängd 

olika undervisnings- och inlärningsvägar. Genom att förstärka erfarenheter kan eleverna nämligen 

hjälpas till att utveckla de förmågor, attityder, kunskaper och beteenden som behövs för en livstid av 

fysisk aktivitet (Yu, Hodges-Kulinna & Lorenz, 2018). Trout (2013) tar bland annat upp att 

videoinspelningar till exempel ses som ett effektivt verktyg i arbetet med att förbättra motoriska 

förmågor, men även om tekniken har potential att utveckla förmågor och kunskap så kan det vara 

svårt för lärare att välja vilka digitala verktyg som ska användas. Det kan också vara svårt att 

förbereda för integrering av de digitala verktygen i undervisningen (Yu et al., 2018). 
Digitala verktyg används inte i särskilt stor utsträckning i ämnet idrott och hälsa (Casey och Jones, 

2011) och i tidigare forskning råder det delade meningar kring effekterna av digitala verktyg inom 

ämnet. Robinson & Randall (2017) lyfter bland annat två aspekter, dels att idrottslärare ser 

möjligheterna med digitala verktyg, dels att teknologin ses med skepsis som något som kommer att 

ge mindre aktiv rörelse. Enligt O’Loughlin, Chróinín och O’Grady (2013) känner sig elever 

motiverade och angelägna att använda digitala verktyg under idrottsundervisningen eftersom de 

känner igen sig i egna erfarenheter av användandet av den teknologi som också används i 

undervisningen. Utifrån egna erfarenheter vet vi att vissa lärare använder sig av digitala verktyg i 

undervisningen både för att motivera elever och att få dem att röra sig. En lärare i fråga använder sig 

exempelvis av pulsband och projektor. Alla elever har varsitt pulsband och sedan kan de se sin puls 

på väggen. När eleven kommer upp i ca 70% av sin maxpuls börjar en klocka att ticka och när eleven 

har kommit upp i 20 minuter aktivitet på det pulsintervallet och uppåt så får eleven sluta lektionen. 

Detta märkte vi var väldigt motiverande för eleverna. 
  I denna studie undersöker vi hur idrottslärare anser att digitala verktyg används i 

idrottsundervisningen för att utveckla elevers motoriska förmågor, vilka digitala verktyg som som 

anses användas i praktiken och i vilken utsträckning de anses används. Eftersom vi båda kommer att 

bli legitimerade idrottslärare vid slutförda studier har vi ett stort intresse i studiens resultat både 
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personligt och yrkesmässigt så hoppas vi att vi kommer få idéer om hur vi kan arbeta i vår framtida 

profession. Nedan följer först en beskrivning över några olika digitala verktyg innan vi går vidare in 

på bakgrundsavsnittet.  
 

Exempel på digitala verktyg 
Nedan listar vi några olika typer av digitala verktyg som kan användas av en idrottslärare i 

undervisningen. Vi beskriver också kortfattat utifrån egna erfarenheter hur vissa av dessa kan 

användas i praktiken.  
 

Mobila enheter 

En mobil enhet kan du ta med dig och använda på olika platser och exempel på mobila enheter är 

smartphones och surfplattor (iPads med mera). Applikationer kan installeras och användas på dessa. 
 

Appar 

En applikation, eller app som det kallas, är ett tillägg i din mobila enhet som ger dig möjlighet att när 

som helst och var som helst använda dig av den om den är installerad. Det finns många appar som är 

gratis att använda men det finns också de som kostar pengar. 
En snabb sökning efter appar inom kategorin hälsa och fitness ger oss flera tusentals träffar. Även 

om inte alla är anpassade för undervisning så ger det oss ändå ett hum om vilka möjligheter det finns 

att integrera dessa i undervisningen. Appar ökar möjligheterna med de mobila enheterna då man med 

apparna kan göra olika saker. Exempelvis finns det appar för att orientera sig, stegräknare, 

pulsmätare, videoanalys m.m. som kan användas i undervisningen. 
 

Videoinspelning 

För att använda sig av video som verktyg så behöver man någonting att spela in med vilket 

exempelvis kan vara en videokamera eller en mobil enhet. Videoinspelning kan användas i syfte att 

spela in en rörelse hos en elev för att sedan analysera den och utveckla rörelsen. 
 

Pulsband 

Med ett pulsband kan du få en direkt återkoppling på hur din puls ser ut under en idrottslektion utan 

att använda den analoga metoden med att känna efter och hitta din puls själv. Det är ett verktyg som 

kan användas vid lektioner där kondition till exempel står i fokus. 
 

Projektor 

Projektorn är en apparat som används för att visa stora bilder eller filmer genom att ett objektiv 

projicerar en belyst bild på en filmduk. Projektorn riktas mot en duk eller vägg och på den avtecknas 

bilden eller filmen som kommer från exempelvis en dator. 

BYOD (Bring Your Own Device) 

Med BYOD menas att eleverna själva tar med och använder sina egna enheter i undervisningen, 

exempelvis en mobiltelefon. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vad tidigare forskning har kommit fram till som kan 

vara relevant i förhållande till vår studie. Vi kommer att beskriva hur integreringen av de digitala 

verktygen kan ske och vad detta kan ha för fördelar i undervisningen. Vi kommer även att visa på 

vilka nackdelar som kan finnas med användandet av digitala verktyg. Olika digitala verktyg 

redovisas och vi avslutar avsnittet med att beskriva hur digitala verktyg kan användas för att specifikt 

utveckla elevernas motoriska förmågor. 
 

Integrering av digitala verktyg i idrottsundervisning 

Det är säkert att anta att digitala verktyg kan påverka elevers lärande inom idrott och hälsa oavsett 

vilken position en lärare tar i frågan (Casey, Goodyear & Armour, 2016). Den moderna 

idrottsundervisningen har öppnat upp för att integrera den tekniska utvecklingen och olika digitala 

verktyg har hittat in i undervisningen, särskilt i form av mobila enheter såsom kameror, 

mobiltelefoner, bärbara datorer och surfplattor (Kretschmann, 2017). Trots detta tycks många lärare 

uppleva det som svårt att integrera teknologin och i de fall där digitala verktyg används har det för 

det mesta handlat om användning av digital videoinspelning (Clegg, Phillips & Rodenbeck, 2014). 

Casey och Jones (2011) skriver om en studie som har genomförts i Storbritannien som visade att få 

skolor använde digitala verktyg regelbundet inom idrottsämnet. Mindre än 1 av 10 skolor som 

använde digitala verktyg använde det dessutom med målet att öka elevernas intresse och lärande 

utan studien pekar på att digitala verktyg oftast används för bedömning av elever och för att följa 

deras framsteg. En möjlig anledning till att det är så få skolor som använder sig av digitala verktyg 

enligt denna studie är att de inte är en särskilt ny studie och att utvecklingen har gått framåt sedan 

den genomfördes.  
Det finns en stor potential i att lärare kopplar elevers användande av digitala verktyg med lärarens 

egna erfarenheter i ämnet. Eftersom digitala verktyg redan tillhandahåller en tillgänglig och 

potentiellt sett stor källa för att lära sig om hälsa, fysisk aktivitet och kroppen, kan den också vara en 

användbar resurs för lärare för att utforma och förmedla kunskaper till elever på sätt som är 

motiverande, direkt och lockande (Casey et al., 2016). Dagens elever har inte upplevt ett liv utan 

teknisk utrustning och kan också lära sig ny teknik mycket snabbt. Därför bör idrottslärare sträva 

efter att hålla sig uppdaterad med tekniska trender för att förbättra motivation och lärande i sin 

undervisning (Clegg et al., 2014). 
Yu et al. (2018) skriver att digitala verktyg som datorer, pulsmätare, stegräknare, kameror och 

appar kan integreras i undervisningen för att mäta rörelser i försök till att förbättra elevernas fysiska 

förmågor. Genom bärbara digitala verktyg, exempelvis smartphones, kan applikationer (appar) 

användas som dessutom är tillgängliga var som helst och när som helst vilket gör det möjligt för 

elever att utföra specifika arbetsuppgifter kopplade till lärande. Men att bara använda  digitala 

verktyg räcker inte för att inlärning ska kunna inträffa, utan läraren måste använda tekniken på ett 

adekvat sätt och Yu et al. menar vidare att det finns några grundläggande tankar som läraren bör ha 

med sig när hen börjar integrera digitala verktyg i undervisningen. När en idrottslärare vill börja 

använda sig av appar till sina mobila digitala verktyg, såsom smartphones och iPads bör läraren ha ett 

specifikt mål i åtanke och söka efter appar som är kopplade till den uppgift som ska utföras. Om 

målet till exempel är att få en översikt över elevernas utveckling av förmågorna, så bör en app för 

videoanalys användas. Det är också viktigt att tänka på att eleverna behöver ges tid för att lära sig de 

digitala verktygen samt att de måste få instruktioner och återkoppling av läraren på hur de 

exempelvis använder en app. Om användandet är svårt för en lärare att kontrollera eller för svårt för 

eleverna att förstå bör läraren prova något i mindre skala tills hen får den expertis som krävs för att på 

ett framgångsrikt sätt använda tekniken i undervisningen (Yu et.al, 2018).  
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Utmaningar för integrering av digitala verktyg i idrottsundervisning 

Det finns utmaningar med att integrera digitala verktyg i idrottsundervisningen. Bland annat 

förekommer tidsbrist, dålig ekonomi och bristfälliga förkunskaper i att använda digitala verktyg som 

anledningar till att integreringen kan bli svår (Browne, 2015; Robinsson & Randall, 2017; Villalbas et.al 

2017). Vidare så är vissa idrottslärare oroliga för att tiden som eleverna ägnar åt digitala verktyg 

under lektionerna skulle kunna vara bortkastad på grund av att de får mindre tid till att utöva själva 

aktiviteterna under undervisningen (Browne, 2015; Robinson & Randall, 2017). Bodsworth och 

Goodyears (2017) studie tar upp att eleverna slutade tycka om lektionerna där till exempel iPads 

användes på grund av att de tyckte att det blev för mycket tid som gick åt för att hålla på med iPaden, 

tid som de istället ville använda till att idrotta.     
Det ekonomiska kan också vara en svårighet vid integrering av digitala verktyg eftersom tekniken 

kan vara dyr att köpa in. Framförallt när budgeten kanske inte är så stor för idrottslärare så blir det då 

svårt att lägga ut stora summor på dessa typer av inköp (Browne, 2015; Robinson & Randall, 2017). 

Deltagarna i Robinson och Randalls (2017) studie noterade i linje med detta hur ekonomiskt svårt det 

var att följa med i den snabba utvecklingen. Även om olika digital teknik inhandlades så var det 

mycket kostsamt att hålla dessa verktyg uppdaterade när ny teknik kom. 
De förkunskaper som lärarna i idrott och hälsa besitter spelar också en roll i hur väl de kan och vill 

applicera digitala verktyg inom undervisningen. Ett av de största hindren för en idrottslärare att 

applicera digitala verktyg i undervisningen var brist på kunskap enligt Villalbas et.al (2017) och i 

Robinson och Randalls (2017) studie efterfrågade lärarna mer förförståelse kring de digitala verktygen 

och lyfte att de inte kände till så många olika typer av 

verktyg.                                                                                                
                                                                                          
Digitala verktyg för att utveckla elevernas motoriska förmågor 

Tidigare forskning anger att tränare och atleter inom olika sporter länge har använt sig av 

videoinspelningar för att kunna analysera prestationer och att det ses som ett effektivt verktyg i 

arbetet med att förbättra motoriska förmågor (Trout, 2013). En kontinuerlig återkoppling till eleverna 

via inspelat material ses också som överlägset gentemot den mer traditionellt sett  muntliga 

återkopplingen (Kretschmann, 2017). I Kretschmanns studie ställdes två elevgrupper mot varandra 

för att belysa hur videoinspelning kunde användas för att utveckla motoriken och farten under 

simundervisningen. Den elevgrupp som fick kontinuerlig återkoppling via inspelat material, under de 

7 veckorna som undersökningen pågick,  lärde sig att simma frisim snabbare och med bättre teknik i 

jämförelse mot de elever som bara fick muntlig återkoppling. 
Casey och Jones (2011) studie handlar om ett litet projekt där målet var att använda teknologi för 

att öka lågpresterande elevers delaktighet i ämnet idrott och hälsa. Läraren i studien upplevde efter 

projektets genomförande att eleverna visade en djupare förståelse för förmågor kopplade till att kasta 

och fånga som ett direkt resultat av användandet av digital teknik där eleverna bland annat fick se 

sina egna prestationer som filmats. Alla observerade elever kunde i slutet av testperioden bättre 

beskriva vad ett bra kast kräver och de uttryckte också att de tyckte att lektionerna var roliga för det 

mesta och att den digitala tekniken var spännande.  
O’Loughlin, Chróinín och O’Grady (2013) visade också i sin studie hur inspelat material kan 

förbättra elevers förmågor. De har utfört en studie med elever mellan 9-10 år med syftet att visa på 

hur inspelning och självutvärdering kunde utveckla deras förmågor inom basketspel under tio 

veckor. Eleverna skulle spela in sig själva medan de utförde en viss teknik med bollen och sedan fick 

de utvärdera sig själva. Eleverna kunde framgångsrikt använda den återkopplingen de fick genom 

den inspelade videon för att förbättra sina prestationer och förmågor. Innan projektet startade så hade 

eleverna endast fått muntlig återkoppling från läraren men nu kunde de använda materialet för att 

själva se vad som behövde förbättras för att sedan enklare utföra rörelserna. Användningen av det 

inspelade materialet möjliggjorde att eleverna kunde se varje rörelse upprepade gånger och i slow 

motion vilket gav dem en visuell återkoppling av hur rörelsen bättre kunde utföras. Medan 

majoriteten av eleverna förbättrade sina förmågor så visade inte alla elever en utveckling. En del 
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elever klarade inte av att granska materialet tillräckligt bra och de klarade inte av att utvärdera sig 

själva utifrån inspelningarna. 
Gibbs (2014) har genomfört en studie med syfte att undersöka hur elevers rörelsekvaliteter 

utvecklas av när ett dansspel (Just Dance till Nintendo Wii) användes som digitalt verktyg i 

undervisningen i idrott och hälsa på gymnasiet. Studien visade att eleverna utvecklade sina rörelser 

och de lärde sig att dansa bättre. Eleverna lärde sig genom att imitera och repetera det som spelet 

visade (det finns en figur på skärmen som dansar som användarna ska följa efter). En slutsats som 

Gibbs också kommer fram till är att elevernas utveckling av rörelser inte beror på användningen av 

dansspelet i sig, utan det beror på hur dansspelet används i praktiken. 
 

Teori 
Vi har inspirerats av ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt för denna studie. Enligt det 

sociokulturella perspektivet så lär människan sig hela tiden i alla sociala sammanhang. Lev 

Samenovich Vygotskij, en sovjetisk (rysk) pedagog, psykolog och filosof, var den som la grunden till 

det sociokulturella perspektivet och han arbetade med frågor om lärande, utveckling och språk (Säljö 

2014). Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och det innebär att 

människan samspelar med externa redskap när hen agerar i och tolkar omvärlden. Vi tar in vår 

kunskap i språkliga och fysiska redskap (artefakter, allt som är tillverkat av människor) såsom till 

exempel dator, telefon, surfplatta, sax och penna och utvecklar koder och betydelser. Därför kan vi 

aldrig bortse från de medierande redskapen i våra försök att förstå lärande och kunskap. Med 

mediering genom artefakter har vi möjlighet att öka våra kunskaper inom områden som inte varit 

kända för oss tidigare, men även tillgodogöra oss en större förståelse och se samband som vi inte 

kunnat göra om de medierande redskapen inte använts (Säljö, 2013). 
    Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen, 

en potentiell utvecklingsnivå, vilket är den nivå som ligger snäppet ovanför elevens nuvarande 

utvecklingsnivå. I samspel med andra kan eleverna lära sig mer än på egen hand och därmed nå sin 

proximala utvecklingszon. Eleverna ska få möta utmaningar som tar dem vidare i sitt lärande och 

tillsammans kan lärare och elever planera för ett sådant lärande. De digitala verktygen möjliggör 

kommunikation, kan motivera eleverna och erbjuder oändligt med kunskap (Löfving, 2012).  
Även om vi har valt att göra en enkätstudie (som till stor del ofta är kvantitativa) har vi med 

kvalitativa inslag i form av öppna frågor i vår enkät som tillåtit respondenterna att uttrycka sig mer 

omfattande. Vi har analyserat svaren på både de slutna och de öppna frågorna med det 

sociokulturella perspektivet som filter. Någonting som Säljö (2013) menar har varit en viktig del i 

människans kunskapsinlärning är böcker och bilder. Men i dagens samhälle kan vi hämta kunskap på 

flera andra sätt, exempelvis via digitala verktyg. Med hjälp av den moderna tekniken kan den som 

söker kunskap (i vårt fall elever och lärare) bland annat hitta texter och instruktioner, men även filmat 

material som kan bidra till lärande. Digitala verktyg kan användas för att filma eleverna vilket kan bli 

underlag för samtal kring utförandet och hur förmågorna kan förbättras. Det är alltså möjligt att se de 

digitala verktygen som medierande artefakter vilka skulle kunna användas med målet att utveckla 

elevernas motoriska förmågor och därför känns det rimligt att det sociokulturella perspektivet bildar 

en röd tråd genom vårt arbete.  
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Syfte 
Att via enkäter undersöka i vilken grad idrottslärare som arbetar i grundskolan och gymnasieskolan 

anser att de använder digitala verktyg, för att utveckla elevers motoriska förmågor i idrott och hälsa. 
 

Frågeställningar 

1. Vilka typer av digitala verktyg eller programvaror används?  

2. I vilken utsträckning uppger idrottslärarna att de använder digitala verktyg? 

3. Är det någon skillnad i idrottslärarnas användande av digitala verktyg beroende på ålder och 

verksamma år i yrket? 

4. Vilka fördelar och nackdelar ser idrottslärarna med användandet av digitala verktyg? 

Metod  
I följande avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga när vi valt metod för genomförandet 

av vår studie. Vi kommer sedan att beskriva hur vi valt att utforma vår enkät och analyserat svaren av 

vår enkät. Vi kommer även att diskutera hur väl metoden har fungerat för att svara på vårt syfte. 
 

Metodval 
Vi har valt att göra en nätbaserad enkätstudie för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Vår enkät 

blir i detta fall en kvantitativ studie där vi har möjlighet att få in mycket svar, men också med viss del 

kvalitativa inslag i form av öppna frågor som kan ge oss en fördjupad inblick i vad respondenterna 

anser. 

  En kvantitativ metod är enligt Eliasson (2018) en metod som rymmer tillvägagångssätt för 

analysering av data som kan skrivas med siffror. Dessa tillvägagångssätt är matematiskt avancerade i 

olika hög grad. Han menar även att kvantitativa variabler ganska enkelt går att dela in i olika grupper 

och man kan med kvantitativ metod använda sig av olika typer av sätt att samla in sin data så som 

enkäter och intervjuer. I motsats till kvantitativ forskning lägger den kvalitativa forskningen, enligt 

Eliassons beskrivning, vikten vid ord och uppfattningar istället för vid siffror och man har som 

forskare ett mer induktivt synsätt.     

    Vi valde denna metod för att kunna nå ut till många idrottslärare men även för att vi ville ha ett 

stort underlag till studien och på så sätt få en tydligare bild kopplat till syftet Ejlertsson (2014) skriver 

att en enkätundersökning kan genomföras på ett relativt stort urval i relation till tid och kostnad.. Vi 

ville heller inte bli för förankrade lokalt i de områden där vi bor utan vi ville ha en spridning på 

respondenterna vilket vi känner vore intressant. Vi känner att det är för att vi vill få en bredare bild 

om hur det eventuella användandet anses (utifrån respondenterna) se ut i sverige och inte bara där vi 

har en viss kännedom om hur det kan se ut. Med en enkät så kan vi inte få reda på hur digitala 

verktyg faktiskt används men vi kan, i enlighet med vårt syfte, få svar på hur idrottslärare anser att de 

använder digitala verktyg för att utveckla elevernas motoriska förmågor. 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Vi har, som tidigare nämnts, valt att genomföra en enkätundersökning. Eliasson (2018) skriver att en 

fördel med enkäter är att de som svarar på dem själva kan välja när de vill göra den istället för att 

behöva boka en tid för intervju. Även Ejlertsson (2014) skriver om detta och menar att de 

respondenter som vill kan ta den tid de behöver när de ska svara på en enkät, de behöver till exempel 

inte anpassa sig till en intervjuperson. Ejlertsson skriver vidare att enkäter också fördelaktigt när man, 

som vi, vill nå ut till flera respondenter än man kan via intervjuer och observationer under en 

begränsad tid. Enkäter är vidare bra för att undvika den omedvetna styrningen (intervjuareffekten) 
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som kan påverka resultaten av intervjuer vilket Stukát (2011) skriver om. Att använda just 

nätbaserade enkäter menar han gör undersökningsprocessen enklare på flera sätt. Bland annat blir det 

lättare att skicka ut enkäten till respondenterna och det blir också lättare att hantera svaren eftersom 

inkodning görs automatiskt.  
Det finns vissa problem som kan uppstå vid användande av enkäter, men den som bestämmer sig 

för att göra en enkätundersökning har stora möjligheter att bemästra många av dessa problem genom 

att förbereda undersökningen och utforma enkäten med dess frågor och svarsalternativ på ett så bra 

sätt som möjligt (Ejlertsson, 2014). En risk med att använda en enkät är att vi, precis som Eliasson 

(2018) skriver, kanske inte får in tillräckligt många svar vilket skulle kunna innebära att studiens 

trovärdighet blir sämre. För att försöka undvika detta har vi vid flera tillfällen påmint möjliga 

respondenter som ännu inte svarat på enkäten om att göra det. En annan risk vid användande av 

enkäter är att respondenten inte har möjlighet att ställa kompletterande frågor om något är 

svårförståeligt. Missuppfattningar kan alltså inte korrigeras och dessa svar riskerar då att falla bort 

(Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014). Bryman (2011) och Ejlertsson (2014) menar också att en 

enkätundersökning inte heller ger möjligheter till icke planerade följdfrågor (som hade kunnat getts 

vid en intervju) som skulle kunna innebära en fördjupning av informationen från respondenterna. 

Utformning av enkät 

När vi skulle utforma vår enkät började vi med att göra en forskningsöversikt med fokus på vårt syfte 

för att få inspiration till frågor. Vi formulerade sedan totalt 20 frågor men beroende på om 

respondenterna använder digitala verktyg eller ej i undervisningen förgrenar sig enkäten och de har 

fått svara på olika många frågor av dessa 20. Vår enkät är semistrukturerad och består således av 

såväl ostrukturerade frågor (öppna frågor) och strukturerade frågor (frågor med flera fasta 

svarsalternativ samt frågor med svarsalternativ på en skala). Ostrukturerade frågor kan vara svårare 

att analysera men kan samtidigt ge intressanta resultat. Att enbart använda sig av öppna frågor i en 

enkät kan dock medföra att det blir svårt att bearbeta resultaten och Stukát (2011) lyfter fram att det 

kan vara bättre att använda ostrukturerade frågor som ett komplement till mer strukturerade vilket vi 

gjort. Även Ejlertsson (2014) skriver om detta och menar att frågor med fasta svarsalternativ kan 

kompletteras med frågor av öppen karaktär. Detta gjorde vi för att vi eventuellt skulle missa några 

svar om vi bara använt oss av strukturerade frågor, exempelvis om vi har en fråga med ett visst antal 

fasta svarsalternativ och en respondent vill svara något annat så kan vi gå miste om det svaret. Enligt 

Stukát är det vidare bra att utesluta det mittersta svarsalternativet i frågor med svarsalternativ på en 

skala. Han menar att det finns en tendens att respondenter väljer det mittersta svarsalternativet om 

skalan är ojämn till antalet (till exempel 1-5). Vi valde, med grund i detta, att använda oss av en skala 

mellan 1-6 på våra strukturerade frågor av detta slag för att respondenterna skulle behöva ta ställning 

i frågorna.  
Stukát skriver att enkäter behöver mycket förberedelser där pilotstudier är en nödvändig del. Vi 

lät ett antal personer granska vår enkät och komma med synpunkter kring frågorna innan vi skickade 

ut enkäten till respondenterna. Detta gav oss möjlighet att justera frågorna för att öka chanserna att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Urval 

Vi valde att göra en self selection-undersökning och Ejlertsson (2014) benämner denna typ av urval 

som “enkät till besökare” vilket innebär att respondenterna har kunnat välja själva om de ville delta 

eller ej. Vi skickade ut enkäten till idrottslärare i städerna där vi bor men även i andra kommuner 

genom att lägga ut enkäten i en sluten Facebookgrupp för idrottslärare. Vi har också uppmuntrat 

respondenter att sprida enkäten vidare till andra idrottslärare som de känner till.  
    De idrottslärare som deltagit i studien undervisar i olika årskurser och urvalet har med andra ord ej 

varit begränsat till lärare som undervisar i grundskolan. Totalt har 55 utbildade idrottslärare i 
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åldrarna 22-61 deltagit i studien. Åldersmässigt är respondenterna fördelade enligt följande: fem 

respondenter (9,1%) är 22-25 år, tolv respondenter (21,8%) är 26-30 år, tretton respondenter (23,6%) är 

31-35 år, nio respondenter (16,4%) är 36-40 år, åtta respondenter (14,5%) är 41-45 år, inga respondenter 

(0%) är 46-50 år, tre respondenter (5,5%) är 51-55 år och fem respondenter (9,1%) är 56-61 år. Detta 

innebär en viss snedfördelning där åldrarna 22 till 43 år sammantaget är representerade i en högre 

grad än åldrarna 44 till 61 år (figur 01).  
 

 
Figur 01: Histogram över respondenternas åldrar.  

Respondenternas yrkeserfarenhet kan vi se har ett samband med deras åldrar eftersom det är färre 

som arbetat som idrottslärare mer än 10 år (14 st vilket alltså bör vara de äldre respondenterna) än det 

är som har arbetat 0-10 år (41st) (figur 02).  
   Den största delen av respondenterna har alltså inte arbetat så länge inom yrket och vi har inte fått 

med så många respondenter som har arbetat länge. Detta känner vi kan ha gett ett delvis missvisande 

resultat. En nyare utbildning tänker vi kan stå i korrelation till en större förståelse för de digitala 

verktygen eftersom det blivit en större del av lärarutbildningen på senare år. Utifrån ett perspektiv 

där vi tänker oss att yngre lärare kanske lättare kan ta till sig- och använda sig av digitala verktyg så 

är det möjligt att det också har bidragit till denna fördelning där den yngre respondenterna i högre 

grad kopplar den moderna teknologin genom digitala verktyg  till undervisningen.  
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Figur 02: Histogram över respondenternas yrkesverksamma år.  

Databearbetning och analys 

Ejlertsson (2014) skriver att de mest tillämpliga sättet att behandla öppna frågor på är att analysera 

innehållet eller texten kvalitativt. Han menar att ett enkelt sätt att göra detta på är att söka efter olika 

teman i respondenternas svar för att vissa teman troligtvis återkommer hos flera av  respondenterna.   

Vi har bearbetat insamlad data i Google kalkyl. För att förenkla analysen av de öppna frågorna har 

svaren på frågorna kategoriserats så som Ejlertsson beskriver. Vi började med att läsa igenom 

samtliga svar för att sedan se om vi hittade några liknelser i svaren. När vi skulle till och analysera de 

öppna frågorna började vi med att konvertera svaren från enkäterna in i ett Google kalkyldokument. 

Därefter har vi kollat på varje öppna fråga för sig och försökt att hitta liknelser i svaren. Utifrån de 

svaren som sedan är liknande varandra så har vi skapat övergripande kategorier. När den 

övergripande kategorin sedan är skapad har vi kopplat svaren som hör till den kategorin för att få en 

siffra på hur många som uttrycker att de tycker så. Efter att svaren på de öppna frågorna har 

kategoriserats menar Ejlertsson att kategorierna kan hanteras som variabelvärden och hanteras som 

de övriga enkätsvaren 
    I de öppna frågorna finns det möjlighet att skriva ett mer utförligt svar, detta medför i vissa av 

enkätfrågorna att vi har fått in mer än ett svar per fråga, vilket kan göra att det är fler svar än vad det 

är respondenter. I dessa kategorier har vi räknat samman svar som är liknande varandra men 

uttryckta på olika sätt. Ett exempel på detta är att till svarskategorin förbättrar undervisningen i en av 

frågorna har vi räknat svar som “Teoretiska moment för att skapa förståelse för olika begrepp inom 

idrott och hälsa. Visa övningar och få en djupare förståelse” (Respondent 44) och “Stora fördelar som 

lyfter undervisningen” (Respondent 26). Till kategorin ökar elevernas intresse har vi räknat svar som 

“Man möter eleverna närmare deras vardag med all teknik. Lättare att locka till aktivitet” 

(Respondent 24), “Väcker intresse hos eleverna (Respondent 17) samt “Eleverna tycker att det är roligt 

och de blir mer motiverade bl.a.” (Respondent 23). I resultatet kommer vi att förtydliga vilka frågor 

som varit öppna. De frågor som inte omnämns som öppna frågor i resultatet är således frågor med 

fasta svarsalternativ. 
I de öppna frågorna har vi försökt att utläsa hur det ansedda användandet av artefakter kan bli 

medierande kopplat till elevernas lärande utifrån det sociokulturella perspektivet. 
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Forskningsetiska överväganden 

Det finns vissa forskningsetiska riktlinjer som är viktiga att ta hänsyn till och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2017). Informationskravet innebär att deltagarna i en studie ska informeras om syftet med studien 

samt att deltagandet är frivilligt och möjligt att avbryta. I enlighet med detta krav skickade vi, i 

samband med att enkäten skickades ut, också med ett missiv där vi beskrev vilka vi är och vad syftet 

med studien är. I enlighet med samtyckeskravet så har deltagandet i studien varit frivilligt eftersom 

de som fick enkäten kunde välja om de ville svara på den eller ej. Till detta krav hör också rätten att 

respondenterna kan avbryta sitt deltagande och begära tillbaka sin enkät. för att vi. I en situation där 

en respondent vill ha tillbaka sina enkätsvar, kommer vi ställa kontrollfrågor så att inte fel enkät delas 

ut. Vi har vidare varit tydliga med att enkäten besvaras anonymt och att inga personuppgifter 

kommer att publiceras vilket bör göras enligt konfidentialitetskravet. När enkäten har besvarats och 

kommer tillbaka till oss så står det bara svaren som respondenten angivit, vilket gör att vi inte kan ta 

del av till exempel namn och personnummer. Därigenom kan inga känsliga personuppgifter tas del 

av för oss. Nyttjandekravet innebär att insamlat data endast ska användas för studien i fråga och alla 

svar av våra respondenter kommer att raderas efter att studien är avslutad.  

Metoddiskussion 
En studies validitet handlar om med vilken säkerhet metoden mäter det som ska mätas och studiens 

reliabilitet innebär att den ska kunna upprepas (Rienecker & Jörgensen, 2017). Vår enkät har besvarats 

av 55 idrottslärare från olika delar av landet och kanske hade resultatet sett annorlunda ut om 

respondentgruppen varit annorlunda sammansatt (exempelvis med andra respondenter, annan 

åldersfördelning eller andra antal yrkesverksamma år). Fördelningen av yrkeserfarenhet och ålder  är 

förskjuten mot färre år i yrket (figur 02) och lägre ålder(figur 01) vilket kan ha lett till att vi missar en 

del av idrottslärarkåren. Vi tror att om vi hade haft ett mer styrt urval så skulle resultatet kunnat bli 

annorlunda, eftersom vi tror att yngre har en något större benägenhet att känna sig säkra med digitala 

verktyg. Ett möjligt sätt för oss att styra urvalet skulle ha varit att direkt kontaktat idrottslärare som 

inte framkommer i så stor utsträckning i urvalet, som i det här fallet lite äldre lärare. Nu fick vi som 

sagt ett urval som vi inte riktigt kunde styra över på grund av att vi skickade ut enkäten på det sätt vi 

gjorde.  
Idrottslärare använder digitala verktyg i idrottsundervisningen eller så gör de inte det, och för att 

ta reda på hur användandet ser ut har vi utformat frågor som handlar om detta. Vi tror att andra 

skulle kunna använda våra frågor för att ta reda i vilken grad idrottslärare anger de använder digitala 

verktyg eller inte, samt hur dessa anses används för att utveckla elevernas motoriska förmågor. 

Resultaten skulle som tidigare nämnts dock kunna variera beroende på respondenter och andra 

parametrar.  
 

Enkäten 

Överlag verkar vår enkät vara utformad på ett sätt som gör att respondenterna har kunnat förstå 

frågorna på det sätt som vi tänkt oss. Vissa svar på frågan “Vad är avgörande för att du väljer att 

använda digitala verktyg i idrottsundervisningen?” har dock varit svåra för oss att tolka mot syftet 

och dessa enskilda svar har vi därför varit tvungna att utesluta ur resultatet. Till exempel har en 

respondent svarat “Gratis och inte dra bandbredd”. Det är möjligt att frågan har gett ett för stort 

tolkningsutrymme vilket har lett till svar som inte svarar på vår frågeställning.  
 

Urval 

I vår undersökning kunde respondenterna själva välja att delta eller ej eftersom länken fanns öppen 

för idrottslärare under en viss period. Vi har alltså inte kunnat påverka vilka idrottslärare som valt att 

svara och det är möjligt att en annan sammansättning av respondenter eller ett annat urvalsförfarande 
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gett skillnad i resultatet. De respondenter som svarat på enkäten har undervisat i spridda årskurser 

och det är möjligt att vi fått ett annorlunda resultat om vi koncentrerat urvalet till enbart grundskolan 

med tanke på att undervisningen kanske ser annorlunda ut beroende på årskurser.  
   Den största delen av respondenterna har inte arbetat så länge inom yrket och vi har inte fått med så 

många respondenter som har arbetat länge. Detta känner vi kan ha gett ett delvis missvisande 

resultat. En nyare utbildning tänker vi kan stå i korrelation till en större förståelse för de digitala 

verktygen eftersom det blivit en större del av lärarutbildningen på senare år. Utifrån ett perspektiv 

där vi tänker oss att yngre lärare kanske lättare kan ta till sig- och använda sig av digitala verktyg så 

är det möjligt att det också har bidragit till denna fördelning där den yngre respondenterna i högre 

grad kopplar den moderna teknologin genom digitala verktyg  till undervisningen.  
 

Resultat och analys 
Vi har analyserat svaren av vår enkätundersökning och därigenom försöker vi oss på att utläsa 

samband och olikheter i hur respondenterna har svarat. Här redovisas hur respondenterna har svarat 

gentemot vårt syfte. Syftet med studien var att via enkäter undersöka i vilken grad idrottslärare 

uttrycker att de använder digitala verktyg för att utveckla elevers motoriska förmågor i idrott och 

hälsa. Våra frågeställningar var följande: 

1. Vilka fördelar och nackdelar ser idrottslärare med användandet av digitala verktyg? 

2. I vilken utsträckning används digitala verktyg? 

3. Vilka typer av digitala verktyg eller programvaror används?  

4. Är det någon skillnad i idrottslärares användande av digitala verktyg beroende på ålder och 

verksamma år i yrket? 

I vilken utsträckning används digitala verktyg? 
Av alla som har svarat på enkäten använder sig 52 respondenter (94,5%) av digitala verktyg medan 

det är tre respondenter (5,5%) som inte använder sig av digitala verktyg. 
När det kommer till valet att använda digitala verktyg i undervisningen eller ej återger 

respondenterna flera olika avgörande faktorer (figur 06). Frågan rörande detta var en öppen fråga och 

svaren har kategoriserats i 8 kategorier där svar som vi tolkar är liknande har räknats samman. Vissa 

respondenter har angett flera olika avgörande faktorer. Till störst del tycks det vara avgörande att de 

digitala verktygen underlättar för lärarna i undervisningen (22 svar) men det är också viktigt att de 

bidrar till undervisningen (14 svar).  
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Figur 06: Stapeldiagram som visar svar på den öppna frågan “Vad är avgörande för att du väljer att  använda 

digitala verktyg i idrottsundervisningen”. 
 

Till kategorin med svar som handlar om att de digitala verktygen ska underlätta för läraren har vi 

kopplat svar som vi tycker passar till denna kategori. Exempel på sådana svar är “Underlättar och gör 

jobbet roligare” (Respondent 35) och “Mest avgörande är nog att jag inte kan ha koll överallt 

samtidigt, då använder jag digitala verktyg för att eleverna ska kunna bevisa att de gjort det dom ska” 

(Respondent 4). 
Vi kan utläsa att detta är den absolut största kategorin då det är åtta svar mer än i den näst största 

kategorin som kunnat räknats hit. Det är möjligt att tolka detta som att respondenterna anser sig 

använda de digitala verktygen för sin egen vinning. Om vi utgår från att en lärares arbete underlättas 

med hjälp av digitala verktyg kan det kanske även leda till att lärarna får bättre möjligheter att utöva 

sin undervisning och då bör också kvaliteten höjas på densamma.  
Till kategorin bidrar till undervisningen har vi räknat svar som till exempel anger att en avgörande 

fråga är “Om det höjer kvaliteten i min undervisning eller ej” (Respondent 25)  samt “Om det kan 

tillföra undervisningen något” (respondent 5). Här kan vi se att respondenterna anser att de är villiga 

till att använda digitala verktyg om de kan tillföra någonting till undervisningen för att höja 

kvaliteten. En respondent skriver exempelvis att de digitala verktygen bidrar till undervisningen 

genom att de kan; “Filma. Det gör att både jag, mina kollegor och eleverna kan titta och sedan tala om 

hur en progression ska ske, alternativt hur eleven ligger till rent kunskapsmässigt i förhållande till 

arbetsområde och kunskapskraven” (Respondent 10). Utifrån vad respondenten i citatet skriver tolkar 

vi det som att det sker en mediering med hjälp av de digitala verktygen/artefakterna genom att 

läraren och eleverna tillsammans tittar på filmer som har skapats och både kollar på progression och 

ger formativ bedömning för att eleven ska kunna nå sin proximala utvecklingszon.  
    Övriga svarskategorier som framkom för denna fråga var tillgänglighet - att verktygen ska vara 

lättillgängliga (9 svar), att de bidrar till lärande (6 svar), att det är roligt att använda digitala verktyg 

(5 svar), att det ger variation i undervisningen (3 svar) och att det är lätt att använda (3 svar). Tre 
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respondenter anger att de använder digitala verktyg enbart på grund av att dagens kursplan anger att 

det ska användas vid orientering.  
Vid en första anblick är det möjligt att anse att kategorierna bidrar till undervisningen och bidrar till 

lärande skulle kunna gå under samma kategori, men bara för att någonting bidrar till att 

undervisningen blir bättre behöver det inte per automatik göra att eleverna lär sig bättre utan. Det är 

möjligt att tänka att det snarare beror på hur man väljer att använda ett digitalt verktyg om 

inlärningen påverkas eller inte och därför har vi valt att använda oss av dessa två separata kategorier 

istället. 
Någonting som vi finner lite överraskande vid en första anblick kring dessa svar är att det är så 

många fler lärare som anger att digitala verktyg underlättar för dem själva i sitt arbete än det är som 

anger att det bidrar till undervisningen. Vi har tänkt att de digitala verktygen främst borde användas i 

syfte att ge eleverna en bättre utbildning och inte för att underlätta för läraren. Om vi utgår från att en 

lärares arbete underlättas med hjälp av digitala verktyg bör det även leda till att lärarna får bättre 

möjligheter att utöva sin undervisning och då bör också kvaliteten höjas på densamma. Vi kan 

därmed se ett samband mellan de två mest förekommande svaren i hur de hänger samman. Om 

läraren anser att hen får en bättre förutsättning att utföra sin undervisning så kan det med tanke på 

resultatet tolkas som att undervisningen blir bättre vilket i slutändan gynnar eleverna också. 
 

Digitala verktyg för att utveckla elevernas motoriska förmågor 

De respondenter som har uppgett att de använder digitala verktyg i undervisningen har också fått 

svara på den öppna frågan om hur de anser att de använder dessa specifikt för att utveckla elevernas 

motoriska förmågor (figur 07). Svaren på frågan har sorterats in i åtta kategorier där svar som vi tolkat 

som liknande har sammanslagits med varandra. Det vanligaste förekommande är svar som på något 

sätt anger att läraren visar instruktionsfilmer för eleverna (27 svar), men att filma eleverna och låta 

dem analysera sina egna rörelser är också vanligt förekommande (21 svar).  

 
Figur 07: Stapeldiagram som visar svaren på den öppna frågan “Hur använder du digitala verktyg i 

undervisningen för att utveckla elevernas motoriska förmågor?” 
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När vi kodade svaren på denna fråga har vi gjort skillnad på kategorierna visar film och filma eleverna 

även om eleverna i den sistnämnda kategorin också får se sina filmer. I kategorin visar film har vi 

sorterat in svar som vi tolkar handlar om att läraren visar instruktionsfilmer där elever eller läraren 

själva ej deltar. I denna kategori återfinns därför svar som “Använder appar som visar olika rörelser, 

för att eleverna ska kunna se/ härma rörelsemönster och kunna definiera vad som räknas som 

välutvecklade rörelser” (Respondent 16) och “Vi tittar på filmer som handlar om kroppsuppfattning, 

styrka och kondition. I dessa filmer förklarar de olika tekniker för kroppshållning, balans och 

säkerhet” (Respondent 44).  
Vi kan se att de flesta respondenterna som svarat på frågan anser att de använder någon form av 

digitala verktyg/artefakter (exempelvis en projektor eller dator) i undervisningen för att bidra till ett 

lärande för eleverna. Flera respondenter beskriver, likt citaten ovan, att de visar filmer för eleverna 

som ger dem instruktioner för hur de ska genomföra en uppgift på ett bra sätt och kunna utveckla de 

motoriska förmågorna. Fem respondenter har angett att de, trots att de använder digitala verktyg, inte 

använder dem med syftet att eleverna ska utveckla sina motoriska förmågor.  

   Till kategorin filma eleverna har vi räknat in svar där vi tolkar det som att eleverna filmar sig själva 

eller varandra med någon typ av digitalt verktyg/artefakt för att sedan titta på det de filmat, försöka 

lära sig av det och kunna utvecklas därifrån. Respondenterna anger bland annat att “Eleverna filmar 

sig själva vid tex redskapsgymnastik sedan tittar de och tillsammans utformar vi 

utvecklingsövningar” (Respondent 14) och att de visar “Formativa filmer som visar förmågor, filmar 

varandra och ge kamratrespons” (Respondent 52). Vi tolkar detta som att ett lärande och en 

utveckling av motoriska förmågor kan uppstå vid användning av digitala verktyg på så vis att 

idrottsläraren delger sina kunskaper till eleverna genom kommentarer utifrån filminspelningen som 

eleverna har gjort. Det finns även möjlighet för eleverna själva att titta på sina filmer och försöka att 

korrigera sina rörelser och på så sätt utvecklas. Vi kan vidare tolka det som att eleverna lär sig med- 

och av varandra genom att de kan tänkas integrera och reflektera med varandra utifrån 

inspelningarna som görs med hjälp av artefakterna. 
Övriga svarskategorier för frågan är samla material för bedömning (7 svar), söker övningar (3 svar), för 

musik - i dansundervisning (1 svar), för att motivera eleverna (1 svar) samt visar bilder (1 svar). I enlighet 

med tidigare forskning så kan vi också dra slutsatsen att filminspelning/uppspelning är det mest 

förekommande för idrottslärare i hur de anser att de utveckla elevernas motoriska förmågor med 

hjälp av de medierande verktygen. Detta tycker vi inte är en överraskning då vår litteraturgenomgång 

tydligt visar detta samband. Det kan tänkas att respondenterna ser detta som den bästa metoden för 

att visa eleverna vad de behöver korrigera.  
 

Vilka typer av digitala verktyg eller programvaror används?  

När det gäller vilka digitala verktyg som respondenterna uppger att de använder i sin undervisning 

var frågan av en kombinerad frågetyp där vi själva angav olika svarsalternativ men där 

respondenterna också kunde lägga till svar som de tyckte fattades (tabell 01). Respondenterna kunde 

svara att de använder sig av flera olika typer av digitala verktyg.  
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Tabell 01: Visar vilka digitala verktyg som används samt hur många som använder dessa i antal och procent. 

Typ av digitala 

verktyg 
         Andel användare i procent av 52 

respondenter 
Antal användare av 52 

respondenter 

Videokamera  13% 7  

Övrigt 15% 8 

BYOD 40% 21 

Pulsband 44% 23 

Dator 69% 36 

Surfplattor 77% 40 

Projektor 79% 41 

 

Vi ser utifrån svaren tre alternativ som sticker ut där 41 respondenter (79%) uppger att de använder 

sig av projektor, 40 respondenter (77%) uppger att de använder sig av surfplattor och 36 respondenter 

(69%) uppger att de använder sig av datorer. Även pulsband (23 svar, 44%) och att eleverna själva tar 

med sina enheter till lektionerna (BYOD) (21 svar, 40%) är frekvent förekommande svar som vi har 

fått in medan svarsalternativet videokamera inte var lika vanligt förekommande (7 svar, 13%). En del 

respondenter har även angivit några andra digitala verktyg som vi inte hade som svarsalternativ, 

dessa svar har vi kategoriserat under övrigt (8 svar, 15%). Exempel på sådana verktyg är bland annat 

chromebook, Hp-stream, XBOX och TV. 
69% av respondenterna använder sig av antingen datorer, surfplattor eller projektorer och detta 

borde rimligtvis kunna ställas i relation med tidigare resultat om fördelarna med digitala verktyg. Vi 

ser att just de här verktygen används mest vilket bör peka på att det är de här verktygen som 

respondenterna anser, som de själva beskriver, förbättrar undervisningen mest. När vi i vår enkät har 

ställt frågan “Vilka fördelar kan du se med digitala verktyg i idrottsundervisningen?” har vi fått 

tilsvar “Stora fördelar som lyfter undervisningen (Respondent  26)”. 
    Vi kan även tänka oss att anledningen till att just dessa tre digitala verktyg är mest förekommande 

under undervisningen är att de har stora användningsområden. En av respondenterna skriver så här 

“Stora användningsområden med projektor och dator för genomgångar, pulspass, dans, timer, visa 

filmklipp etc. oändliga möjligheter.( Respondent 24)”. Surfplattorna har, som vi tidigare redovisat, ett 

enormt utbud av appar och de är dessutom enkla att använda och lätta att ta med. Projektorerna 

används troligtvis i syfte att många elever ska kunna se någonting samtidigt (exempelvis 

instruktioner eller rörelser) och en dator kan ha många uppgifter under en lektion (exempelvis samla 

in uppgifter från eleverna och spela upp det material som används på projektorerna). En relevant 

fråga som vi bör ställa oss i samband med detta är om respondenterna anser att projektorn i sig är ett 

verktyg som de använder sig av och då räknar med den apparat som används för att spela upp 

materialet som visas där eller ej, för själva projektorn i sig är ju inte användbar i annat fall. Om vi kan 

tillåta oss att räkna med att varje projektor används tillsammans med en dator eller annan enhet för 

uppspelning så skulle svaren i kategorierna dator och surfplatta kunna vara flera om respondenterna 

inte tänkt på detta.  
Utifrån resultatet kan vi se att sju respondenter använder sig av videokamera. Vi kan tänka oss att 

detta kan bero på flera olika orsaker. Ett alternativ kan vara att de faktiskt använder sig av en 

videokamera, vilket vi ser skeptiskt på. Eftersom det är lite av en föråldrad teknik och kanske inte det 

första en idrottslärare väljer att köpa in då de bara har ett användningsområde. En annan anledning 
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till detta kan vara att idrottslärare helt enkelt tänker sig att t.e.x en padda eller telefon kan räknas som 

en videokamera då det finns inbyggt i enheten och därför svarar videokamera som ett alternativ. 
 

Skolans eller egna enheter 

De flesta lärarna (90%) av de som anger att de använder digitala verktyg i undervisningen anger att 

skolan tillhandahåller digitala verktyg (enheter) till eleverna. Främst tycks det vara så att skolorna i 

dessa fall till 72% tillhandahåller med en enhet till varje elev men det förekommer också att elever får 

dela på enheter (28%). 10% av respondenterna (fem personer) anger att skolorna inte tillhandahåller 

några enheter över huvud taget vilket bör innebära att eleverna får använda sina egna enheter. 
     Svaren på frågan om eleverna använder sina egna enheter i undervisningen (BYOD) visar dock att 

fyra av de fem respondenter som angett att skolorna ej tillhandahåller enheter svarat att det endast är 

elevernas egna enheter som används. Här går svaren alltså inte ihop eftersom en lärare då har uppgett 

att hen använder digitala verktyg som varken skolan tillhandahåller eller som eleverna har med sig 

själva. En möjlig tolkning av detta är att det är möjligt att denna lärare använder sig av sin egna enhet 

vilket ej har funnits med som svarsalternativ.  
Utöver de som svarat att det endast är elevernas enheter som används så har 46% av 

respondenterna angett att elevernas egna enheter används i undervisningen i kombination med 

skolans enheter. Lika många har vidare angett att elevernas egna enheter inte används alls vilket 

innebär att det i dessa fall endast är skolans enheter som används.. 

Appar som används i undervisningen 

Respondenterna redovisar för vilka olika appar de använder sig av i sin undervisning (tabell 02). Detta 

var en öppen fråga och vi har likt tidigare kategoriserat svaren vilket i detta fall blev i fem olika 

kategorier där liknande svar räknats samman. Respondenterna har i vissa fall angivit specifika appar 

medan andra har angivit ett mer övergripande svar. 
 

Tabell 02:  visar vilka typer av appar som används i undervisningen, hur många som använder dessa och några 

exempel på vilka som används. 

Kategorier Antal 

svar 

Exempel på appar 

Appar/spel för instruktionsfilmer 32  Youtube, Just Dance, instruktionsvideos på olika 

hemsidor, Seven minute workout 

Appar för 

filminspelning/uppspelning 
21 Den medföljande kameran, coach's eye, IMovie  

Appar för orientering 14 TurfHunt, Google maps, Runbit 

Appar för att mäta puls 10 Polar go fit, HRV score 

Streamingtjänst för musik 6 Spotify 

 

Den största kategorin som vi kunde utläsa används av respondenterna var appar/spel för 

instruktionsfilmer (32 sådana appar listades). Till denna kategori har vi valt att räkna in appen för 

Youtube som är det allra mest återgivna svaret bland respondenterna (används av 21 respondenter). 
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Vi har valt att göra detta för att vi anser att Youtubes främsta användningsområde är att visa 

instruktionsfilmer för eleverna och på så sätt passar bra i den kategorin och även om Youtube också är 

en hemsida så tror vi att appen används i högre utsträckning. Att just Youtube är så frekvent 

förekommande tror vi kan vara för att appen har ett så stort användningsområde. Du kan till exempel 

visa filmer för eleverna, streama musik och det finns även en möjlighet att använda sig av flippat 

klassrum där läraren gör en video eller länkar till en video som eleverna får titta på hemma när de 

kommer till lektionen vet vad de ska göra och det är bara att starta lektionen direkt.. 
     Andra exempel på appar från kategorin appar/spel för instruktionsfilmer är Just Dance (ett dansspel 

där eleverna lär sig att dansa genom att följa rörelser som kommer upp på skärmen). Just Dance kan, 

utifrån våra egna erfarenheter, i mångt och mycket användas genom Youtube vilket också förstärker 

anledningen till att vi har valt att sätta Youtube under just denna kategorin. Eftersom Just Dance är ett 

program där eleverna ska härma det som sker på en skärmen och då finns möjlighet att de lär sig 

tillsammans med och utav det digitala verktyget och med varandra, vilket kan återknyta till det 

sociokulturella perspektivet på lärande. 
En annan kategori som var frekvent förekommande var appar för filminspelning/uppspelning (21 

svar). Exempel på dessa appar som respondenterna angav var de medföljande filmfunktionerna på 

surfplattorna och Coach's eye (en app för att spela upp inspelat material i olika format, exempelvis i 

slow motion).  
De tre sista kategorierna var streamingtjänst för musik (6 svar), appar för att mäta puls (10 svar) och 

appar för orientering (14 svar). I kategorin streamingtjänst för musik var Spotify den enda appen som 

listades och det är såklart möjligt att argumentera för att Youtube kan användas i detta syfte och 

skulle kunna inkluderas här också men vi valde att ta med de appar som endast är till för att streama 

musik och då kvalificerar sig inte Youtube in i den här kategorin. Det skulle kunna vara en anledning 

till att just Spotify inte är mer återgivet än vi kanske hade trott innan. I övrigt så är Polar gofit och HRV 

score exempel från respondenterna på appar för att mäta puls och Google maps, Runbit och Turf Hunt är 

frekventa exempel på appar för orientering. 
Utifrån vårt syfte med den här undersökningen kan vi notera att de två kategorierna som fått flest 

svar är appar för instruktionsfilmer samt appar för filminspelning/uppspelning. Dessa typer av appar kan 

användas i syfte att utveckla elevernas motoriska förmågor under undervisningen. 

Är det någon skillnad i idrottslärares användande av digitala 
verktyg beroende på ålder och verksamma år i yrket? 

Den större delen av respondenterna uppger att de känner sig relativt säkra på att använda digitala 

verktyg och det oavsett vilket åldersspann de befinner sig i vilket histogrammet (figur 03) visar. 

Respondenterna skulle skatta sig själva i hur säkra de känner sig i att använda digitala verktyg i sin 

undervisning, de som valt 1 är inte så säkra medan de som har valt 6 känner sig säkra. Vi kan enbart 

se små skillnader i den självskattade känslan av hur säkra respondenterna är när det gäller att 

använda digitala verktyg i undervisningen. De som är 41-61 år har ett medelvärde på sina skattningar 

som är 4,88, de som är 31-40 år har ett medelvärde på 4,86 och de som är 21-30 år har ett medelvärde 

på 5,35. De yngre respondenterna kan, utifrån dessa medelvärden, sägas ha en aningen högre (0.5) 

självskattad känsla av säkerhet i användandet av digitala verktyg. Detta kan bero på att de yngre 

respondenterna har haft digitala verktyg i sin omgivning en större del av sina liv till skillnad från de 

som är äldre. Detta kan också ge en större benägenhet att integrera digitala verktyg i sin undervisning 

än om man inte har så stor erfarenhet av digitala verktyg.  
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Figur 03: Histogram som visar hur de svarat på den slutna frågan om hur säkra de känner sig när det gäller att använda 

digitala verktyg. 
 

Det vi kan tolka av det här resultatet är att de två äldre grupperna har en större spridning i sin 

självskattning (en del känner sig väldigt säkra, medan en annan del har skattat sig själv lägre på 

skalan) än vad den yngre gruppen har (där alla har skattat sig själv med 4 eller högre) och detta 

medför då att medelvärdet dras ner.  
Till skillnad från den yngre gruppen så har de som är äldre behövt att lära dig digitala verktyg i 

vuxen ålder vilket kan ha gjort att några av de äldre idrottslärarna inte känner ett behov av att lära 

sig, vilket antagligen kan ha bidragit till den spridning som vi kan se i de urvalsgrupperna. 
 

Vilka fördelar och nackdelar ser idrottslärare med användandet av 
digitala verktyg? 

Fördelar med digitala verktyg 

I de svar som har kommit in via enkäterna listar respondenterna många fördelar med att använda 

digitala verktyg i undervisningen. Svaren på den öppna frågan har vi sorterat in i kategorier där svar 

som är liknande varandra men uttryckta på olika sätt har räknats samman (figur 04).  
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Figur 04: Stapeldiagram som visar svar på den öppna frågan “vilka fördelar kan du se med digitala verktyg i 

undervisningen?” 
 

Efter att svaren kategoriserats fick vi fram 11 kategorier och av dessa ser vi tre svarskategorier som 

flest svar pekat på: att de digitala verktygen förbättrar undervisningen (20 svar), att de ökar elevernas 

intresse för undervisningen (15 svar) och att de förenklar bedömningen (13 svar). Till svarskategorin 

förbättrar undervisningen har vi räknat svar som “Stora fördelar som lyfter undervisningen” 

(Respondent 26) och “Teoretiska moment för att skapa förståelse för olika begrepp inom idrott och 

hälsa. Visa övningar och få en djupare förståelse” (Respondent 44). Det vi kan utläsa från detta 

resultat är att respondenterna anser att de digitala verktygen hjälper till att förbättra undervisningen. 

Ett exempel på detta; “Kunna visa rörelsemönster, förklara steg för steg. Som stöd för elever i dans, 

gymnastik, kroppensrörelser, muskler och leders funktion i rörelse” (Respondent 31). I citatet tolkar vi 

att läraren tillsammans arbetar med eleverna för att de ska kunna utvecklas till nästa nivå. Utifrån de 

svar som vi har fått från respondenterna kan vi också se att de digitala verktygen främst hjälper till 

med är att förtydliga undervisningen. Då vi inte har ställt några vidare följdfrågor på vad det är som 

gör att undervisningen blir exempelvis tydligare blir det svårt att dra några längre slutsatser utav 

detta svaret. 
Till kategorin ökar elevernas intresse har vi räknat svar som “Man möter eleverna närmare deras 

vardag med all teknik. Lättare att locka till aktivitet” (Respondent 24), “Väcker intresse hos eleverna 

(Respondent 17) samt “Eleverna tycker att det är roligt och de blir mer motiverade bl.a.” (Respondent 

23). Här kan vi se att respondenterna anser att eleverna motiveras av införandet av digitala 
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verktyg/artefakter. Vi kan även se att det finns lärare som anser att de “möter” eleverna närmare 

deras vardag där eleverna använder teknik stora delar av tiden. Detta uttrycker lärarna att de 

utnyttjar i din undervisning för att få eleverna mer intresserade av idrottsundervisningen. Vi kan 

vidare se att lärarna uttrycker att digitala verktyg bidrar till elevernas lärande vilket är en egen 

svarskategori.  
I kategorin förenklar bedömningen har vi räknat in svar som “Möjlighet att se det jag inte hann på 

lektionen, tex filma när de dansar, eller att de filmar gymnastikrörelser och lämnar in” (Respondent 

11), “Att man lätt tex filma en rörelse och visa eleverna hur det ser ut för att ge en formativ 

bedömning” (Respondent 45) samt “Det underlättar även för mig då jag ska göra bedömningar då det 

blir mer säkert eftersom jag kan gå tillbaka och se igen” (Respondent 53). Vi finner detta resultat en 

aning överraskande då vi inte trodde att så många anser att de jobbar med digitala verktyg för att de 

förenklar bedömningen, vi trodde att det skulle förekomma men inte i den här utsträckningen. Här 

kan vi se att det är många av respondenterna som anger att den låter eleverna filmas eller filma sig 

själva och sedan väljer att titta på materialet vid ett senare tillfälle, både för att kunna fokusera på 

undervisningen men också för att kunna titta och göra bedömningar i lugn och ro. Dessutom kan fler 

elever få en mer rättvis bedömning utifrån att läraren anser att de får tid att se alla i en mycket större 

utsträckning. Men det finns också de som påtalar att det förenklar kommunikationen med eleverna 

som i följande citat; “Lättare som lärare att ge feedback och det underlättar för kommunikationen till 

eleverna” (Respondent 42).  
Andra kategorier som framkommit utifrån svaren gällande fördelar med digitala verktyg i 

undervisningen är: individanpassning/inkludering (8 svar), förenklar undervisningen - den blir lättare 

att bedriva (6 svar), lättillgängligt och bra material (5 svar), förenklar dokumentation (5 svar), mindre 

arbete för läraren (4 svar), bidrar till inlärning (4 svar), bidrar till elevers självständighet - att de kan 

arbeta utan stöd av vuxen (3 svar) samt varierar undervisningen (1 svar).  
När vi ser detta resultat så känner vi att de många fördelarna som respondenterna nämner kan 

vara en stor del i att så många anger att de använder sig av digitala verktyg i sin undervisning. 

Utifrån att lärarna anser att de digitala verktygen underlättar bedömningen, förtydligar 

undervisningen samt ökar elevernas intresse så kan det tolkas som att det skulle ge förutsättningar för 

en god undervisning.  

Nackdelar med digitala verktyg 

Svaren på den öppna frågan om vilka nackdelar respondenterna kan se med användning av digitala 

verktyg i undervisningen har vi, likt frågan ovan, sorterat in i kategorier där svar som är liknande 

varandra men uttryckta på olika sätt har räknats samman (figur 05). Efter att svaren på denna fråga 

kategoriserats fick vi fram 13 kategorier och av dessa ser framför allt två svarskategorier som flest 

svar pekat på: att de digitala verktygen förknippas med tekniska problem (16 svar) samt att det är 

dyrt med digitala verktyg (11 svar).  
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Figur 05: Stapeldiagram som visar svar på den öppna frågan “vilka nackdelar respondenterna ser med digitala 

verktyg i undervisningen?” 
 

Av de nackdelar som listas av respondenterna är det alltså tekniska problemen som kan uppstå i 

användandet av digitala verktyg som är mest förekommande. Några exempel på svar som vi räknat 

in i kategorin tekniska problem är “Att det inte alltid fungerar med nätverk, lagring av data osv” 

(Respondent 43), “Ibland krånglar tekniken (opålitligt)” (Respondent, 48) samt “Att tekniken inte 

fungerar” (Respondent 6). Det vi kan förstå från resultatet är att med digitala verktyg så anger lärarna 

att det ibland krånglar. Tekniken som respondenterna anger att de använder är beroende av att ha en 

infrastruktur som fungerar (nätverk, lagring o.s.v.) på ett annat sätt än vad andra redskap har behov 

av, till exempel så behöver inte en plint vara uppkopplad mot ett wifi. 
Till kategorin dyrt har vi sorterat svar som “Att det blir dyrt när eleverna inte kan/får använda 

egna mobiler” (Respondent 8), “Att det blir en ekonomisk fråga vid inköp av nya utvecklande 

redskap (Respondent 26) samt “Dyrt, lätt att det går sönder (Respondent 32).  här kan vi dra en 

ganska solklar analys av att lärarna anser att Här kan vi dra en slytsats av att respondenterna uppger 

att det är dyrt att köpa in de digitala verktygen.  Utifrån aspekten att köpandet är dyrt så måste vi 

anta att pengarna till inköpen tas från idrottens egna budget, det för oss i tankarna att idrottslärarna 

kan behövas ställas inför ett val i vad de måste prioritera i sina inköp. Övrigt material (t.ex. bollar, 

plintar och västar m.m.) är också dyrt att köpa in och de behövs också i undervisningen. Vi förstår då 

att den ekonomiska biten kan vara ett hinder till att använda sig av digitala verktyg och kanske 

framförallt i det sammanhang att det inte går att köpa in tillräckligt mycket verktyg som i sin tur kan 

göra att undervisningen med digitala verktyg blir lidande. Det kan också vara en förklaring på varför 

en del idrottslärare anger att de låter eleverna använda sina egna enheter i undervisningen, eftersom 

det då inte blir en utgift för skolan på samma sätt. 
Andra svarskategorier som framkommit för nackdelar med digitala verktyg är: tidskrävande (9 

svar), bristande tillgänglighet (8 svar), missbruk av vissa elever (6), upplevs krångligt (5 svar), 

försämrar undervisningen (3 svar), kräver kunskap hos läraren (3 svar), svårt att hantera för vissa (2 

svar), negativ inställning hos eleverna (2 svar), läraren blir mer passiv (1 svar) samt mer skärmtid (1 
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svar).  Fem av respondenterna har angett att inte ser några nackdelar med användandet av digitala 

verktyg i undervisningen.   
     När vi ser på resultatet av denna fråga kan vi konstatera att det största problemet med integrering 

av digitala verktyg är teknikstrul, vi ser även att några respondenter (11st) anser att det kan vara dyrt 

att köpa in verktygen. Även om nackdelarna är relativt många så kan vi ändå utläsa att 

respondenterna har överseende med detta och ändå väljer att använda sig av de digitala verktygen. 

Detta kan kanske bero på att de tycker att vinsterna är större än vad förlusterna är. 

Sammanfattning av resultatet 

Det vi kan utläsa av resultatet är att i princip alla lärare (utom tre) anger att de använder sig av 

digitala verktyg i sin undervisning och att de flesta uppger att de är bekväma med att använda sig av 

dem. Av de respondenter som angett att de använder digitala verktyg i undervisningen har 49 

stycken angett att de använder de med syfte att bidra till utveckling av elevernas motoriska förmågor. 

Någon nämnvärd skillnad i idrottslärares användande av digitala verktyg i förhållande ålder och 

verksamma år i yrket kunde ej noteras.  
     De verktyg som respondenterna anger att de använder mest är surfplattor och projektorer och de 

appar som de anger att de använder mest på surfplattorna är appar för filminspelning samt youtube. 

Dessa typer av appar kan användas i syfte att utveckla elevernas motoriska förmågor i 

undervisningen. De fördelar respondenterna uppger att de kan se med användandet av digitala 

verktyg är att de förbättrar undervisningen. Respondenterna pratar också om att de tillsammans med 

eleverna kan se på filmer och diskutera elevernas prestationer vilket kan tolkas som att läraren, med 

hjälp av de digitala verktygen, hjälper eleverna mot den proximala utvecklingszonen. De tycker också 

att de ökar elevernas intresse samt att de förenklar bedömningen på eleverna. De nackdelar 

respondenterna uppger att de ser är de tekniska problemen som kan uppstå i användandet av digitala 

verktyg samt att det är dyrt och tidskrävande. Respondenterna uppger också att skolan ser till att i de 

flesta fall tillhandahålla enheter till eleverna även om elevernas egna enheter också används. 
     Lärare använder sig i stor utsträckning av de digitala verktygen för att underlätta för sig själv både 

vad gäller dokumentation och bedömning. Flera lärare har också nämnt att de använder de digitala 

verktygen för att förbättra undervisningen. Respondenterna har även fått svara på vad det finns för 

nackdelar med digitala verktyg i undervisningen och att tekniska problem är det största hindret. Dock 

så använder sig de flesta ändå sig av digitala verktyg och således är fördelarna större än nackdelarna. 
 

Diskussion 

 

Nedan kommer vi att diskutera och resonera kring de centrala delarna i vårt resultat som vi fått fram 

och koppla detta till tidigare forskning. Med utgångspunkt i vårt syfte kommer vi att diskutera hur 

respondenterna anser att de digitala verktygen kan bidra till en utveckling av elevernas motoriska 

förmågor. Vidare kommer vi att diskutera vilken inverkan de digitala verktygen har på 

undervisningen utifrån vad respondenterna uttryckt . Vi kommer sedan att avsluta med en kort 

slutsats samt presentera förslag på vidare forskning som vi tycker vore intressant. 

Användandet av digitala verktyg 

Merparten av de lärare som svarat på enkäten har angett att de använder digitala verktyg i 

undervisningen. Detta tänker vi kan bero på att de kanske varit mer benägna att svara på frågor om 

digitala verktyg om det är något de känner ett intresse för. Tidigare forskning visar att det finns vissa 

hinder för integrering av digitala verktyg i undervisningen varav bristfällig kunskap hos läraren är ett 

problem (Browne, 2015; Robinsson & Randall, 2017; Villalbas et.al 2017). Respondenterna i vår studie 

har till stor del angett att de känner sig säkra när det gäller användandet av digitala verktyg. Detta 

gäller oavsett vilken ålder respondenten har, vilket alltså kan tänkas tyda på att de anser sig ha den 
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kunskap som behövs.  Detta skulle i så fall vidare stämma bra med att det är få som har angett att de 

känner sig osäkra i att använda digitala verktyg och att det också är få som angett att de inte använder 

digitala verktyg i undervisningen. Vi tänker oss att det finns en större tendens att använda digitala 

verktyg i undervisningen om läraren känner sig säker i sitt användande av verktygen. En tanke vi 

hade innan genomförandet av denna undersökning var att det kanske skulle vara färre bland de äldre 

respondenterna som använde och kände sig säkra på digitala verktyg men så var inte fallet.  
Utifrån att de digitala verktygen kan fungera som medierande artefakter i idrottsundervisningen 

och möjliggör lärande, tänker vi att det borde ligga i respondenternas intresse att använda dessa lika 

väl som andra redskap i ämnet. Det anses bland annat vara bra att visa inspelat material för eleverna 

när läraren ska ge återkoppling på genomförda aktiviteter (Kretschmann, 2017) och de digitala 

verktygen kan vidare användas för att motivera eleverna (Casey, Goodyear & Armour, 2016). 

Idrottslärarna som deltagit i vår studie lyfter många fördelar med att använda digitala verktyg i 

undervisningen. De tycker bland annat att de digitala verktygen förbättrar undervisningen, att de 

förenklar bedömningen och att de ökar elevernas intresse. Många lärare tycker även att 

undervisningen blir tydligare för eleverna eftersom de kan visa exempelvis rörelser som de själva 

annars kanske inte kan utföra så bra, det ger då eleverna en tydlig bild om vad som ska göras. Detta 

går i enlighet med Gibbs (2014) studie där elever får lära sig genom att härma danssteg som visas på 

en skärm. eleverna får se vad som ska göras och upprepar stegen efter bästa förmågor. Det kan också 

ge läraren möjlighet att kolla på och korrigera eleverna ur ett annat perspektiv än om hen själv skulle 

visa stegen. 
    När vi ser detta resultat så känner vi att de många av fördelarna som nämns troligtvis har en stor 

del i att så många använder sig av de digitala verktygen i undervisningen. Det är dock viktigt att som 

Yu et al. (2018) skriver inte bara sätta ett digitalt verktyg i händerna på en elev, utan idrottsläraren 

måste ha ett tydligt mål med undervisningen och ge eleverna ett klart syfte med vad de ska göra. Det 

finns annars en risk att eleverna inte lär sig det som var tänkt från lärarens håll.  
   De digitala verktygen som respondenterna anser sig använda mest under undervisningen är 

surfplattor, datorer och projektorer. På surfplattorna anger respondenterna att de använder appar för 

filminspelning mycket, även appar för pulsmätning, orientering och spel som har ett instruktionssyfte 

används, likaså används även Youtube i hög utsträckning. Dessa typer av verktyg och appar stötte vi 

på i vårt arbete med bakgrunden till denna studie och ses inte som överraskande för oss. Vi hade med 

oss att vi troligen skulle stöta på filminspelning och mobila enheter i stor utsträckning eftersom det 

återkommer i många av de studier vi har läst (Casey och Jones, 2011;Clegg, Phillips & Rodenbeck, 

2014;Kretschmann, 2017; O’Loughlin, et al, 2013;  Trout, 2013; Yu et al, 2018;). 
 

Digitala verktyg för utveckling av motoriska förmågor 

Utifrån resultatet kom vi fram till att respondenterna anger att film ofta används för att utveckla 

elevernas motoriska förmågor. Oavsett om det används genom att visa exempelvis instruktionsfilmer 

för eleverna eller om det är att eleverna själva får filma varandra så kan vi se att det mesta kretsar 

kring film i största allmänhet. Tidigare forskning anger också i likhet med vårt resultat att 

videoinspelningar kan användas för att kunna analysera prestationer och att det ses som ett effektivt 

verktyg i arbetet med att förbättra motoriska förmågor (O’Loughlin et al.  2013; Trout, 2013; Yu et al. 

2018;).   
Vi tolkar resultatet som att ett lärande och en utveckling av motoriska förmågor kan uppstå vid 

användning av digitala verktyg/artefakter på så vis att idrottsläraren delger kunskaper till eleverna 

genom kommentarer utifrån filminspelningar som eleverna har gjort. Det finns även möjlighet för 

eleverna själva att titta på sina filmer genom de medierande redskapen och försöka att korrigera sina 

rörelser och på så sätt utvecklas. Vi kan vidare tolka det som att eleverna lär sig med- och av varandra 

genom att de kan tänkas integrera och reflektera med varandra utifrån inspelningarna som görs med 

hjälp av artefakterna. I likhet med vårt resultat så skriver Kretschmann (2017) att en kontinuerlig 

återkoppling till eleverna via inspelat material ses som överlägset då eleven både kan få se vad de 

behöver träna på men även kan diskutera, gentemot den mer traditionellt sett  muntliga 
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återkopplingen. Enligt Casey och Jones (2011) används digitala verktyg oftast för bedömning av 

elever och för att följa deras framsteg. Vad vi kan se utifrån de svar som vi har fått så är det en 

övervägande del av respondenterna som använder sig av de digitala verktygen för att det underlättar  

i olika avseenden (exempelvis vid just bedömning) och att det bidrar till undervisningen. Enligt en 

studie som Casey och Jones har de med hjälp av digitala verktyg försökt få  lågpresterande elever att 

bli mer delaktiga i idrott och hälsa. Lärarna som har deltagit i studien upplever att eleverna har fått en 

djupare förståelse för de motoriska förmågorna. Detta var enligt studien ett resultat av att eleverna 

fick se sina egna egna prestationer som filmats. I denna studien har de kommit fram till att de digitala 

verktygen har hjälpt eleverna att fördjupa sina kunskaper. Detta understryker i sin tur den känslan 

som respondenterna i vår studie har. Med hjälp av artefakterna har eleverna i Casey och Jones studie 

fått hjälp att tolka sina motoriska rörelser, vilket bör ha hjälpt dem att få en djupare förståelse.     
Noterbart är att ca 8% av respondenterna i vår studie anger att de inte använder digitala verktyg 

för att utveckla elevernas motoriska förmågor. En sådan liten siffra anser vi tydligt visar att lärarna är 

duktiga på att använda sig av digitala verktyg i just detta syfte generellt sett. Vi funderar dock på vad 

det är som gör att de lärare som inte använder sig av de digitala verktygen har för motiv till att inte 

göra det när forskning tydligt pekar på att det är till fördel för eleverna. När vi sedan har gått igenom 

enkätsvaren tolkar vi att detta kan te sig på följande sätt,  att lärare inte tror på syftet med att använda 

de digitala verktygen för att utveckla den motoriska förmågor. Det kan också vara så att 

respondenterna faktiskt använder de digitala verktygen i detta syfte, fast de inte förstår eller tänker på 

det. 
    Vi kan se att vår studie ligger i linje med det internationella forskningsläget när det kommer till 

forskning kring att utveckla elevers motoriska förmågor med hjälp av digitala verktyg. Vår tanke var 

att vi kanske skulle få annorlunda resultat av en studie här i Sverige men så var inte fallet.  
 

Slutsatser 

Resultatet av vår studie visar att respondenterna till stor del använder sig av digitala verktyg på något 

sätt. Det vi kan se är att film i någon form anses användas mest, antingen med syfte att visa film eller 

att filma elever med målet att utveckla motoriska förmågorna. Med det här resultatet tycker vi oss se 

att de medierande redskapen används i syfte att främja elevernas lärande tillsammans med eleverna 

och lärare. Att det även pekar på att idrottslärare ställer sig positiva till- och använder digitala verktyg 

i undervisningen tror vi, till viss del, kan bero på det urval som vi gjort. En annan anledning till att 

resultatet blev som det blev kan vara att digitala verktyg används mer och mer i samhället och att det 

är naturligt att det även kommer in i skolans värld.  Fler och fler ämnen får krav på digitalisering och 

därmed känns det också naturligt att idrottsundervisningen kommer gå allt mer åt samma håll. I 

dagsläget är det bara ett centralt innehåll som påvisar att digitala verktyg ska användas i 

undervisningen i idrott och hälsa men vi tror att det kan bli fler framöver. 
Om lärare som inte använder digitala verktyg läser denna studie  kan de kanske bli inspirerade till 

att använda sig av digitala verktyg när de får se hur många som faktiskt gör det och på vilka sätt 

verktygen kan användas. 

Framtida studier 

I denna studie har vi undersökt hur digitala verktyg används i idrottsundervisningen för att förbättra 

de motoriska förmågorna hos eleverna genom att fråga lärare. Vidare skulle det vara intressant att 

besöka skolor och göra observationer för att se om de digitala verktygen verkligen ger en ökad 

inlärning hos eleverna eller inte. lärare kan kanske ha en uppfattning om hur mycket de digitala 

verktygen förbättrar inlärningen. Det vore intressant att jämföra lärarnas uppskattningar med den 

påverkan de digitala verktygen har i praktiken genom observationer. 
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Bilaga 2 

  

Missiv 
Hej alla blivande kollegor! 
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Vi är två fritidslärarstudenter som har valt inriktning idrott och hälsa. Vi håller nu på att skriva vårt 
examensarbete som kommer att handla om idrottslärares användande/icke användande av 
digitala verktyg som hjälpmedel för att utveckla elevers motoriska förmågor. Vi har tillsammans 
gått igenom hur forskningsläget ser ut idag, därefter har vi konstruerat en enkät för att samla in 
den data som vi behöver. Vi önskar att så många som möjligt tar sig tid att svara på våra frågor 
och vi är intresserade av svar både från er som använder digitala verktyg i undervisningen och 
från er som inte gör det. Tipsa gärna era kollegor också. 

 

Inga personuppgifter kommer att publiceras och svaren från enkäten kommer att behandlas 
konfidentiellt. 

 

Tack på förhand! 
Henrik och Johan 

 


