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Sammanfattning  
Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur högstadielärare i idrott och hälsa arbetar med 

digitala hjälpmedel i sin undervisning. Studiens fokus inkluderar om lärare anser att digitala 

hjälpmedel påverkar deras undervisning samt bedömningsprocess. 

 

1. Hur används digitala hjälpmedel i undervisningen? 

2. I vilket syfte används digitala hjälpmedel? 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar kan digitala hjälpmedel ha på undervisningen av idrott 

och hälsa enligt de tillfrågade högstadielärarna?    

4. Hur kan bedömningsprocessen påverkas av digitala hjälpmedel enligt de tillfrågade 

högstadielärarna?    

 

Metod:  

Studien som genomförts var en kvalitativ intervjustudie där fem olika högstadielärare som 

undervisar i idrott och hälsa och använder sig av digitala hjälpmedel i sin undervisning 

intervjuades. 

 

Resultat: 

Resultaten visade att inkluderingen av digitala hjälpmedel upplevdes kunna ha en positiv 

påverkan på elevers inlärningsprocess enligt de tillfrågade lärarna. Även 

bedömningsprocessen ansågs förenklas i och med användning av digitala hjälpmedel, främst 

genom videoinspelning. 

 

  



Abstract 

Aim and research questions: 

The aim of this study was to examine how lower secondary school teachers in physical 

education work with digital tools in their teaching. The focus of the study includes if teachers 

believed that digital tools affect their teaching and the assessment process.  

 

1. How are digital tools used in teaching? 

2. What is the purpose of using digital tools? 

3. What advantages and disadvantages can digital tools in the teaching of physical education 

have according to the surveyed lower secondary teachers?  

4. How can the assessment process be influenced by digital tools according to the surveyed 

lower secondary teachers? 

 

Method: 

The study was carried out through qualitative interviews in which we interviewed five lower 

secondary school teachers who teach physical education and health, and use digital tools in 

their teaching. 

 

Results:  

The results showed that the inclusion of digital tools can have a positive impact on pupils' 

learning according to the surveyed teachers. Also, the assessment process was experienced to 

be simplified with the use of digital tools, mainly through video recording.  
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1 Inledning 
 

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis   

Tiden ändras och vi ändras med den 

(Latinskt ordspråk) 

 

Barn och ungdomars internetanvändning sätts ofta i sammanhang som spelberoende, isolering 

och mobbning på sociala medier. Samtidigt lever både unga och vuxna i ett samhälle där 

informationsteknik (IT) spelar en avgörande roll. Därför menas det att skolan med fördel kan 

ta del av dessa nya tekniker för att möta de behov som dagens och morgondagens samhälle 

och arbetsliv innehåller (Ahlfort, 2015; Hylén 2008, s.4; Hylén 2010, s.22). 

Samtidigt som världen runt om oss digitaliserats i olika aspekter, digitaliseras därtill 

skolan som respons på utvecklingen (Hylén 2010, s.36). Regeringen lägger fram förslag på 

hur digitala verktyg kan inkluderas i styrdokumenten och arbeten med en-till-en-projekt blir 

allt vanligare i den svenska skolan (Skolverket 2016-06-20; Ceesay 2009, s.21-22). Parallellt 

med denna i övrigt fortskridande utveckling syns genom en kvalitetsgranskning från 2012, att 

ämnet idrott och hälsa halkar efter i användandet av IT i undervisningen. Tidigare tillfrågade 

lärare i idrott och hälsa beskriver att ett av problemen bland annat kan ligga i brist gällande 

resurser eller kompetens samt oro att det kan leda till ökat stillasittande (Skolinspektionen 

2012, s.24). 

I och med detta vill denna studie undersöka lärare i idrott och hälsa som faktiskt 

använder sig av digitala hjälpmedel i sin undervisning. Vi önskar presentera dessa lärares syn 

på digitaliseringen av skolan samt fördelar och nackdelar som finns för att möjligtvis inspirera 

aktuella parter inom ämnet idrott och hälsa att kanske påverka undervisningen och 

bedömningen, samt för att hänga med i den digitaliserade omvärlden. Vi vill undersöka hur 

lärare i idrott och hälsa har låtit digitala resurser förändra deras lektionsinnehåll och hur de 

har experimenterat med de digitala lärresurser som finns till deras förfogande.  

 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Digitalisering av samhället 
Schmidt & Cohen (2013, s. 3) berättar att internet är en skapelse bland många men en av få 

som människor egentligen inte riktigt förstår. Med detta menas det att det har skapats 

någonting vars initiala syfte var ett sätt att överföra information, men som har blivit mycket 

mer än så i kombination med en oändligt mångsidig plattform för människors uttryck. Det 
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växer sig inte bara större utan också allt mer komplext för varje sekund. Internet är en källa 

för att utföra både bra och onda saker och vi har ännu inte bevittnat dess fulla påverkan 

(Schmidt & Cohen 2013, s.3).  

fSamhället befinner sig idag mitt i utvecklingen där ett industrisamhälle går mot ett 

digitalt samhälle. Detta innebär att saker som görs, i allt större mening kan göras på ett digitalt 

sätt samt att det i och med utvecklingen går att göra mer, nya saker. Digitaliseringen är en 

samhällstrend som medför att samhället genomgår en transformation. En transformell 

utveckling innebär till skillnad från den evolutionära att bidragandet med en övergång eller 

omvandling till något nytt vilket i sin tur bidrar med nya förutsättningar för samhälle och 

människa. (Digitaliseringskommissionen 2016, s.4)  

Förr eller senare kommer vi alla att vara en del av den virtuella världen, den så kallade 

datorgenererade världen (Schmidt & Cohen, s.13; Janlert 2016). Det går inte att förneka hur 

IT växer sig större, till alla delar av vår värld, med en hastig framfart. Vid millenniumskiftet 

var det uppskattat att 350 miljoner människor hade tillgång till internet. Tio år senare ökade 

den siffran till över två miljarder. Samtidigt ökade antalet människor med en mobiltelefon 

från 750 miljoner till över fem miljarder. Om detta fortsätter i samma takt är det sannolikt att 

nästan alla invånare på denna jord kommer att vara uppkopplade till internet år 2025. (ibid, s. 

4) Det it-politiska målet för Sverige är att bli främsta nation i världen inom användning av 

digitaliseringens möjligheter. Samtidigt är Sverige tillsammans med Island och Norge starka i 

digital innanförskap, innebärande hur många som använder internet, där länderna sedan 2005 

haft minst andel icke-användare i Europa. I Sverige lever cirka 1,1 miljoner invånare av 

befolkningen över 12 år, med en majoritet av befolkning över 70 år, fortfarande utan 

internet.  (Digitaliseringskommissionen 2014, s.35, 16-17) 

Eftersom internet har gett oss möjligheten att kommunicera och interagera med 

människor på andra sidan av jordklotet, där vissa lever i väldigt isolerade samhällen, så har 

det förändrat hur företag och institutioner bedrivs, och kommer att fortsätta förändras i takt 

med teknologin. Det finns en möjlighet att kunna nå människor bortom våra gränser för att 

utbyta idéer och tankar, trots den potentiella språkbarriären. Det kan förklaras som att vi lever 

i två världar samtidigt, den virtuella och den fysiska världen där vi kan få relativt snabb 

uppkoppling till det vi önskar (Schmidt & Cohen 2013, s.6). I och med den lättillgängliga 

digitala världen får en individ en viss makt eftersom möjligheten då finns att uttrycka sin åsikt 

och bli hörd av en större publik (ibid, s. 7). I den virtuella världen finns tillgång till samma 

information och plattformar vilket bidrar till att människor får en känsla av jämlikhet (ibid, 

s.13). Däremot upplyser Norris (2001, s.64) genom en granskning av UNESCO att det finns 
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en digital klyfta mellan rika och fattiga samhällen. Trots en ökning av allmänhetens intresse 

och tillgång för media har klyftan mellan industriella och utvecklande samhällen inte minskat. 

Detta publiserades år 2001 och visade då att denna klyfta succesivt ökar. (Norris 2001, s. 64) 

En senare forskning pekar på att den digitala klyftan beror på ekonomiska, sociala, 

etnolingvistiska och infrastrukturella faktorer (Bagchi 2005, s.50).  

I och med digitaliseringen kommer vi att kunna vara mer effektiva med vår tid, både i 

de personliga och de professionella delarna av våra liv (Schmidt & Cohen 2013, s.17). Med 

möjlighet att kunna kommunicera med människor trots skillnader i språk, kultur och tidszoner 

har det enligt Schmidt och Cohen (2013, s.19) skapat tillit och respekt bland människor. Det 

har också gjort att färre jobb i dagens läge kräver fysisk närvaro, utan att vara någon 

annanstans och utföra arbete genom dator och internet är möjligt. Det tillåter fler personer att 

dela med sig av och förverkliga sina idéer som skulle kunna vara till nytta på en global skala. 

(ibid, s.19)  

I framtiden kommer de arbetsuppgifter som finns att delas upp mellan människor och 

datorer beroende på vilken part som kan utföra det bäst. Individers uppgifter kommer att 

innebära sådant som datorer inte har kapacitet att göra, exempelvis mänsklig interaktion och 

att ta beslut via intuition. Däremot medför denna digitaliserade värld ett pris. Den teknologin 

som används sparar all information om det vi gör, vad vi använder för tjänster och vart vi 

befinner oss och detta innebär att vår integritet och säkerhet inte längre är en självklarhet. 

(ibid s. 255)  

 
1.1.2 Digitalisering av skolan i Europa 
Den Europeiska unionen spådde att det 2015 skulle saknas över de 900 000 IT-arbetare som 

krävs för att Europa ska behålla sin position i världen. Den enkla lösningen ligger dock inte i 

att endast öka antal platser på utbildningar med IT-inriktning då antalet sökande redan är låg 

och att risken istället skulle bli att ta in studenter som inte avslutar utbildningen. Därför vill 

EU istället öka det allmänna IT-intresset generellt och för de som utbildar sig genom att 

tillföra och göra den nya tekniken till en naturlig del av utbildningar från förskola till 

högskola. Detta i sin tur kräver att lärarkår och skolledning förändrar sin nuvarande IT-

pedagogik eftersom IT numera anses vara en nödvändig del för att utveckla skolan, som i sin 

tur har i uppgift att utveckla barn och ungdomar inför framtiden. 

(Digitaliseringskommissionen, s.11,17) 

Därmed har EU satt som utgångspunkt att IT är en vital del för det livslånga lärandet, 

där det anses att alla barn, oavsett bakgrund ska få möjlighet att kunna lära sig utveckla sin 
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digitala kompetens (Hylén 2008, s.48;Hylén 2010, s.13). EU-kommissionen har av den 

anledningen valt att satsa flera miljoner euro på olika program vars syfte är att inspirera 

digitalisering av nationella kulturarv samt på produktionen och användandet av digitala 

resurser.  Det har även skapats ett program där skolor kan forma ett partnerskap inom de olika 

skolämnena, där ett gemensamt arkiv formas av digitala lärresurser och att materialet ska vara 

till för allas förfogande för att enkelt kunna erbjuda andra resurser samt dela sina egna (Hylén 

2008, s.48).  

År 2000 ägde ett möte i fråga om utbildning rum i Lissabon där de enades om det 

gemensamma målet att se till att alla ska ha tillgång till IT (Hylén 2010, s.13). EU fastställde 

under mötet att den digitala kompetensen är en utav de åtta kompetenser som krävs för ett 

livslångt lärande. Enligt EU bör förmågan att kritiskt använda sig utav teknik i arbetslivet och 

på fritiden därför utvecklas (ibid, s.54). 

I och med den digitala utvecklingen är det flera aspekter som har förbättrats, och 

kommer fortsätta göra det, där utbildning är en av dessa aspekter (Schmidt & Cohen 2013, 

s.13). De traditionella sätten att undervisa får konkurrens då nya alternativ skapas. Det finns 

fler sätt att anpassa utbildningar för en elevs inlärningsstil och efter deras takt. Flera skolor 

väljer även att “flippa” deras klassrum. Detta innebär att elever i sina hem kan ta del av 

information genom en video och tiden i klassrummet ägnas åt exempelvis frågor och 

diskussioner. Fokus under skoltid kan då läggas på kritiskt tänkande och elevernas 

problemlösningsförmåga vilket kräver att de är mer aktiva. Då skolor väljer att inkorporera 

teknologi kan fler elever bli kunniga i detta område (ibid, s.21). Även de barn som av olika 

anledningar inte fysiskt kan befinna sig på en skola har möjligheten att erhålla kunskap på 

grund av vår digitaliserade värld. (ibid, s. 22)  

Samtidigt så utvecklas och anpassas skolor runt om i Europa för att följa med i den 

digitaliserade omvärlden och digitala lärresurser tar mer plats i utbildningarna. I Danmark kan 

lärare bland annat ta del av digitala lärresurser och material inom varje ämne via en 

gemensam skolportal. År 2004 fastställde den danska regeringen en handlingsplan för IT i 

skolan vilken genom användning av IT dels ville att det skulle bli en del av vardagen samt ge 

eleverna en större möjlighet att nå målen (Hylén 2008, s.42). Det arbetas även för att skapa en 

plattform där lärare själva kan skapa digitala läromedel som sedan kan nås via handdatorer 

och vanliga datorer. Läromedlen kommer då vara riktade till de äldre eleverna som snabbt och 

enkelt ska kunna ta del av materialet när som helst (ibid, s.43). 

Även Finland har skapat en digital utbildningsportal lik den Danmark har, för att 

integrera användningen av IT i ämnesundervisningen. På denna portal kan lärare hitta länkar, 
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tips och webbaserat material som de kan inkludera i sin undervisning. Genom skolportalen 

finns även material för att hjälpa både lärare och elever att utveckla sina IT-kunskaper. Dock 

förekommer det ett problem i att det finns begränsat med digitala lärresurser på finska, 

eftersom språket inte talas av så många. De digitala läromedel som finns kommer i stor del 

från två olika förlag. Av den anledningen finns det även länkar till material som är producerat 

på svenska (ibid, s.44). 

Norge är ett av de länder som länge har arbetat för att utveckla den digitala 

kompetensen hos eleverna (Hylén 2010, s.56). I Norge infördes det en ny läroplan läsåret 

2006-2007 där digital kompetens introducerades som en av de fem basfärdigheterna som ska 

integreras i undervisningen av alla ämnen, oavsett ålder på eleverna. Detta innebär att 

eleverna ska utveckla den kompetens som krävs för kritiskt och kreativt kunna använda 

digitala verktyg. En till förändring är att elever exempelvis får tillgång att använda datorer 

under nationella prov och dylikt. Likt de skandinaviska grannarna har även Norge skapat en 

gemensam webbportal där information, läxläsningshjälp och digitala lärresurser finns. I Norge 

har det även skapats ett antal olika tjänster som kan ge lärare och i vissa fall även eleverna 

tillgång till exempelvis information om kurs- och läroplaner, information om 

utbildningsprogram, tidskrifter samt en tjänst med fokus på naturorienterande ämnen. För att 

utveckla tjänster och digitala läromedel med fokus på gymnasieskolan har den Norska staten 

spenderat cirka 57 miljoner kronor. Projektet har som mål att samla in det digitala material 

som finns, att producera nytt material och att beställa lärresurser från läromedelsförlagen. 

Hösten 2007 släpptes de första resurserna och de ämnen som då ingick var naturkunskap, 

norska, hälsa och socialkunskap (Hylén 2008, s.45). 

Digitaliseringen av skolan sker väldigt ambitiöst och målmedvetet även utanför de 

nordiska ländernas gränser. Storbritannien är ett av de länder som arbetat för att kunna 

utveckla deras undervisning (Hylén 2010, s.55). Staten i Storbritannien har beslutat att göra 

stora satsningar för att integrera IT i skolan. Inom det inkluderas kompetensutveckling för 

lärare. Skolmyndigheten skapade en skolportal, dock där innehållet begränsats till lärare. En 

separat portal finns som är riktad till eleverna. Statens satsning har gjort att Storbritannien nu 

inkluderar samma nivå av internetanvändning som de nordiska länderna.  

I Nederländerna har utbildningsdepartement skapat ett skoldatanät där fokus är på 

expertkunskap, digitala lärresurser samt förnyelse av skolan, allt detta med hjälp av IT. 

Eftersom de nederländska skolorna arbetar mycket självständigt har de förstås även eget 

ansvar för sin IT-verksamhet. Men för att sköta och förbättra detta utförs olika tester samt 

stödfunktioner (Hylén 2008, s.46). 
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1.1.3 Digitalisering av den svenska skolan 
Likt den handlingsplan som den Danska regeringen fastställde vill även Sverige att IT ska bli 

en del av vardagen. När IT inträdde som medel i skolan så handlade det initialt om att skapa 

digital kompetens men syftet idag är att utveckla de kunskaper som behövs för att både kunna 

leva och verka i det samhället (Hylén 2010, s.5). I en internationell jämförelse var den 

svenska skolan ett utav de första länderna som valde att göra en kraftansträngning för att 

inkludera IT i skolan. Den svenska skolan har även legat i framkant när det gäller antalet 

datorer per elev på gymnasieskolan, men har en sämre position i fråga om grundskolan (ibid, 

s.36).  

De flesta forskare är ense om att IT bör inkluderas i undervisningen för förbättrat 

lärande men att det inte sker per automatik i teknikutvecklingens takt (Calderon 2015). 

Utifrån både politiska och pedagogiska utgångspunkter har det sedan formulerats olika 

argument till varför det har skett en stor satsning på IT inom skolan. Dels så anses det att 

kompetens inom IT är viktigt för att eleverna ska kunna bidra till samhällets utveckling. Om 

eleverna lär sig hur datorer används kan de då bidra och påverka ett samhälle som blir alltmer 

datortätt. IT kan även användas som verktyg i undervisningen genom att minskande av de 

digitala klyftorna och därmed skapande av en miljö där samtliga elever har samma 

möjligheter. (Hylén 2010, s.11) Ett argument för inkluderingen av IT är att lärandet blir mer 

effektivt. Detta innebär att eleverna då erbjuds möjlighet att erhålla mer kunskap eftersom de 

har större chans att nå målen och det skapar en större förståelse. Det beskrivs även att med IT 

så blir skolan inte bara mer flexibel utan att kvaliteten av lärandet även höjs (ibid. s.11).  

Under 1970-talet köpte svenska skolor de första datorerna och år 1974 påbörjades ett 

projekt vid namn Datorn i Skolan (DIS) med syfte att undervisa om datorlära, att göra 

undervisningen mer modern och för att ha datorerna som ett hjälpmedel under inlärningen. 

Under dessa år instiftades de viktigaste resonemangen för svensk dataundervisning genom att 

skapa ett arbetssätt där eleverna kan påverka sin arbetssituation och aktivt kan arbeta i egen 

takt och efter sina individuella förutsättningar (ibid, s.25). I läroplanen för grundskolan från 

1980 (Lgr 80) infördes ett nytt obligatoriskt kunskapsområde, nämligen datalära vilket då 

innebar att undervisa om datorer och inte genom användandet av datorer (ibid, s.26).  

År 1994 introducerades internet till den svenska skolan. Däremot visades året därefter 

att endast 17 % av grundskolorna hade interanslutning. Följande år utförde Skolverket en 

utvärdering om hur datorer används i skolan, för att skapa en tydlig bild över IT-situationen i 

skolorna. Resultatet visade att endast små förändringar kunde observeras i jämförelse med 
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mitten av 1980-talet. (ibid, s.29) År 2008 fastställdes att samtliga grundskolor, både 

kommunala och fristående, hade internetanslutning (ibid, s.34). 

För att förbättra användandet och utvecklingen av IT i skolan har åtgärder tagits för att 

förbättra den digitala kompetensen. Som tidigare nämnt bestämde Storbritannien att erbjuda 

kompetensutveckling för sina lärare i syfte att integrera IT i skolan. Åtgärder genomfördes 

även i Sverige eftersom runt hälften av lärarna i grundskolan uttryckte ett behov av att 

utveckla sin kompetens inom IT för att kunna använda det som ett pedagogiskt hjälpmedel. 

Dels hade skolverket i uppdrag att 2005 förbättra utvecklandet och användandet av 

informationsteknik i skolan. Detta innebar att webbaserat studiematerial utvecklades där 

information kunde erhållas om hur programvaror praktiskt används i undervisningen. Likt den 

utbildningsportal som Finland skapat där webbaserat material finns att tillgå. År 2008 

informerade Skolverket att 84 procent av lärarna på grundskolan hade tagit del av 

utbildningen inom datorkunskap. (ibid, s.49) Skolverket kunde även påvisa att allt fler lärare 

anser att IT är ett viktigt pedagogiskt verktyg. Anledningen till att det möjligtvis inte används 

i så stor utsträckning är eftersom en majoritet anser att IT-kompetensen på skolan är relativt 

låg och att de upplever att det tekniska stödet inte är bra nog (ibid, s.63).  

Vidare beskrivs IT och internet även av Hylén (2008, s.4) som något som förändrat 

dagens samhälle i stort och inte minst i skolans värld. Han menar att det är för barn och 

ungdomar idag ett naturligt inslag att jobba med digitala hjälpmedel i vardagen vilket de kan 

ta hjälp av då de strävar efter att nå ett av skolans mål, att främja alla elevers utveckling och 

lärande samt livslånga lust att lära (Skolverket 2011, s.7;Hylén 2008, s.4). Men, allt eftersom 

IT-användandet blir vanligare i skolan så uppstår behovet att utveckla, hitta och använda olika 

former av digitala resurser. Digitala lärresurser bör användas eftersom det påstås förbereda 

eleverna för ett samhälls- och yrkesliv som allt mer präglas av digitala resurser vilket ligger 

som tydligt mål under det centrala innehållet i läroplanen för grundskola “... och förbereda 

eleverna för att aktivt delta i samhällslivet”(Hylén 2008, s.4;Skolverket, s.8) Han menar 

vidare att det är effektivt då de lär sig ett visst ämnesinnehåll snabbare och bättre, att det kan 

användas för att motivera eleverna då det är ett medel som de känner igen från sin hemmiljö 

samt att det tillhör skolans uppdrag. Detta understöds av läroplanen för grundskola där det i 

ett flertal ämnen, bland andra matematik, musik och svenska finns i kunskapskraven att 

eleverna ska använda sig av digitala verktyg. (Hylén 2008, s.23-24) Som jämförelse till Norge 

som bestämde att digital kompetens var en basfärdighet och skulle integreras i samtliga 

ämnen i den läroplan som skapades för läsåret 2006/2007. I läroplanen för matematik ska 

bland annat eleverna utveckla sina kunskaper i digital kompetens för att kunna göra 
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beräkningar “Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla 

kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra 

beräkningar och för att presentera och tolka data” (Skolverket 2012, s.55) I musik ges 

eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg i olika musikaliska 

former och sammanhang samt för ljud- och musikskapande samtidigt som läroplanen för 

svenska har som mål att eleverna genom olika digitala hjälpmedel, som exempel, ska planera 

och genomföra muntliga presentationer (Skolverket 2011, s.149,151,251). 

 När Fleischer och Kvarnsell (2015) beskriver motiven för att idag digitalisera skolan 

kan fyra övergripande anledningar ges utifrån forskning om digitalisering av svensk skola. 

Dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där det pratas om ett samhälle i förändring 

ekonomiskt och strukturellt. Detta medför att eleverna måste förberedas för den förändrade 

strukturen och att det därför är viktigt att skolan hänger med i förändringen mot ett 

kunskapssamhälle. Ur ett rättvise- och medborgarperspektiv lyfts IT som en metod att jämna 

ut och skapa samma möjligheter för alla elever och motverka att digitala klyftor uppstår i 

samhället. Effektivitetsperspektivet handlar om hur IT ska användas effektivt i skolan, som att 

till exempel minska mängden papper och effektivisera kommunikationen. Det fjärde 

perspektivet, katalysatorperspektivet, beskrivs genom skolans uppgift att vara drivande i att 

vägleda elever till medborgare som kan orientera sig i samhället de ska arbeta och leva i. 

(Flescher & Kvarnsell , s.52-54) 

 

1.1.4 Digitalisering av Idrott och Hälsa 
I en kvalitetsgranskning från 2012 som genomfördes av skolinspektionen kom de fram till att 

åtgärder bör vidtas bland annat i att lärare i idrott och hälsa behöver utveckla ett arbetssätt för 

att omsätta läroplanen och kursplanens innehåll i undervisningen. De kom också fram till att 

lärare i idrott och hälsa behöver i större utsträckning anpassa undervisningen till elevernas 

erfarenheter och tänkande (Skolinspektionen 2012, s.27) 

I studien granskades även hur olika undersökta skolor använder IT som verktyg för att 

stödja elevers utvecklande av sin digitala kompetens. Genom undersökningen kom de fram till 

att de flesta skolorna saknade IT-plan och att IT-verktyg är ovanligt i undervisningen för 

idrott och hälsa. I några exempel där lärare använde sig av IT i idrott och hälsa använde sig 

ibland lärare av filmning av eleverna som stöd för den individuella utvecklingen 

(Skolinspektionen 2012, s.23). Ett annat exempel på hur IT inkluderades är hur läraren 

presenterar information om orientering på en projektor och dator där IT fungerade som 

verktyg för att väcka elevernas intresse och öka delaktigheten samt tydliggöra 
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lektionsinnehållet. Det finns även fler exempel där lärare använder sig av IT i ämnets 

teoretiska delar som bland annat hälsa och livsstil och iskunskap, samt som sökredskap för 

information. De upptäckte dock ett problem i att användandet av IT-verktyg i undervisningen 

där det skilde stort i och med skolans resurser och idrottslärarens kompetens i IT. Resultaten 

visade att användandet av IT i undervisningen i idrott- och hälsa är långt ifrån självklar och att 

lärarna i undersökningen tyckte att kunskapsområdet framförallt dominerades av rörelse, lekar 

och bollsporter. Uppfattningen om att IT inte är relevant för idrott och hälsa exemplifieras 

genom en lärare som ansåg att IT i undervisningen kunde tillföra fördelar men att ämnet 

”framför allt skulle vara ett ämne där man rör på sig”, vilket verkar vara den allmänna 

tolkningen. (Skolinspektionen 2012, s.24)  

I kvalitetsgranskningen diskuteras det hur samtliga ämnen har ett ansvar att bidra till 

läroplanens övergripande mål där elever ska kunna använda modern teknik som verktyg.  

 

Traditionella idrottsaktiviteter kan sättas in i nya sammanhang som engagerar eleverna 

och främjar delaktighet. Genom att tänka bredare kring IT-verktyg skulle ämnet kunna 

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

som finner ämnet relevant. 

(Skolinspektionen 2012, s.25) 

 

 Vidare förklarar datainspektionen att lärare bör vara extra varsamma då de filmar 

elever under lektionstid då denna typ av filmning är integritetskänslig. Övergripande talas det 

om att denna typ av filmning är tillåten, om den som filmas inte blir kränkt. Dessutom bör 

läraren ha ett tydligt syfte med inspelningen, veta hur länge filmerna ska sparas och vilka som 

ska kunna se dem samt överväga dessa frågor mot behovet av att filma eleverna, en så kallad 

intresseavvägning (Datainspektionen).  

 

1.2 Tidigare forskning 
Samtidigt som samhället går mot en allt mer digitaliserad verklighet så blir denna 

samhällstransformation ett mer aktuellt ämne att utforska. Samtidigt som skolverket fått i 

uppdrag från regeringen att ta fram förslag för få in utvecklingen av digital kompetens i 

styrdokumenten så skapar allt fler skolor en-till-en projekt där surfplattor eller datorer 

introduceras i undervisningen (Skolverket 2016-11-03;Skolverket 2015, s.4). Under våren år 

2016 tog skolverket fram ett förslag på förändringar i styrdokumenten. Med detta förslag 

önskas framföra hur skolans uppdrag kan stärka elevers digitala kompetens genom att det 



  10

tydliggörs i läroplanerna, detta främst för att förbereda eleverna för det allt mer digitaliserade 

samhället. Förslaget utgår från visionen att alla elever ges en likvärdig utbildning där alla ska 

ha en möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Visionen önskas slå igenom år 2022 och 

förutsätter att digitaliseringens möjligheter tas till vara på. (Skolverket 2016-06-20).  

 Skolverket har fått i uppgift av regeringen att var tredje år, med start 2008/2009, att 

göra en uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, grundskola och 

vuxenutbildning. Här fokuserar de på att undersöka vilka förutsättningar elever och lärare har 

för användning av IT samt vilket IT-användning och IT-kompetens som finns i de olika 

verksamheterna. Resultatet från undersökningarna visade bland annat en stor ökning gällande 

mängden datorer och ipad’s i skolan. Sedan förra undersökningen som genomfördes år 2012 

går det i förskolan idag 8,2 barn per surfplatta eller dator istället för 12,5. Motsvarande siffra 

för grundskola är 1,8 respektive 3,0, samt för gymnasieskolan 1,0 respektive 1,3 (Skolverket 

2015, s.4). Detta är en stor ökning av snittvärdet samtidigt som en allt större ökning av IT 

både till skoluppgifter samt på lektioner i samtliga ämnen synliggjorts (ibid, s.5). 

Samtidigt blir det ett problem där det uppstår en klyfta i en ojämn fördelning av 

digitala enheter hos grundskoleeleverna. Här visar undersökningarna att endast en fjärdedel av 

eleverna har en egen läsplatta eller dator. Det är just denna fjärdedel som upplever att de i 

större utsträckning är duktiga på att hitta den information de hittar på internet, använda olika 

program för presentationer, ljud, musik, eller film jämfört med de som inte fått tillgång till 

egen dator eller surfplatta av skolan (ibid, s.8). Andra upplevda problem är att alla lärare inte 

besitter kunskap i hur IT kan användas samt att sms och sociala medier kan störa 

undervisningen. I undersökningen framkom bland annat att en av tre lärare upplever ett behov 

att utveckla sin kompetens inom IT vilket avslöjar lärarnas behov av kompetensutveckling 

inom området (ibid, s.43) Somekh (1997, s.22) beskriver fenomenet förenklat där hon 

förklarar att en person måste veta hur den använder ett verktyg där det annars är omöjligt att 

få en effektiv användning av det (Somekh & Davis, 1997 s.22). Vidare kan både elever och 

lärare uppleva att IT i skolvärlden kan innebära problem i form av att sms och sociala medier 

där de kan upplevas ägna sig åt annat än skolarbete (Skolverket 2015, s.6). 

 I ett flertal undersökningar har syftet varit att studera kring införandet av läsplattor 

eller datorer i olika skolor. Ett exempel är från 2014, där Ceesay (2014, s.21-22) hade som 

syfte att utifrån ett lärarperspektiv undersöka huruvida lärarrollen samt 

klassrumsundervisningen påverkas när en gymnasieskola inför Ipad som en del av en en-till-

en-satsning. Genom intervjuer och observationer blev resultatet att lärarna bland annat 

upplevde att möjligheten att dela undervisningsmaterialet med eleverna sågs som en stor 
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fördel till exempel då eleverna själva kunde gå tillbaka till tidigare moment själva och läraren 

slipper upprepa sig. Även teknikens möjlighet att visualisera på ett enklare sätt där ljud, bilder 

och text enkelt kan spelas upp och därför kan aktivera fler sinnen än endast text, lyfts av 

Ceesay som en fördel. Nackdelar som tas upp i resultaten kan vara att lärarna förlorar 

auktoritet då eleverna får ökad kontroll över materialet (Ceesay 2009, s.21-22). Detta problem 

belyser även Somekh och Davis(1997, s.24) som befarar att IKT-verktyg i undervisningen 

kan bli en risk för lärarna där deras auktoritet utmanas av den intressantare datorn (Somekh & 

Davis 1997, s.24). 

 En annan studie genomfördes på en skola där nio lärare intervjuades om sina åsikter 

på införandet av iPad för alla elever (Almén 2013, s13). Resultatet från studien var positiv där 

lärarna uppfattade att eleverna visar ett engagemang och uppvisar nya sidor av sig själva som 

lärarna inte sett tidigare (ibid, s.23). De uppfattade också att de kunde utnyttja det utbud och 

möjligheter som modern teknologi för med sig där till exempel filmer på hemsidan Youtube, 

tillgång till nyheter och information på internet, e-böcker och andra informationskällor samt 

mycket mer. Det förklarades hur eleverna fått nya möjligheter att uttrycka sig i klassrummen, 

däremot uttrycktes det att farhågor om störmoment genom internet och surfande på nätet 

besannades (ibid, s.24). Det uppfattade att det i och med införandet av iPad som en möjlighet 

att i skolan jobba med verktyg som ännu inte är så vanliga i skolan men i samhället överlag. 

Detta uppmärksammades också i en studie av Johansson (2013, s.22) där det ansågs att det 

digitala verktyget gav mycket med utrymme för att vara kreativ samt på ett annat sätt än 

tidigare, dels tack vare den inbyggda kameran som här används för att spela in varandra 

(Johansson 2013, s.22). 

Vidare betonade Almén (2013, s.23) vikten av att eleverna är uppvuxna i ett samhälle 

där den digitala världen är deras vardag. ”iPaden uppfattades av lärarna inför projektet som ett 

verktyg som skulle komma att engagera och motivera eleverna, som skulle göra arbetet i 

klassrummet roligare, och det faktum i sig att eleverna får arbeta på ett sätt som de känner 

igen sig i utanför skolan upplever lärarna engagerar eleverna.” (Almén 2013, s.23). 

Ett antal olika studier har även genomförts gällande användandet av digitala 

hjälpmedel i undervisningen i idrott och hälsa. Här upplever lärarna att de bland annat, med 

hjälp av olika dansspel som visar stegen som själv annars skulle visat, lättare kan se 

motoriken och hjälpa flera samtidigt. Här upplevdes att lärarens bedömningsroll blivit enklare 

samtidigt som elevernas utvecklingsmöjlighet blev större (Brunosson 2015, s.29-30). Men 

även elevernas roll förenklas där fokus flyttas från varandra till skärmen (ibid, s.22,15). 
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Lärarna upplevde dessutom i och med införandet att elever som tidigare inte visat stort 

intresse uppgavs värdesätta den nya undervisningsmetoden. (ibid, s.29-30). 

I frågan som berör elevers inlärningsmetod nämns instruktionsfilmer som ett verktyg 

där lärare kan förklara samtidigt som en film visas. Denna film kan spelas om igen många 

gånger och ger en självklar bild av vad målet är och vad de ska sträva efter. Detta bedöms 

som en metod som kan väcka elever som lär sig bättre genom de visuella instruktionerna. 

(ibid, s.26 & 28). 

En skola i Falkenberg deltog år 2007 i ett en-till-en-projekt med syftet att höja 

kvaliteten på utbildningen, skapa nya metoder och arbetsformer samt för att öka lusten att 

lära, för att i sin tur förbättra måluppfyllelse och resultat. Utvärderingar utfördes frekvent för 

att mäta och analysera dess påverkan i skolorna bland eleverna där den första utvärderingen 

visade att en stor förändring hade skett hos eleverna vad gäller deras användning av datorn 

både i skolan och utanför. Följande utvärdering visade att hela 97 procent av lärarna ansåg att 

projektet hade positiva effekter, 90 procent tyckte, helt eller delvist, att projektet har 

underlättat deras arbete, och 85 procent informerade att det hade blivit en positiv förbättring 

vad gäller deras roll i klassrummet. De tillfrågade lärarna beskrev att fördelarna med projektet 

var de organisatoriska fördelarna vilket innebär mer kontroll över det material som finns för 

både lärare och elever, och förenklad kommunikation med eleverna och deras 

vårdnadshavare. Den pedagogiska fördelen som främst uppmärksammats av lärarna var 

möjligheten till att kunna individanpassa undervisningen, vilket skapar arbetsro i klassrummet 

samt ökad motivation bland eleverna. Till sist nämns även fördelen vad gäller tillgång och 

rättvisa. Alla elever har lika stor tillgång till en dator och i och med att eleverna tar med 

datorn hem så kan skolarbetet fortsättas i hemmet. Det som nämns som en nackdel enligt 

lärarna är att det finns en oro för att tillgången till en dator bidrar till minskad fysisk aktivitet 

bland eleverna.  

Även eleverna visade sig vara mycket positiva till projektet där en stor majoritet tyckte 

att skolarbetet blev roligare och att det bidrog till ett ökat lärande. Utvärderingen visade även 

att eleverna ägnar mer tid åt sitt skolarbete och sina hemuppgifter. Även en majoritet av 

föräldrarna ansåg att detta projekt hade en positiv påverkan på deras barn och deras studier 

samt att de var lättare för dem att ha en överblick över skolarbetet. Likt lärarna fanns det en 

oro över för mycket stillasittande. Som följd till Falkenbergs projekt har fler kommuner valt 

att påbörja liknande en-till-en-projekt. (Hylén 2010, s.42-43; Fleischer & Kvarnsell 2015, 

s25).  
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Studier om digitaliseringen har även gjorts i andra länder. Bland annat så genomfördes 

en kvalitativ studie under två års tid i Irland (Weir & Connor 2009, s.155). Syftet med studien 

var att undersöka hur videoinspelningar kan vara ett verktyg i att ge elever feedback, hur det 

digitala kunde användas i bedömningsprocessen samt hur digitala hjälpmedel kan påverka 

elevernas inlärning (ibid, s.157). Studien omfattade tolv skolor och de lärare som medverkade 

fick undervisning och träning i IT-kompetens innan studien påbörjades (ibid s.159). De 

lärarna som deltog i studien hade en klass där de implementerade de digitala förändringarna 

samt en klass som kontrollgrupp för att kunna göra en jämförelse (ibid s. 158). Studiens 

resultat visade att användandet av digitala videor i idrottsundervisningen kan ha positiva 

effekter för både inlärningen och bedömningen där eleverna själva ansåg att feedback via 

video var den mest positiva aspekten från studien (ibid s.161). Lärarna ansåg att det var 

fördelaktigt att kunna visa upp inspelningar för att kunna påminna eleverna vad de har jobbat 

på under tidigare lektioner samt för att presentera nya moment vilket i sin tur verkade öka 

elevernas motivation (ibid s. 164). Connor och Weir beskriver att användandet av digitala 

videor i undervisningen har sina fördelar men att detta endast bör göras med en genomtänkt 

planering och förberedelse av läraren (ibid s. 165).   

Enligt den Norska myndigheten har en lärare ansvar att kunna visa vad deras elever 

uppfattar och lär sig för att då kunna ge elever det stöd som de behöver och ge dem 

möjligheten att utveckla deras kompetens och förståelse. En studie genomfördes i Norge med 

syfte att få både lärarnas och elevernas perspektiv på detta. Studien fokuserar på hur lärare på 

gymnasiet ska kunna använda digitala hjälpmedel för att kunna observera elevers förståelse 

(Brevik & Davies 2016, s.102). Studien fokuserar på fyra olika fall där digitala verktyg har 

använts i detta syfte (ibid s.103). Information samlades in genom klassrumsobservationer, 

lärarnas egna upplevelser samt genom intervjuer med elever (ibid s.106). Några utav de 

digitala verktygen som lärarna använde sig av var Online Word-program, där eleverna kunde 

skriva sammanfattningar om lektionens innehåll, och uppgifter där eleverna själva fick söka 

på internet efter information som de sedan skulle presentera (ibid s.108). Studiens resultat 

visade att användandet av digitala verktyg kan vara väldigt effektivt i att ge lärare viktig 

information om deras elevers förståelse (ibid s. 112). Brevik och Davies studie visar att med 

hjälp av digitala verktyg kan värdefull information erhållas om elevernas inlärningsprocess 

(ibid s. 114).  
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1.3 Teoretisk utgångspunkt 
För att analysera och tolka insamlad data för denna studie har två teorier valts ut. Dels 

kommer läroplansteorin användas då detta arbete har som syfte att behandla hur lärare 

använder sig av digitala hjälpmedel i sin undervisning samt hur det kan tänkas påverka 

undervisningen och bedömningsprocessen. Läroplansteorin behandlar avsnitten där den 

formulerade läroplanen tolkas och transformeras av lärare samt hur den realiseras i 

klassrummen. Detta anses vara en relevant teori då det valda ämnet studerar hur ett redskap 

används i undervisningen som stöd för främst läraren men också för eleverna. 

Studien kommer även förhålla sig till TPACK, som är en teori som förklarar 

sambandet mellan teknik, pedagogik och ämneskunskap i undervisningen. Denna teori är vald 

då den anses vara relevant för studien eftersom det som önskas undersöka är hur lärare väljer 

att inkorporera digitala hjälpmedel i undervisningen, samt hur det kan ses som en fördel och 

hur det kan förbättra både undervisningen samt bedömningsprocessen. För att detta ska kunna 

ske krävs det att läraren har en viss kompetens inom IT för att kunna veta hur han eller hon 

kan använda detta på bästa möjliga sätt.  

Dessa två teorier har valts då båda behandlar hur lärare kan välja och anpassa sitt 

material i samband med sin undervisning och situation. Detta inkluderar i denna studie de 

digitala redskapen som tillfrågade lärare i idrott och hälsa har till sitt förfogande.  

 

1.3.1 Läroplansteori 
Läroplansteori är ett fält inom forskningen som kallas utbildningsvetenskap där det forskas 

om bland annat lärande med inriktning på de skrivna läroplanerna i relation till 

förutsättningarna för de pedagogiska arbetet och tänkandet (Linde 2012, s.7: 

Nationalencyklopedin). Vid första tanke så styr ordet “läroplan” tankarna mot en bok eller ett 

dokument med anvisningar och riktlinjer som en verksamhet ska förhålla sig till. Vid 

granskning av det engelska ordet ´curriculum´ vilket även involverar vidare anknytningar till 

det förskrivna innehållet och det genomförda stoffurvalet. Begreppet läroplan ses inom 

läroplansteorin inte endast som de bestämmelser som regeringen satt utan i ett bredare 

perspektiv om den idévärld som skola och undervisning utgörs av (Linde 2012, s.7). I och 

med detta behöver stoffurvalet i undervisningen inte innebära detsamma som de bestämda 

kursplanen utan kan variera efter bland annat lärares intentioner och rutiner. Inom 

läroplansteorin används olika arenor för att förklara besluten om stoffurval för undervisning 

genom formulering, transformering och genomförande (ibid, s.21). 
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 Eftersom utbildning och uppfostran övergick från att ske i hemmet i det dagliga livet 

och istället kom att ske på speciella hus och platser så utformades även föreskrifter för att 

reglera verksamheten. I formuleringsarenan ingår föreskrifter som gäller för ett skolsystem 

samt vilka ämnen som ska studeras och vilken tidsplan, innehåll och målbild som de olika 

ämnena ska innehålla, en så kallad formulerad läroplan (ibid, s.23).  

I transformeringsarenan skiljs läroplanerna ifrån det faktiska innehållet i 

undervisningen (ibid, s.55). Här behandlas lärarens transformering av läroplanen, vilket 

omfattar egna tolkningar, tillägg och görs i förhållande till den formulerade läroplanen (ibid, 

s.73). Lärare har frihet att tolka läroplanen i princip hur de vill inom de ramar som ges och i 

förhållande till vilket ämne de undervisar i. Däremot måste de ändå ta hänsyn till vissa frågor 

när tolkning görs, däribland läroböcker och ämnets traditioner (ibid, s.57). Fyra faktorer som 

kan påverka lärares transformering av läroplanen urskiljs. Det första av dessa fyra kallas 

socialt fokus och innebär de krafterna som påverkar och ger inflytande, både utifrån och inne i 

skolan. I ämnesfokus så anses de traditioner som är kopplade till ett skolämne. I lärarfokus 

betonas hur lärarens erfarenheter och hur dess bakgrund kan ligga till grund för vilket innehåll 

som väljs med i lektionen. I den sista faktorn som kallas undervisningsprocessen så talas det 

om valet av didaktik som får lektionerna att utveckla sig efter de resultat som önskas(ibid, 

s.60). 

Den sista arenan är realiseringsarenan och det är här utförandet och verkställandet av 

undervisningen hanteras (ibid, s.73). Samspelet mellan lärare och elever betraktas, 

klassrumsspråket och interaktionsmönstret i klassrummet. Här behandlas elevers 

uppfattningar av undervisningen eftersom att den inte alltid stämmer överens med lärarens 

planerade innehåll. (ibid, s.60). 

 

1.3.2 TPACK 
Technological Pedagogical Content Knowledge, förkortat TPACK, är en teori som förklarar 

sambandet mellan teknik, pedagogik och ämneskunskap i undervisningen, med andra ord hur 

integrering av teknik och digitala hjälpmedel i undervisningen i relation till andra vitala 

aspekter kan ske. Genom att inkorporera teknik så finns möjligheten till att bidra med en ny 

dimension i lärandet. TPACK förklarar den kunskap som lärare behöver för att kunna arbeta 

med tekniken och hur deras samband med det kan skapa fler alternativ till det valda 

lektionsinnehållet. Lärare måste förstå sambandet mellan pedagogik och ämneskunskap för att 

kunna veta vilket eller vilka strategier kommer att hjälpa eleverna att på bästa sätt förstå 

innehållet med hjälp av den teknik som finns till förfogande (Koehler et al. 2013, s.2) 
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Undervisningen och lärandet förbättras inte endast för att teknik är inkludera utan det 

krävs förändringar i den befintliga lektionsplaneringen eftersom tekniken har möjligheten att 

skapa en ny relation mellan eleven och det valda inlärningsobjektet. En lärare bör även ha 

förmågan att anpassa och lära sig nya former av teknik finnas. Gällande den pedagogiska 

aspekten handlar det om en lärares förmåga att hantera och organisera lärandets aktiviteter för 

det studieresultat söks. Detta inkluderar bland annat lektionsplaneringen och elevernas 

motivation. (ibid, s.3). De aspekter som TPACK täcker är viktiga delar av lärande och 

förståelse över hur dessa kan användas tillsammans för att bidra till effektivt lärande. En 

lärare som kan ta hänsyn till sambandet mellan dessa aspekter och kan bygga ett lärande med 

det i åtanke förbättrar elevers möjlighet för förståelse och inlärning (ibid, s.4).  

Många digitala hjälpmedel har inte skapats i syfte att verka i skolmiljön för att 

förbättra eller förenkla lärandet och måste därför modifieras av läraren. I den takt som teknik 

utvecklas skapas det även en press på lärare att följa med i utvecklingen och att applicera 

tekniken i sin undervisning. Det existerar inte en specifik lösning med hjälp av teknik som 

varje lärare kan använda utan det handlar om deras förmåga att vara flexibla och kunna 

navigera mellan teknik, pedagogik och ämneskunskap (Mishra & Koehler 2015, s.1).  

 
Figur 1. TPACK (Koehler, 2012 ) 

 

1.4 Syfte och Frågeställningar 
 

1.4.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur högstadielärare i idrott och hälsa arbetar med 

digitala hjälpmedel i sin undervisning. Studiens fokus inkluderar om lärare anser att digitala 

hjälpmedel påverkar deras undervisning samt bedömningsprocess. 
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1.4.2 Frågeställningar 

1. Hur används digitala hjälpmedel i undervisningen? 

2. I vilket syfte används digitala hjälpmedel? 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar kan digitala hjälpmedel ha på undervisningen av idrott 

och hälsa enligt de tillfrågade högstadielärarna?    

4. Hur kan bedömningsprocessen påverkas av digitala hjälpmedel enligt de tillfrågade 

högstadielärarna?    

 

2. Metod 

2.1 Kvalitativ Forskningsmetod 
En kvalitativ forskningsmetod valdes eftersom syftet var att utforska intervjupersonernas 

upplevelser och syn på verkligheten och deras perspektiv för att beskriva, tolka och förklara 

deras svar (Kvale & Brinkman, s.41). Eftersom att studien riktar sig mot lärares tankar och 

inte svar som kan ges i form av siffror ansågs det att en kvalitativ utgångspunkt var bäst 

lämpad för denna forskningsstudie för en större förståelse av problemkomplexet (Kvale och 

Brinkman, s.47). Det anses att denna metod var bäst lämpad då studien eftersträvar efter en 

djup dialog med respondenterna snarare än ytlig förståelse. För att kunna tränga djupare in i 

ämnet så valdes en halvstrukturerad intervjuform där intervjupersonen kan berätta om sina 

upplevelser i lärandet (ibid, s.43). Att samla in data genom exempelvis enkäter ansågs inte 

optimalt för denna studie då enkäter inriktar sig på det generella och att uttala sig om en 

population. Det skulle då inte ges tillfälle att ställa följdfrågor eller fördjupa sig i ämnet på 

samma sätt. (Hassmén & Hassmén 2008, s.229) 

Den kvalitativa metoden valdes eftersom det önskas utgå från ett “inifrånperspektiv” 

där fokus ligger på att komma nära och utforska snarare än att hålla sig borta för att inte 

påverka. Genom den kvalitativa forskningsmetoden eftersträvas det att beskriva data som 

syftar till att finna sammanhang och strukturer genom att få riklig information ifrån ett ofta 

lågt antal undersökningsdeltagare (ibid, s.104-105). 

 

2.2 Etiska Utgångspunkt 
Inom intervjuforskning så krävs att vissa moraliska och etiska frågor och ställningstagande tas 

till hänsyn eftersom individers privata liv och upplevelser undersöks och offentliggörs. Av 

den anledningen, innan intervjuerna genomfördes, fick intervjupersonerna ge sitt samtycke för 
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deras deltagande. De blev även informerade om att deras identitet skulle förbli konfidentiellt 

(Kvale & Brinkman, s.99). Intervjupersonerna var även medvetna om att intervjun skulle 

spelas in. Endast vi samt vår handledare, om så önskas, har tillgång till dessa inspelningar.  

Intervjupersonerna informerades om detta och deras samtycke gavs vilket innebär att de 

kände till syftet med vår undersökning, att deras deltagande var frivilligt och att de när som 

helst kunde välja att avbryta sitt deltagande (ibid, s.107). Denna information om deras etiska 

rättigheter gavs både genom mail innan intervjun samt skriftligt på en blankett med 

informationen som deltagarna fick underteckna. (Se Bilaga 2) 

 

2.3 Validitet och reliabilitet 
Inom validiteten och reliabiliteten i kvalitativ forskning är begrepp som trovärdighet, stabilitet 

och pålitlighet vitala. För att öka pålitligheten så spenderades mycket tid och fokus på bred 

datainsamling vilket i sin tur ger en mer fördjupad förståelse och inblick i ämnet (Hassmén  & 

Hassmén 2008, s.155-156).  

 Lång tid spenderades på att endast söka och läsa in oss på ämnet vilket skapat en stor 

bredd samt förståelse för ämnet. Lärarna som intervjuades jobbade på skolor utspritt över 

Stockholm vilket kan ge en bredare uppfattning, men eftersom studien endast innefattat fem 

lärare så kan den inte generalisera hur alla lärare i idrott och hälsa använder digitala 

hjälpmedel i sin undervisning. Eftersom en intervjuguide stod till grund för intervjuernas 

innehåll så låg fokus på det som avsågs vilket visar på en godtagbar validitet (ibid, s.253). 

Validiteten styrktes även av att vi var två intervjuare som kunde föra diskussioner om 

tolkningar och uppfattningar av vad intervjupersonerna sagt, då resultatet skulle bearbetas. 

Studien uppvisar även godtagbar reliabilitet då bland annat intervjuerna spelades in vilket 

ökar tillförlitligheten i resultaten (ibid, s.253).  

 

2.4 Urval 

Denna studie har ett litet urval av individer vars tankar och upplevelser ska användas för att 

försöka dra några slutsatser om populationen som i detta fall är lärare i idrott och hälsa som 

använder digitala hjälpmedel i sin undervisning (Hassmén & Hassmén, s.92). Ett strategiskt 

urval har använts där det valdes att intervjua idrottslärare som undervisar antingen delvis eller 

enbart på högstadiet i Stockholmsområdet. De personer som intervjuades för studien jobbar 

alla för närvarande med högstadiet förutom en. Av den anledningen blev denna intervju ett 

bortfall eftersom den personen då inte passade in på kriterierna (Ejlertsson 2012 s.36). En 
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gruppintervju utfördes även med två kollegor. Fokus låg endast på idrottslärare som faktiskt 

använder sig av digitala hjälpmedel i sin undervisning. 

Sammanlagt var det fem idrottslärare på högstadiet som intervjuades för denna studie, 

varav två var kollegor och arbetade på samma skola. De flesta urvalen som togs var ett 

bekvämlighetsurval där vi dels frågade våra gamla idrottslärare samt våra gamla VFU-ledare 

(Hassmén & Hassmén, s. 109). Utav dem så var det en som använde sig av digitala 

hjälpmedel och kunde ställa upp. Sedan frågades en före detta elev på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan. Ett annat bekvämlighetsurval var att en av oss är simtränare till många 

ungdomar som går i årskurserna 7-9. Hon frågade runt bland dessa om deras lärare använder 

digitala hjälpmedel i sin undervisning, där i sin tur en simmare frågade sina idrottslärare. 

Genom denna metod kom gruppintervjun till.  

Inledningsvis fanns det inget krav på att försöka hitta lärare från olika områden och 

kommuner i Stockholm. I sökningen valdes det att inkludera både friskolor och kommunala 

skolor som låg både innanför och utanför stadskärnan. Däremot blev det helt enkelt så att de 

som godkände sitt deltagande i studien jobbade på skolor som låg utspritt över Stockholm, 

givetvis förutom de kollegor som intervjuades. Det hade naturligtvis varit intressant att även 

undersöka de skillnader som kan finnas mellan könen när det gäller deras uppfattning och 

användning av digitala hjälpmedel i undervisningen men det valdes att inte lägga fokus på 

detta.  

 

2.4.1 Forskningsdeltagare 
Intervjun med Lärare 1 tog plats i idrottslärarrummet och varade i ungefär 23 minuter. Detta 

var direkt efter att en lektion där QR-koder användes hade observerats. En QR-kod är en 

kvadratisk tvådimensionell ruta som verkar för maskinell avläsning (Carlsson 2016). (Se 

Bilaga 4) Lärare 1 undervisar för närvarande samtliga årskurser från ett till nio och är inne på 

sitt elfte år som idrottslärare. Läraren uppskattar att de har använt digitala hjälpmedel i sin 

undervisning minst fem år. Läraren anser sin personliga kompetens vad gäller digitala 

hjälpmedel anses vara “ganska god”. I den kommunen där läraren arbetar erbjuds fortbildning 

om grunderna av att använda Google dokument och dylikt. Det är även kommunens och 

skolledningens mål att lärarna ska använda sig mer utav digitala hjälpmedel i undervisningen. 

Skolan har även en person som har IKT-utveckling i sin tjänst samt att lärarna ofta kan delge 

information till varandra. Den inspiration som läraren får om olika digitala hjälpmedel 

kommer dels från kommunens fortbildning samt genom olika sidor på nätet och grupper på 

Facebook där lärare har möjlighet att ge sina tips och ställa frågor om bland annat digitala 
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hjälpmedel. Finns intresse går det att söka på allt gällande olika program och applikationer 

samt söka fram videos med handledning för inspiration. Lärare 1 informerar att skolan rent 

ekonomiskt inte har några problem och att idrotten har en väldigt bra budget, men att alla 

pengar inte läggs på digitala hjälpmedel.  

Intervjun med Lärare 2 tog plats på ett ostört grupprum på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan och varade i cirka 20 minuter. Lärare 2 undervisar för närvarande årskurs 

två, årskurs tre, årskurs fem och årskurs åtta och har arbetat som idrottslärare i två och ett 

halvt år.  Lärare 2 uppskattar att de har använt digitala hjälpmedel i sin undervisning de 

senaste två åren. Lärare 2 bedömer sin personliga kompetens vad gäller digitala hjälpmedel 

vara “väldigt goda kunskaper och erfarenheter”. I Lärare 2’s kommun organiseras träffar för 

lärarna där pedagoger föreläser om applikationer och annat inom det digitala. Ett system vid 

namn Google Apps for Education, förkortat GAFE, används även där Google drive, Google 

dokument och Excel filer bland annat används. Gällande budgeten för digitala hjälpmedel så 

har Lärare 2 möjlighet att köpa det mesta den behöver, men inte allt. Inköpen av digitala 

resurser går inte genom skolans budget utan genom idrottens budget där pengar även ska 

räcka till annan utrustning. Skolan där Lärare 2 arbetar ser väldigt positivt till användningen 

av digitala hjälpmedel i undervisningen. Inspiration för lärare 2 ligger främst i det egna 

intresset samt i det allmänt höga intresset i dennes kommun, i vilken alla lärare har 

mailkontakt. 

Intervjun med Lärare 3, var en del av gruppintervjun och tog plats i ett lärarrum och 

varade i ungefär 37 minuter. Läraren undervisar för närvarande årskurserna sex till nio och är 

inne på sitt åttonde år som idrottslärare. De uppskattar att de har använt successivt mer 

digitala hjälpmedel i sin undervisning. Läraren bedömer sin personliga kompetens vad gäller 

digitala hjälpmedel är “ganska hög”. Skolan ser gärna att lärarna använder sig utav digitala 

hjälpmedel i sin undervisning. Mycket tips och inspiration gällande digitala hjälpmedel 

kommer från en Facebook grupp. Lärarens andra ämne är media och läraren anser sig även 

kunna integrera det i idrotten. Läraren upplever att de har en bra budget på skolan och att de 

kan efterfråga om det finns något som de behöver.  

Lärare 4 är kollega till Lärare 3 och var del av gruppintervjun. Läraren undervisar för 

närvarande årskurs ett till tre samt årskurs sex och nio och har arbetat som idrottslärare i över 

sju år. De uppskattar att de har använt digitala hjälpmedel i sin undervisning de senaste fem-

sex åren. Läraren bedömer sin personliga kompetens vad gäller digitala hjälpmedel att ligga 

på en hög nivå. Inspiration kommer från lite överallt, exempelvis Facebook och bloggsidor. 

Tidigare fick information sökas fram på egen hand men nu är det lättare att kunna ta del av 
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andras tips. Lärare 4 anser att skolan har en budget som tillåter dem att köpa in det material de 

känner att de behöver för att bedriva deras undervisning.  

Intervjun med Lärare 5 tog plats på idrottslärarnas rum och varade i ungefär 35 

minuter. Läraren undervisar för närvarande årskurserna sju till nio och har arbetat som 

idrottslärare i 14 år. Läraren uppskattar att de har använt digitala hjälpmedel i sin 

undervisning de senaste fem-sex åren. Läraren bedömer sin personliga kompetens vad gäller 

digitala hjälpmedel vara “okej”. Skolan har erbjudit lärarna utbildning om exempelvis Word, 

Excel, Power Point och Movie Maker. Den biträdande rektorn anser även att inkluderingen av 

digitala hjälpmedel i undervisningen är vitalt. Gällande budgeten för skolan som lärare 5 

jobbar på så kan de ibland köpa in det som behövs. Inspiration får lärare 5 från sociala medier 

så som olika grupper där möjlighet finns till att prata med andra idrottslärare och hämta 

inspiration. 

 

2.5 Procedur  
För att samla in information för att svara på våra frågeställningar valdes det att utföra 

intervjuer med idrottslärare som anser att de använder digitala hjälpmedel i sin undervisning. 

Därför utformades ett mail där det framgick vilka vi är, syftet med studien och om de 

använder digitala hjälpmedel i deras undervisning och då kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. För att hitta forskningsdeltagarna användes ett par olika metoder. Först skickades ett 

mail till 36 idrott- och hälsolärare i Stockholmsområdet. Lärarnas mailadresser hittades på 

Stockholms Stads hemsida där det genom en sökfunktion togs fram samtliga lärare i idrott och 

hälsa som undervisar i årskurserna 7-9. Av dessa 36 svarade sju lärare, fem nekande och två 

som informerade att de kunde delta i studien. Utöver dessa användes våra personliga 

kontakter för att lyckas få idrottslärare att delta. Sammanlagt hade studien då sex stycken 

intervjupersoner varav en som har valts att inte inkluderas i studien på grund av att det visade 

sig att personen för närvarande, inte heller tidigare, undervisar i idrott och hälsa på högstadiet. 

Alltså var det fyra intervjuer med fem deltagare som ligger till grund för denna studie. Dock 

var inte gruppintervjun från en början planerad utan då ena läraren kontaktades kom beskedet 

att båda kunde delta på intervjun, vilket ansågs vara en möjlighet.  

 Genom mailkontakt bestämdes tid och plats för intervjuerna. Fyra intervjuer gjordes 

på intervjupersonernas arbetsplats eller lärarrum. Den fjärde tog plats på ett bokat grupprum 

på Gymnastik- och Idrottshögskolan. Vid det första intervjutillfället observerades först en 

lektion där läraren arbetade med QR-koder, vilket läraren även kopplade och refererade till i 

intervjun. 
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 Flera dagar innan intervjun fick alla deltagare en informations- och 

medgivandeblankett där deras rättigheter angavs samt våra övergripande frågor. Även på plats 

informerades de om deras rättigheter, studiens syfte samt att intervjun skulle spelas in. Vi var 

båda närvarande på samtliga intervjuer. Mobiltelefoner ställdes in på flightmode för att 

minska störningsmomentet, sedan användes dem för att spela in alla intervjuer. Intervjuerna 

inleddes med några allmänna frågor för att sedan komma in djupare i ämnet. Efter intervjun så 

informerades deltagarna om att de kan få ta del av studien när den är klar. Nära inpå att 

intervjuerna genomfördes så transkriberades de, vilket är rekommenderat (Hassmén & 

Hassmén, s.113). Icke verbala ting, såsom gester och tonfall inkluderades inte. Däremot 

valdes det att inkludera felsägningar, grammatiska fel, avbrutna meningar och bakgrundsljud 

som skulle kunna vara störande eller distraherande.  

 

2.5.1 Tematisk Analys 
Innan intervjuerna ägde rum så skedde en tematisering av syftet och frågeställningarna så att 

den ursprungliga idén med undersökningen skulle speglas i intervjuguiden. Intervjuguiden 

kategoriserades efter studiens frågeställningar för att de sedan skulle kunna bearbetas och 

besvaras i resultatet. Viktiga uppfattningar identifierades och centrala begrepp som intervjun 

skulle utgå ifrån formades. (Hassmén & Hassmén 253-254) Efter att intervjuerna genomförts 

transkriberades alla intervjuer som ett första steg i analysprocessen (ibid, s.260). Med hjälp av 

att intervjuguiden som tydliggjort syftet och frågeställningarna på ett sätt som underlättade 

analysen, gick det relativt smidigt att analysera innehållet (ibid, s.261). Den analysform som 

valdes var en innehållsanalys för att identifiera teman, mönster och mening (ibid, s.322). 

Innehållsanalysen som gjordes var problemdriven där de teman som följdes i denna studie var 

de olika frågeställningarna, för att skapa en tydlighet i resultatet. Först plockades allt som 

hörde till ett visst tema ut ifrån de olika transkriberingarna. Sedan sorterades samband och 

avvikelser i resultaten, samt i förhållande till den tidigare forskningen och det teoretiska 

ramverket. (ibid, s.324) 

 

2.6 Metodkritik 
Innan intervjuerna startar bör provintervjuer utföras för att testa olika aspekter såsom 

intervjuguiden och den tekniska utrustningen för att därefter göra ändringar om så skulle 

behövas (Dalen 2007, s.40). Dessvärre fanns det inte möjlighet att utföra en provintervju och 

kände inte att den första intervjun skulle behandlas som ett prov eftersom det ansågs att det 
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skulle vara svårt att hitta fler personer som ville delta i studien. Däremot kändes 

intervjuguiden säker eftersom inga förändringar gjordes efter den första intervjun. 

Ett formulär med studiens grundfrågor skickades till forskningsdeltagarna innan 

intervjun för att de olika respondenterna skulle kunna förbereda sig. Detta kan kanske påverka 

deras svar då det inte blir de svar som kommer naturligt. Det valdes dock att göra detta för att 

ge dem en överblick i ämnet och skapa en trygghet hos samtliga respondenter. Däremot 

skapades det fler frågor runt ämnet, än de som de blev skickade, som de fick reflektera över 

på plats. Intervjuerna inleds med allmänna frågor för att även här skapa en trygghet.  

Vid reflektion om huruvida gruppintervjun skulle ta plats eller inte när erbjudandet 

kom vägdes positivt mot negativt. Talande för att ha gruppintervju var att människor behöver 

lyssna på andras idéer för att skapa sina egna där en grupp kan stödja individerna att öppna 

sig. Vidare så är det lättare för människor att sätta ord på egna tankar och känslor när först när 

de hört någon annan prata. Samtidigt så är det dessa saker som kan tala emot för 

gruppintervjuer. I alla grupper uppstår en dynamik som gör att kommunikationen kan 

förenklas eller försvåras. Deltagarna kan pressas att känna och tycka lika och kan bli 

förlamade snarare än främjande av gruppen. (Hylander 1998,s.21) Eftersom våra respondenter 

i gruppintervjun redan kände varandra så ansågs det att samtalet skulle stimuleras snarare än 

hämmas av att ha en gemensam intervju. Det sågs som en möjlighet för dem att öppna sig mer 

och borra djupare in i problemet.  

3. Resultat 

3.1 Hur digitala hjälpmedel används i undervisningen 
De tillfrågade lärarna fick alla berätta om vilka hjälpmedel de använde för att ge oss en 

bredare bild i hur stor utsträckning och i vilka moment och syften de används till. På skolan 

som lärare 1 jobbar på har alla elever i högstadiet samt alla lärare en varsin MacBook. Med 

hjälp av dessa kan de arbeta i Google miljön där de kan dela dokument och jobba med snabb 

återkoppling. Lärare 1 använder sig även på lektioner av QR-koder och elevernas telefoner 

samt olika applikationer med funktioner som bland annat frågesport och filmning. På skolan 

har de även ett SPARK-program som är en bredare satsning på daglig fysisk aktivitet, i vilket 

pulsband, projektor och det nödvändiga programmet för aktiviteten behövs.  

Lärare 2 jobbar på en skola där alla elever har en varsin Ipad med funktioner för bland 

annat filmning och flippa klassrum. Flippade klassrum kan eleverna kolla på innan en lektion, 

under en lektion och efter en lektion. Genom Youtube arbetas med ett program som kallas 

“just dance”, en video i vilken eleverna ska härma dansstegen som visas upp till olika låtar. På 
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denna skola jobbar de med GAFE, Google apps for education som innefattar bland annat 

Google docs och Excel. Lärare 2 jobbar även med en applikation som kallas “classroom” i 

vilken uppgifter läggs in och möjligheten att ge snabb feedback på övningarna. Här arbetas 

även med en applikation för orientering som kallas för “turf hunt” vilken läraren beskriver 

som väldigt effektiv.  

 

“...orientering i offlinemode där man kan koppla in en tipsrunda om tex svåråtkomligt som 

allemansrätt- sen kan man genom en projektor se vart eleverna befinner sig och även kontakta 

dem ”behöver ni hjälp, varför är ni därute, varför står ni stilla?” och de kan svara” 

        Lärare 2 

  

 Lärare 3 och lärare 4 arbetar på en skola utan en-till-en-projekt men har till idrotten 

tillgång till åtta Ipads. De använder sig också av elevernas egna telefoner för att utnyttja det 

stora utbudet applikationer som finns. Liksom lärare 2 använder de sig av 

orienteringsapplikationen turfhunt. De använder sig också av bland annat showbie, runbit och 

turf.  Showbie är en plattform för uppgifter och feedback medan runbit är löpningsapplikation 

som även är ett spel, där utövarna får jaga till exempel kycklingar eller bli jagad av monster. 

Turf är en orienteringsapplikation som även är ett spel. I denna ska zoner tas över och hållas 

kvar för att få poäng. Lärare 3 och 4 använder sig även, liksom lärare 1, av QR-koder där de 

filmar sig själva hur de vill att till exempel en hjulning ska se ut. De har även köpt in 

pulsklockor och projektor för att använda sig av det på lektionerna. Liksom lärare 2 använder 

de sig av youtubeprogrammet “just dance”.  

På skolan som lärare 5 jobbar på har alla eleverna en egen Chromebook. Här använder 

sig läraren av en pedagogisk lärplattform i vilket denne kan lägga upp kunskapskrav, 

uppgifter och länkar till diverse filmer och textmaterial. Även lärare 5 använder sig av “just 

dance” på Youtube, vilket visas upp genom en projektorfilm. 

Lärarna diskuterade kring flera aspekter om vilka fördelar digitala verktyg har i 

undervisningen och kom bland annat fram till att förinspelade filmer var väldigt effektiva. 

Alla lärarna är överens om att det är fördelaktigt att eleverna kan titta på filmer flera gånger 

och att läraren samtidigt kan gå runt och hjälpa andra och se alla eller vara på en station där 

passning krävs. Lärare 1 betonar hur kroppen håller längre om lärarna slipper visa allt, och 

flera gånger, vilket ger en skonsammare mer ergonomisk arbetsmetod. Dessutom så kan lärare 

nu visa upp moment som de själva inte känner sig speciellt säkra på, i vilket fall det enligt 
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lärare 1,3 och 5 går att nyttja andras kunskaper för att även skapa en tydligare bild av hur 

rörelsen önskas se ut, vilket även skapar en tydlighet i vad som önskas läras.  

 

“...och de är ju en fördel för man, man får en överblick över alla dessutom, när det 

gäller digitala hjälpmedel håller igång dom, så behöver inte jag stå och ha samma uppsikt på 

att de gör det de ska utan det blir lite mer upp till dom att göra det dom ska göra. Då kan jag 

hålla koll på alla, kanske hjälpa dom som har det lite svårare, för jag me, oftast så ser man 

vilka som har lätt, och vilka som behöver lite mer hjälp.”    

       Lärare 2 

 

En annan sak som lärarna betonar som positivt är återkopplingen, till exempel genom 

delade dokument. Både lärare 1 och 2 ser vinning i att kunna återkoppla utan att fysiskt vara 

närvarande. Dessutom pratar båda dessa lärare om hur elever som känner sig blyga eller 

otrygga får filma på egen hand för att slippa den fysiska närheten i vissa moment. Dessutom 

förklarar lärare 2 hur de tillsammans med elever, vid inspelade moment, kan gå in och titta på 

filmen och förklara varför eleven fått det betyg de fått.  

 Samtliga lärare är eniga hur de digitala verktygen kan öka motivation och 

rörelseglädjen hos eleverna där det bland annat pratas om hur vissa elever kommit nästa 

lektion och velat göra samma sak igen, och där vissa även utövat vissa aktiviteter på fritiden. 

 

“ ..ehm har man en bugglektion i skolan så ska man stå och visar hur man gör och står och drar 

fram och tillbaka då är det många elever som drar sig tillbaka. Sen använder man just 

dance, då tänker dom ju inte ens på att de tränar utan dom tycker bara det är jättekul. Sen ja 

började med det säger dom varje lektion att dom vill börja lektionen, även dom som tycker 

att dans är supertråkigt.”      

        

       Lärare 2  

 

“Turf vet jag att de har gjort. Det var ganska många som gjort det. Dom andra vet jag inte.. 

Asså showbie använder de ju på fritiden för att liksom kunna träna istället för att de bara 

tränade hemma så, eller på skolan så kunde de ju ta med sig filmen hem och kolla ‘okej sådär 

ser jag ut jag behöver träna på.. de här stegen har vi, okej där är de andra när de kör’. Så kan 

de körs själva och kolla på sig själva liksom även fast man själv är inte på sitt rum.” 

        Lärare 3 
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Lärare 1 och 2 menar även på att en positiv kvalitet med digitala hjälpmedel är att det 

är tidssparande. Däremot tas även tiden upp som en nackdel av de båda samt lärare 5. Lärare 1 

förklarar hur de delade dokumenten, där eleverna efter återkoppling kan skicka in en ny 

version, suddar ut gränsen för lärarens fritid.  

 

”...nackdelen är väll att, var går gränsen för fritid liksom. Man kan ju sitta liksom 

väldigt sent på kvällar och så kommer elever in och öppnar sina dokument och sådär, så att 

fritid, gråzonen för fritiden är lite sådär , nackdelen med det, för jag tycker ju att man ska ha 

sin fritid också. Sådär så man ska ju inte jobba ihjäl sig...” 

Lärare 1 

 

 Andra negativa aspekter som tas upp är hur tekniken ibland inte är fullt pålitlig. 

Lärare 3, 4 och 5 pratade kring hur det ibland var svårt att genomföra lektioner där nätverket 

eller tekniken inte alltid fungerade. Dessutom förklarar lärare 3 och 4 hur eleverna kanske inte 

vill använda sina telefoner av olika anledningar, deras egen surf och batteritid är två. Dessa 

lärare har dock funnit lösningar på problemen i form av att de satt upp en egen router i 

idrottshallen samt köpt in powerbanks, samt att de låter elever arbeta två och två eller tre och 

tre på en telefon. 

 Lärare 1 och 5 diskuterar även kring det dubbla budskapet kring användandet av 

digitala hjälpmedel i undervisningen. Lärare 1 talar kring hur tekniken tar över deras liv, 

vilket enligt läraren i sin tur leder till “väldigt mycket stillasittande” som har följder på deras 

fysiska hälsa. Lärare 5 pratar om den osunda relationen som vissa elever har till telefonen och 

förklarar vad en elev en gång sagt: 

 

“Vi har ju såna här hälsosamtal med eleverna, då sitter vi i smågrupper och diskuterar. Vad 

som är stress och hälsa och bla bla. Och jag kommer fortfarande ihåg, det var jättemånga år 

sen, när man frågade vad som är stress för en tonåring. Och det är att åka på semester och 

upptäcker att hotellet inte har wifi. Men asså att åka på semester kan inte vara stress, men 

för dem är det stress. Och att liksom ha den där relationen till telefonen och till sociala 

medier, det är nånting man vill få bort. Det är ju helt absurt att vi är där. “ 

        

       Lärare 5 
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3.2 I vilket syfte digitala hjälpmedel används 
Syftet till att lärarna i idrott och hälsa använder digitala verktyg är för att det ska verka som 

ett hjälpmedel samt en motivationskälla. Lärarna betonar vikten av att ha ett tydligt syfte vid 

inkluderingen av digitala hjälpmedel.   

Vid frågan för i vilket syfte digitala hjälpmedel används för så konstaterade lärare 5 att 

det ska vara just ett hjälpmedel som underlättar både lärarens egna jobb, men även elevernas. 

Lärarna betonar även under syftet om hur de med hjälp av de olika inspelningsverktygen kan 

göra undervisningen mer effektiv genom att aktivera eleverna och låta dem jobba själva 

samtidigt som läraren kan hjälpa de som har det lite svårare. Samtidigt pratar lärare 1 och 3 

om vikten av elevernas eget ansvar vid sådana lektioner.  

 

“...Man måste ju nånstans där, det är ju blivande gymnasieelever, dom måste ju ehh de måste 

ju också lära sig att, precis som på jobbet, om inte jag gör mitt jobb då kommer jag liksom få 

känna konsekvenserna. Planerar jag inte mina lektioner då blir det inte bra. Eller oavsett vad 

man jobbar med. Dom måste ju också lära sig att jobbar man inte på lektionstid kanske man 

inte får det betyget man vill ha. Eller man kanske inte blir så duktig som man liksom önskar. 

Så att eh jag tror på det att dom ska få träna att ta ansvar själva liksom mer än att jag styr 

allting till hundra procent”      

        Lärare 1 

  

 Vidare så pratar samtliga lärare om huruvida de digitala verktygen kan fungera som 

en motivationskälla för eleverna. Alla lärare nämner att eleverna tycker att de digitala 

inslagen är roliga eftersom att det ligger närmare deras egen vardag.  

 

“...sen blir det ju roligare också, eftersom eleverna, jag menar det är ju en digital generation, 

som är uppväxta nu med ipads och iphones sådär, så att dom har ju tillgång till det, och dom 

tycker ju att det är roligare, och det tycker jag att, det får man inte glömma bort. Tycker dem 

att det är roligt då blir ju, då blir ju bättre, då jobbar de mer engagerat och mer aktiva,” 

        Lärare 1 

 

Lärare 5 diskuterar även vidare kring hur de digitala verktygen kan hjälpa till att locka 

elever som “är på gränsen”, som läraren själv uttrycker det. Läraren förklarar hur de som 

tycker idrotten är sådär och inte håller på med någon idrott på fritiden eller riktigt ser glädjen i 

det kanske behöver locka eleven i att se det roliga. Vidare förklarar läraren att denna lilla 

extra krydda för rörelse är värdefull, även om det egentligen önskas att digitala verktyg inte 

skulle vara nödvändiga för rörelse.  
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Samtidigt är samtliga lärare överens om att verktygen inte kan användas bara för att 

användas, utan ett tydligt syfte krävs. Lärare 4 förklarar det tydligt genom att de försöker välja 

verktyg som känns som ett naturligt inslag som hjälper undervisningen framåt för att det inte 

ska bli “hur ska vi får in nånting här”.  

Vid frågan huruvida kontrollen och auktoriteten påverkas av de digitala verktygen så 

var de flesta eniga om att de fortfarande hade kontrollen över lektionerna. Lärare 2 förklarar 

att “det nästan är mer kontroll” vilket understryks av att läraren ser just alla. Lärare 3 anser att 

idrottslärare bör vara bekväma med att överlåta vissa delar till digitala hjälpmedel eftersom att 

ämnet innehåller så många olika moment.  

 

“Det får man kanske va bekväm med som idrottslärare eftersom det involverar så många 

moment att vi kan ju inte va bäst på allt. Så att då försöker man ju ta till de hjälpmedel som 

finns. Så att man måste kanske inte visa och va bäst på alla saker utan då får man ju ta hjälp av 

nåt hjälpmedel. Och våra elever har väl iallafall inte uttryckt det eller vi känner väl inte så att 

vi måste styra för att känna att vi (inte) tappar auktoritet.”    

        Lärare 3 

 

Lärare 5 beskriver hur en viss fokus kan försvinna från läraren eller uppgiften när de 

har chans och möjlighet att vara på sina datorer där spel kan vara intressantare. Problemet 

upplevs av läraren dock större i årskurs sju, då de först får datorerna. Bland niorna upplevs 

problemet inte lika allvarligt där lärarens upplevelse är att eleverna känner att de inte gynnas 

av att göra annat.  

 

3.3 Vilka fördelar respektive nackdelar digitala hjälpmedel kan ha på 
undervisningen av idrott och hälsa 
Enligt de tillfrågade lärarna överväger fördelar mot nackdelarna vid inkluderingen av digitala 

hjälpmedel i undervisningen. Samtliga lärare kunde identifiera ett flertal fördelar angående 

elevernas inlärningsprocess då de har inkluderat diverse digitala hjälpmedel i undervisningen 

och märkt en förbättring. Både Lärare 1 och Lärare 5 diskuterade en större möjlighet att ge 

elever formativ bedömning, som blir mer effektiv och tydlig. Däremot ansåg Lärare 5 att om 

eleverna följer instruktioner från en skärm vilket ger möjlighet att kunna stötta elever och ge 

formativ bedömning. Men även datorer används för att kunna ge återkoppling eftersom 

samtliga inlämningsuppgifter är digitala.  
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“Jag tänker den här formativa återkopplingen kan ju bli mer effektiv och asså, det blir som ett 

komplement till det muntliga... Och ibland kan det ju gå några lektioner liksom, innan man 

hinner prata med alla. Men då kan jag ha de digitala verktygen som komplement så att jag kan 

eh, kommentera eller via vår portal liksom skriva liksom, aa på det här blocket jobbar vi med, 

tänk på det här till nästa gång. Så den formativa återkopplingen kan ju bli mer tydlig liksom 

eftersom man inte hinner med under lektionstid.”  

Lärare 1 

 

Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 5 såg fördelen med att kunna överlåta repetitioner av 

övningar till det digitala. Antingen via applikationer med QR-koder eller via deras Youtube 

kanal som Lärare 3 och Lärare 4 har skapat. Det är även fördelaktigt att eleverna kan filma sig 

själva då de utför en övning eller rörelse. Lärare 4 berättade om att eleverna inte ofta ser sig 

själva, men om de filmar och spelar upp det antingen i slowmotion eller bredvid en annan film 

är det större chans att förstå hur rörelsen ska se ut och gå till vilket utvecklar lärandet. Även 

Lärare 5 vill att eleverna ska filma sig själva och jämföra för att kunna se skillnader och 

analysera sitt rörelsemönster.  

Lärare 2 och Lärare 5 beskrev fördelarna om hur digitala hjälpmedel ger eleverna 

alternativ för inlärning. Enligt Lärare 2 nås lektionsinnehållet ut och kan hjälpa fler elever då 

instruktionerna kan överlåtas till en film eller genom bilder, genom det sätt som eleven känner 

sig mest trygg med.  Lärare 5 nämnde användningen av digitala hjälpmedel som erbjuder en 

bredare variation om hur lektionsinnehållet kan tas till av exempelvis videosnuttar och 

instuderingsfrågor.  

En fördel som togs upp av samtliga tillfrågade lärare var att eleverna verkar tycka det 

är roligare och blir mer motiverade att delta då digitala hjälpmedel används. Lärare 2 tycker 

att med program som ‘Just Dance’ tänker eleverna ofta inte på att de tränar eftersom de tycker 

det är kul. Även Lärare 3 nämnde specifikt ‘Just Dance’ som kan bidra till rörelseglädje. 

Lärare 4 la till att digitala hjälpmedel får dem att tycka lektionerna blir roligare och bidrar till 

att de blir mer aktiva än innan. Tycker de något är roligt går de även hem och tränar vilket 

hjälper deras inlärningsprocess. Lärare 5 tog även upp att eleverna ofta tycker det är kul att bli 

filmad och kunna se sig själv i en övning.  

Nackdelarna var mycket färre. Lärare 1 anser att det kan bli en arbetsbörda vad gäller 

återkoppling till elever eftersom det inte finns någon gräns på hur mycket som kan skrivas och 

att det då är ett arbetssätt som inte är hållbart i längden. En lösning är då att använda en 

standardiseringsfras till flera elever.  Lärare 1 och Lärare 2 nämnde att det inte ska tas för 

givet att samtliga elever är kunniga inom teknik och att alla inte har tillgång till många av de 
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hjälpmedel som finns, exempelvis en dator. Detta ska lärare vara medvetna om. Detta måste 

säkerställas innan uppgifter delas ut. Lärare 5 diskuterade interaktionen mellan elever som 

minskar på grund av det digitala. Det sker inte lika mycket samarbete och den sociala biten 

blir inte lika närvarande.  

 

3.4  Hur bedömningsprocessen kan påverkas av digitala hjälpmedel 
Samtliga lärare som deltog i denna studie var överens om att bedömningsprocessen påverkas 

av användandet av digitala hjälpmedel, mer specifikt av att filma eleverna under diverse 

lektioner samt examinationstillfällen. Det blir, som Lärare 3 sa, en hjälp i bedömningen. 

Lärare 4 ansåg att det genom filmning går att i efterhand visa varför bedömning skett på ett 

visst sätt och att bedömningsprocessen blir en rättssäker sådan. Förklaras detta för eleverna 

går det enligt läraren att undvika problematik kring filmandet. Det viktiga är att vara tydlig 

med att filmerna inte läggs ut någonstans. Även lärare 2 och 5 tycker det är en fördel att filma 

för att kunna föra en diskussion med eleverna gällande deras betyg. Att kunna visa varför en 

elev har fått ett visst betyg så att eleven förstår hur lärare har resonerat. Lärare 1 berättade att 

ibland filmades enstaka lektioner med syfte att se vad som försiggår eftersom det är svårt att 

se allt som sker i idrottssalen och för kunna kolla lite extra på några specifika elever som 

kanske inte har så bra koll på.  

 

“Det påverkar väldigt positivt, på så sätt att man kan se alla. Mer rättvis bedömning. Alla får 

en chans att verkligen visa vad dom kan.” 

Lärare 2 

 

Både lärare 4 och 5 valde att filma sina elever under examinationstillfällen i de 

praktiska momenten för att inte behöva göra en ögonblicksbedömning. Detta är till fördel dels 

för att kunna titta på inspelningen tillsammans med eleven för den formativa bedömningen 

samt för den slutgiltiga bedömningen. Lärare 4 tycker det är praktiskt att kunna gå tillbaka 

och kolla på de sparade inspelningarna för att bli påmind om hur en elev har utvecklats över 

tid. Denna hjälp till bedömningsprocessen är dels för att förenkla för läraren samt för eleverna 

själva att få en genomtänkt bedömning.  

De tillfällen där videoinspelning främst används är under dans momenten. Lärare 1, 

som använder digitala hjälpmedel i stor utsträckning för att göra sin bedömning, använder 

videoinspelning då lektionsinnehållet inkluderar dans eftersom eleverna skapar och visar upp 

koreografi i grupper. Däremot anser läraren att beslutet att använda inspelning beror på 
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arbetsområdet.  Även lärare 5 tog upp att det sker videoinspelning under dans momenten 

eftersom det är svårt att kunna se och bedöma alla elever samtidigt då de redovisar i 

grupper.  Lärare 2 diskuterade också hur svårt det är att titta på flera elever samtidigt då de 

inte får jämföra när de sätter betyg. Av den anledningen är det till fördel att filma när eleverna 

dansar och sedan kolla igenom filmen flera gånger och ha fokus på endast en elev i taget. I 

dessa fall blir bedömningsprocessen mycket lättare. Läraren använder även inspelning under 

exempelvis friluftslivet med uppgifter som inte kan göras i ett klassrum.  

Samtliga lärare ger även sina elever möjligheten att filma sig själva hemma och sedan 

visa upp eller skicka in till läraren för att bedöma. Lärare 4 tycker det är smidigt att låta elever 

skicka in sina filmer via applikationen Kik. De elever som Lärare 1 har som är skadade eller 

av olika anledningar inte vill visa upp, på grund av exempelvis blyghet eller inte känna sig 

trygga, får tillåtelse att filma på egen hand och sedan skicka in för att bedömas på samma sätt 

som övriga elever. Lärare 5 berättade att det framförallt är de elever med en diagnos som 

väljer att filma sig själva hemma eftersom de kan uppleva att vissa moment ät jobbiga.  

Den nackdel som togs upp av flera lärare handlade om det tidsmässiga. Lärare 4 anser 

att trots de fördelar i bedömningsprocessen som videoinspelning medför så blir arbetet mer 

tidskrävande då det finns massa filmer att titta igenom. Trots detta tycker Lärare 2 att den 

extra tid det tar är värd det eftersom det gör att ingen utelämnas och vilket i slutändan gör 

bedömningen enklare.  

Lärarna blev även tillfrågade om det uppstår problematik kring elever som inte vill bli 

videoinspelade, varken under lektionstid eller på egen hand, och hur de hanterar det. De 

elever som Lärare 3 har som tycker det är jobbigt att bli filmad får visa själva efter lektionen 

och läraren får då göra en ögonblicksbedömning. Lärare 2 anser att det är en fördel för lärarna 

vid bedömning att ha videoinspelning till hands men att vissa elever kan vara negativa till att 

bli filmade. En lösning är då att låta dessa elever redovisa på egen hand för läraren. Skulle 

denna elev vara del av en grupp redovisning så får gruppen visa upp och läraren fokusera på 

den eleven som inte vill bli filmad. Detta gjorde även Lärare 5 då denna problematik uppstår. 

Läraren klargör då för eleven att syftet med videoinspelningen är för att kunna göra en rättvis 

bedömning och önskar eleverna inte bli filmade ska de veta vad det är de säger nej till, vilket 

är möjligheten att kunna ifrågasätta sin bedömning. Lärare 1 berättade att tillåtelse inte 

behövs för att filmdokumentera sina elever som det är ett aktuellt arbetsområde och att efter 

ett moment har avslutats så raderas video inspelningarna. Då Lärare 4 blev tillfrågad om de 

har upplevt att en elev presterat sämre än förväntat då de blir inspelade på grund av extra 

press blev svaret nej. Visserligen finns det de elever som känner sig pressade då de blir 
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bedömda oavsett om det spelas in eller inte. Men enligt läraren används video inspelningarna 

för att försäkra läraren att en elev kan klara av en specifik övning.  

 

“Jag behöver inte ha tillstånd utan det är snarare nödvändigt för att jag ska kunna göra ett 

säkert arbete och en rättvis bedömning för mina elever.”  

Lärare 1 

  

3.5 Varför vissa väljer att avstå från att använda digitala hjälpmedel i 
undervisningen och om det kommer bli krav att använda det i framtiden 
Olika faktorer kan anses ligga till grund till varför det finns lärare i idrott och hälsa som avstår 

från att inkludera digitala hjälpmedel i sin undervisning. Vid frågan för varför de tror att vissa 

andra idrottslärare väljer att inte använda sig av digitala hjälpmedel i sin undervisning hade de 

många potentiella förklaringar på det. Otrygghet och okunskap benämns av samtliga lärare 

som faktorer där de diskuterar hur vissa lärare kanske är rädda att tappa sin så kallade 

auktoritet. Lärare 1 beskriver det som en rädsla att tappa kontrollen till eleverna när det är 

läraren som ska ha kontrollen. Lärare 5 diskuterar kring huruvida rädslan för nytt har en 

egoistisk grund där de inte vill eller orkar lägga tid på att lära sig. 

 

“Att man själv inte behärskar det och inte vill lägga tid på att lära sig, eller inte vill verka dålig 

inför eleverna. Jag tror egentligen inte att det är ur ett elevperspektiv, att man tror det är bra 

för eleverna utan jag tror att det är lite egoistiskt. Att jag inte kan, att jag inte har råd eller vill 

lägga min budget på det här, att jag inte.. För att om man tittar på eleverna så har jag svårt att 

komma på nån jättebra anledning till varför man inte skulle.”   

Lärare 5 

 

 En annan anledning till vissa lärares utelämnande av digitala hjälpmedel kan även 

enligt lärare 2, 4 och 5 vara rädslan för inaktivitet och den dubbelmoral som uppstår mellan 

ett ämne i rörelse och teknikens stillasittande. Dessutom betonar lärare 5 den ekonomiska 

delen där vissa kanske är ovilliga att lägga en stor del av budgeten på den dyra tekniken.  

 Vidare tillfrågades de olika lärarna angående om de trodde att det i framtiden skulle 

bli krav på att använda digitala hjälpmedel i ämnet idrott och hälsa. Samtliga lärare var 

överens om att de inte trodde det skulle bli något krav, eller en del av kursplanen. Däremot 

diskuterar lärare 1 om huruvida alla lärare bör hitta egna vägar och använda de metoder som 

de själva anser höjer kvaliteten i undervisningen. Lärare 2 tror att det i framtiden kommer bli 

svårt att inte använda sig av det för att “hänga med i utvecklingen”.  
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“...Inte krav men, dom vill hänga med i utvecklingen, vad eleverna gör, vad andra lärare gör. 

Vi som är intresserade av det kommer ju få en grupp elever som kommer gå och prata på 

andra skolor om att “åhå det här gjorde vi”, a men då kommer de gå till sina lärare och säga 

“amen dom fick göra det här, varför får inte vi göra det här?”   

         Lärare 2 

  

 Lärare 4 förklarar hur kommunen satsar på en mer digitaliserande skola, men att en 

digitaliserad undervisning i idrott och hälsa kan bli motsägande då det handlar om rörelse. 

 

“...jag vet ju att kommunen satsar ju mot mer digitaliserad skola. Men tror inte att det kommer 

bli att på idrottsundervisningen där de ändå vill att det ska handla om rörelse. Sen kanske de 

vill ha nåt slags digitalisering för lärandet, att främja lärandet men jag tror inte det kommer nåt 

krav utan mer ett tips liksom. Tips som hjälpmedel för läraren. “    

        Lärare 4 

 

4. Diskussion 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur högstadielärare i idrott och hälsa arbetar med 

digitala hjälpmedel i sin undervisning. Studiens fokus inkluderar om lärare anser att digitala 

hjälpmedel påverkar deras undervisning samt bedömningsprocess. 

Vi valde att använda oss av läroplansteorin eftersom vår uppsats handlar om hur ett 

redskap används i undervisningen som stöd för främst lärare men också för eleverna. Studien 

har behandlat avsnitt där lärare själva beskrivit hur de använder digitala hjälpmedel i sin 

undervisning samt hur dessa hjälpmedel kan tänkas påverka elevernas inlärningsprocess samt 

lärarnas bedömningsprocess. I läroplansteorin hanteras delar där den formulerade läroplanen 

tolkas och transformeras av lärare samt hur den realiseras i klassrummen, där läroplan inte 

endast ses som de bestämmelser regeringen satt ut, utan även om den idévärld som skola och 

undervisning utgörs av. (Linde 2012, s.7,23). 

Formuleringsarenan utgörs av de föreskrifter som vad som gäller för ett skolsystem, 

vilka ämnen som ska studeras, samt hur de olika ämnena utformas (Ibid, 23). EU har som mål 

att öka det allmänna IT-intresset genom att göra den nya tekniken till en naturlig del av 

utbildningar från förskola till högskola (Digitaliseringskommissionen, s.11,17). Processen för 

att stärka den allmänna IT-kompetensen är även aktuell i Sverige där skolverket bland annat 

under våren 2016 tog fram på hur skolans styrdokument kunde ändras. Dessa förslag framför 
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hur skolans uppdrag kan stärka elevers digitala kompetens genom tydliggörande i 

läroplanerna, för att främst förbereda elever för det allt mer digitaliserade samhället. 

(Skolverket 2016-06-20).  Samtidigt tror samtliga av de tillfrågade lärarna i vår studie att det i 

framtiden inte kommer träda in i kursplanen, eller bli något krav på att använda digitala 

hjälpmedel i ämnet för idrott och hälsa. Lärare 1 förklarade att alla lärare bör hitta sina egna 

vägar och metoder för att få kvalitet på sin undervisning. Lärare 2 gjorde ett antagande om att 

det i framtiden kommer bli svårt att inte använda sig av digitala hjälpmedel i undervisningen, 

som en del av samhällets utveckling. Lärare 4 betonar hur kommunen satsar på en mer 

digitaliserad skola men förklarar även att det troligen inte kommer införas i kursplanerna för 

idrott och hälsa då det kan bli motsägande då ämnet handlar om rörelse. Vidare beskriver 

läraren att förhoppningar för hur föreskrifter för hur digitalisering kan främja lärande skrivs 

ner som tips och hjälp för läraren snarare än en del av kursplanen. 

 I transformeringsarenan skiljs läroplanerna från det faktiska innehållet i 

undervisningen. Läraren transformerar läroplanen där saker som egna tolkningar och tillägg 

görs i förhållande till den formulerade läroplanen. (Linde 2012, s.57) I transformeringsarenan 

finns olika fokus som kan förklara varför en lärare väljer ett visst innehåll. Två av dessa var 

enligt oss av intresse för vår studie, socialt fokus och lärarfokus, och är det som anses mest 

givande för vår studie. I det sociala fokus talas det om yttre och inre effekter som påverkar 

lärares val av innehåll, där sociala medier varit en sådan effekt för lärarna i vår studie. De 

tillfrågade lärarna använder sig av sociala medier där människor från samma yrkesgrupp delar 

med sig av erfarenheter och lektionsinnehåll, vilket kan ses som en yttre effekt. En inre effekt 

kan anses vara elevernas intresse och engagemang som de olika tillfrågade lärarna talar om då 

ämnet berörs. Alla lärare var överens om att de digitala verktygen kan fungera som en 

motivationskälla eftersom det för eleverna ligger närmare i vardagen, och därför blir roligare 

och av större intresse, kvalitéer som även understryks genom Ahlméns studie(2013, s.23) som 

undersökt en lärares tankar om införandet av ett en-till-en projekt (Ahlmén 2013, s.23). Lärare 

5 pratar även om hur dessa digitala inslag kanske till och med kan locka elever som är på 

gränsen.  

Under lärarfokus talas det om hur lärarens erfarenheter och bakgrund ligger till grund 

för lektionen. Deltagarna i vår studie diskuterade kring varför vissa lärare väljer att kanske 

inte använda digitala hjälpmedel och kom fram till att det kan grunda sig i just okunskap och 

otrygghet i ämnet. Detta problem förklaras även genom en studie där Somekh och Davis 

(1997, s.22) kom fram till att den studiens lärare inte hade tillräcklig kunskap. Detta 

understryks även med en förklaring att en person som använder ett verktyg måste veta hur det 
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används för att få ut någon effekt av den (Somekh & Davis 1997, s.22). Här är alla tillfrågade 

lärare i vår studie eniga om att det är viktigt att det finns ett syfte med att använda digitala 

hjälpmedel och inte bara slänga in dem i undervisningen.  

 I realiseringsarenan beskrivs utförandet av undervisningen och samspel mellan lärare 

och elev betraktas. Lärarna i vår studie talar inom detta område om hur videos kan fungera 

som extralärare. Bland annat talar om hur de numera använder sig av en video vid 

dansundervisningen eller användandet av QR-koder där eleverna kan vara självgående och 

titta på en video flera gånger. Denna metod tillåter läraren att se helheten i klassrummet och 

se alla elever, som de uttrycker det, samt att gå runt och hjälpa elever på ett annat sätt än om 

de själva är de som ska göra övningen. Denna metod har även beskrivits av Wier och Connor 

där de beskriver hur lärare fördelaktigt kan visa upp inspelningar där den kan ha positiva 

effekter på både inlärning och bedömning (Wier & Connor 2009, s.161)  

För att kunna inkludera diverse digitala hjälpmedel i sin idrott och hälsa undervisning, 

eller i något ämnen för den delen, är det förutsatt att det krävs en viss kompetens inom detta 

område. I TPACK beskrivs det att desto högre nivån av lärarens kunskap om teknik är så 

bildas det fler alternativ till att undervisa det valda lektionsinnehållet förutsatt förståelse av 

sambandet mellan pedagogik och ämneskunskap (Koehler et al. 2013, s.2). I 

kvalitetsgranskning från 2012 informerades det att bristen på kompetens hos lärarna kan vara 

en anledning till att användandet av IT inom idrott och hälsa inte ökar i samma takt som i 

övriga ämnen. Skolverket kunde även avslöja att en tredjedel av lärarna är i behov av 

kompetensutveckling i detta område (Skolverket 2015, s. 43). Även de lärare som 

intervjuades för vår studie tror att låg kompetens hos läraren kan vara en anledning till att 

digitala hjälpmedel inte inkluderas i undervisningen. Själva ansåg de att deras personliga 

kompetens var relativt hög vilket kan vara en anledning till att de gärna använder IT. De gör 

det även delvis i syfte att öka elevernas inlärning och enligt TPACK så förbättras elevernas 

förståelse och inlärning om läraren använder och förstår sambandet mellan pedagogiken, 

ämneskunskap och teknik (Koehler et al. 2013, s.4). 

 Samtliga lärare som intervjuades var överens om att inkluderingen av digitala 

verktyg inte bör ske utan att det finns ett tydligt syfte med det, vilket vi är i samtycke med. 

Detta styrks av TPACK som säger att det krävs förändringar i lektionsplaneringen av läraren 

eftersom det digitala skapar en ny relation mellan eleven och det valda inlärningsobjektet och 

kan av den anledningen inte inkluderas utan omtanke. En lärare skall även kunna anpassa och 

lära sig nya former av teknik (ibid, s. 3). De intervjuade lärarna informerade oss om att de får 

inspiration och tips om nya former av digitala hjälpmedel på olika håll såsom fortbildningar, 
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grupper på Facebook samt genom sökning på nätet av eget intresse. Detta visar dels deras 

intresse för den tekniska hjälp som finns och även deras villighet att öka sin kunskap inom 

detta område. 

De flesta forskarna är överens om att IT bör vara inkluderat i undervisningen 

(Calderon 2015). Mishra & Koehler (2015) berättar att, eftersom tekniken utvecklas i en 

mycket rask takt, kan lärare känna sig pressade att då följa med i teknikens utveckling 

(Mishra & Koehler 2015, s.1). Trots att inga av våra intervjuade lärare trodde att det i 

framtiden skulle vara obligatoriskt för lärare i idrott och hälsa att inkludera digitala 

hjälpmedel i undervisningen så trodde Lärare 2 att det skulle bli svårt att undvika det för att 

kunna hänga med i utvecklingen.  

Genom studien diskuteras digitala hjälpmedel av lärare samt de fördelar och nackdelar 

de kan ha rent generellt, på elevernas inlärning eller hos lärarnas bedömningsprocess. Lärarna 

i vår studie var ense om en av de positiva effekterna som digitala hjälpmedel kan föra med sig 

kom just från de inspelade filmerna. Här beskrevs av de olika lärarna om aspekter som att de 

nu kunde vara i större del av rummet, se fler elever och hjälpa där det behövs, hålla längre 

samt nu ge ett större utbud på variation där läraren inte längre behöver kunna ämnets stora 

utbud av moment. Bland andra så har Ceesay (2009, s.21-22) också beskrivit fenomenet med 

de inspelade filmerna med effekter som att elever kan gå tillbaka själva och läraren slipper 

upprepa sig (Ceesay 2009, s.21-22). Lektioner tillåts enligt oss bli mer individanpassade då de 

får fortgå och eleverna själva får uppfatta övningen, samt titta på den så många gånger den 

behöver. Det anses även att denna typ av hjälpmedel skapar rum för att både eleverna kan 

utvecklas, där det egna ansvaret är av stor vikt, samt att lärarna avlastas från uppgifter som att 

visa upp en övning flera gånger och istället kan lägga större vikt där den kanske är viktigare. 

Både lärare 1 och 3 belyser det egna ansvaret som viktigt samt en träning för det verkliga livet 

och det som väntar dem.  

 En annan punkt som berörs då de positiva effekterna av digitala hjälpmedel 

diskuteras handlar om elevernas motivation, där lärare 5 dessutom anser att elever som är “på 

gränsen” kan beröras. Denna motivation talar även Almén om där eleverna får arbeta på ett 

sätt som de känner igen från sin vardag och därför engagerar och motiverar dem (Almén 

2013, s.23). Fenomenet som beskrivs av lärare 5 har även berörts av Brunosson (2015, s.29-

30) där resultat från den undersökningen visade att elever som inte tidigare visat stort intresse 

uppgavs värdesätta den nya undervisningsmetoden (Brunosson 2015, s.29-30). Att med olika 

digitala hjälpmedel kunna finna elever som kanske annars inte visar intresse, tror vi är en vital 
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fråga när det gäller individanpassning. Om det finns möjlighet anser vi att lärare bör inkludera 

sådant som eleverna upplever som roligare och som uppskattas.  

 Lärarna i vår studie har diskuterat kring negativa aspekter som kan uppkomma vid 

införandet av digitala hjälpmedel i undervisningen av idrott och hälsa. En sådan aspekt 

uppges vara det dubbelmoraliska budskap som kanske uppfattas av eleverna. Lärare 1 och 5 

talar om den osunda relationen barn och ungdomar kan ha till tekniken och hur den tar över 

deras liv. Även lärare i Fleischers och Kvarsell’s studie (2015, s.25) befarar detta fenomen i 

form av för mycket stillasittande (Fleisher & kvarsell 2015, s.25). Vi tror att det är svårt att 

undvika den allt mer tekniska värld som eleverna uppfattas leva i, men tror att lärarna i detta 

fall kan fungera som förebilder. Det gäller att, som flera lärare understryker, använda tekniken 

på rätt sätt och inte slänga in den “bara för att” samt att kanske inspirera eleverna med 

applikationer som kanske uppmanar till rörelse snarare än att hämma det. Lärare 3 och 4 talar 

om hur flera elever på sin egen fritid använt de applikationer som de på lektionen använt för 

rörelse. Samtidigt förklarar lärare 1 att med hjälp av en applikation kan löpning bli mer 

intressant.  

Kvalitetsgranskningen 2012 kom fram till att idrott och hälsa inte följer med den digitala 

utvecklingen som resterande delar av skolan gör. Vi tror att en anledning till detta kan vara 

dels detta dubbla budskap som kan uppstå, samt att det kan bidra till minskad rörelse om det 

inte används på rätt sätt. Att lärarna i idrott och hälsa i sin tur uttrycker oro för att bidra till 

ökat stillasittande bland sina elever kan också vara en möjlig anledning till att de inte tycker 

det bör vara en obligatorisk inkludering av idrott och hälsa. Alla de tillfrågade lärarna är 

överens om att det inte bör vara en del och vi tror att detta kan vara en bidragande faktor till 

att ämnet idrott och hälsa halkar efter i den digitala utvecklingen. 

En nackdel som angetts i tidigare forskning var att auktoritet i ämnet försvinner då 

elever får mer kontroll över materialet (Ceesay 2009, s.21-22:Somekh & Davis 1997, s.24). 

Denna företeelse upplevs dock inte av de tillfrågade lärarna i vår studie som ibland även 

upplever att de får större auktoritet vid användning av digitala hjälpmedel. Vi tror att detta 

kan bero på hur det digitala hjälpmedlet används och om individen är medveten om den 

mängd det används. Det är intressant att de resultat som vi funnit i vår studie visar annorlunda 

resultat gentemot det som har kommit fram genom tidigare forskning. Våra 

forskningsdeltagare ansåg inte faktorn gällande kontroll och auktoritet att vara ett problem. Vi 

tror att en anledning till att resultaten skiljer sig kan vara att den tidigare forskningen utfördes 

ett antal år sedan och då kan vara inaktuell. Däremot kan vi inte generalisera genom de 

resultat som vi har fått i denna studie.   
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Den digitala utvecklingen tillåter lärare att angripa undervisningssituationer och det 

avsedda lektionsinnehållet på fler sätt än tidigare. I och med detta påverkas även elevernas 

inlärning. Tidigare forskning, som studien som utfördes på tolv skolor i Irland, visade att 

genom att inkludera digitala hjälpmedel i undervisningen påverkas elevernas inlärning 

positivt (Weir & Connor 2009, s. 161). Även resultatet från denna studie går i samma spår. 

Det har visat att elevernas inlärning på ett övervägande sätt har haft positiva effekter eftersom 

elever kan ta till sig lektionsinnehållet på ett mer tillgängligt vis och som är mer anpassat för 

just dem som individer. Möjligheten till mer formativ bedömning har även haft en påverkan 

på deras inlärning som Lärare 1 och 5 informerade oss om. Den nackdel som togs upp gällde 

den potentiellt ökade arbetsbördan som kan ske då läraren ska ge återkoppling till eleverna.   

Som tidigare har nämnts av Schmidt och Cohen (2013, s. 255) så medför den 

digitaliserade världen ett pris. Detta pris menar de handlar om vår integritet och vår säkerhet 

eftersom all den information som läggs in i den digitaliserade världen sparas. (Schmidt och 

Cohen 2013, 2. 255) Lärarna som deltog i denna studie var väldigt positiva till att använda 

digitala hjälpmedel, såsom surfplattor eller mobiltelefoner, för att filma sina elever vilket ska 

underlätta deras bedömningsprocess. Det perspektiv och de upplevelser som de deltagande 

lärarna i vår studie delade med sig av visar att det medför en stor fördel att använda digitala 

hjälpmedel i bedömningsprocessen. 

Lärare 2 berättade för oss att det är en fördel att kunna filma sina elever eftersom det 

är svårt att bedöma dem då det inte är tillåtet att jämföra eleverna med varandra. Läraren 

kunde genom att kolla på video-inspelningen ett flertal gånger och fokusera på en elev i taget. 

Även lärare 5 tyckte det var svårt att kunna se och bedöma samtliga elever samtidigt. 

Lärarna anser att det är positivt att kunna filma eleverna för att visa dem vad de gör fel 

och vad de kan förbättra. Självklart kan en elev känna att ens brister blir utpekade, men syftet 

är att hjälpa eleven genom tips, råd och videoinspelningar så att de har större möjlighet att 

lyckas och att nå målen. Lärare 4 och 5 anser att det är en fördel att kunna titta på en 

inspelning tillsammans med eleven för att kunna erbjuda formativ bedömning. Genom 

videoinspelning går det även att visa varför de bedömt så som de gjort. Som lärare 2 och 5 

informerade så öppnar det för möjligheten att ha en diskussion med eleverna om 

bedömningen och det finns en större chans för förståelse kring hur läraren har resonerat. 

Lärarna i idrott och hälsa uppgav även att de ger sina elever möjligheten att filma sig 

själva på egen hand och skicka in. Detta anser vi tyder på att lärarna vill att eleverna ska 

känna sig bekväma och undvika att en elev känner sig otrygg eller kränkt under lektionerna. 

Lärarna vi intervjuade berättade även att de inte på något sätt filmar eleverna emot deras vilja 



  39

och att eleverna är informerade om varför de blir filmade, under exempelvis 

examinationstillfällen, och sedan raderas filerna efter att bedömningen har gjorts. Som lärare 

4 sa, om detta förklaras går det att undvika problematiken kring filmandet.     

          

4.1 Metoddiskussion 
I denna studie har trovärdigheten setts till eftersom det har använts ett brett urval av källor 

som pekar på liknande mönster i resultaten. Vi är medvetna om att denna studie har 

genomförts i en mycket liten skala då endast fem lärare i idrott och hälsa har gett sina 

perspektiv och erfarenheter gällande digitala hjälpmedel i undervisningen. Däremot har 

resultaten varit ganska enhälligt som skulle kunna indikera att övriga lärare i idrott och hälsa 

som undervisar högstadiet i Stockholmsområdet har liknande upplevelser. Samtliga 

deltagande lärare ansåg att de hade en bra budget på skolan och har då möjligheten att 

införskaffa det material de önskar, inklusive digitala hjälpmedel. Även tre av skolorna kunde 

förse sina elever med varsin Ipad eller Chromebook. Vi anser att samtliga lärare som 

intervjuades arbetar på skolor som har god ekonomi och budget samt att lärarna upplever att 

de får tillhanda det mesta de behöver. Vi anser att detta skulle kunna påverka resultatet då det 

kan anses vara ensidigt eftersom vi inte känner till hur lärares upplevelser och tankar kan vara 

kring digitala hjälpmedel med en lägre budget. Intervjuerna har även spelats in vilket gör att 

vi kan lyssna flera gånger för att kanske göra omtolkningar. 

 

4.2 Vidare forskning 
För framtida forskning inom detta område eller för att utveckla studien mer hade vi valt att 

även inkludera elevernas tankar och perspektiv kring digitala hjälpmedels inkludering i 

undervisningen. Då de lärare som intervjuades var positivt inställda till att använda digitala 

hjälpmedel hade det även varit intressant att undersöka mer om de lärare som känner att de 

inte vill inkludera digitala hjälpmedel i sin undervisning och varför. Det skulle även vara 

intressant att forska i hur skolor med sämre ekonomi ställer sig till denna fråga. Eftersom 

denna studie valde att inte medföra information om lärarnas ålder eller kön kan en studie i 

framtiden göras då dessa aspekter jämförs.  

 

4.3 Slutsats 
Genom frågeställningen om hur digitala hjälpmedel används i undervisningen så förklarade de 

olika lärarna att de använde olika applikationer och digitala redskap som de ansåg kunna 

utveckla och förstärka deras undervisning. När de diskuterade kring syftet till att de använde 
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digitala hjälpmedel i sin undervisning var det för att förenkla för lärare och elever samt 

fungera som motivation. Med hjälp av en kamera som blir en film, skapas möjligheter där allt 

ifrån att läraren själv kan bli mer obunden att visa flera gånger för att istället hjälpa eleverna 

där det verkligen behövs, till att elever också kan filma sig själva och kanske analysera sitt 

rörelsemönster för att korrigera, som en del av inlärningsprocessen. Därmed sattes elevernas 

inlärningsprocess i ett positivt sammanhang bland annat där lärarna ansåg att den formativa 

bedömningen förenklades där eleverna själva kunde se sig på film och utifrån det utveckla sitt 

rörelsemönster. Negativa aspekter som togs upp i samband med rörelseprocessen var färre. Ett 

exempel som dock togs upp var att man inte kan ta för givet att alla elever faktiskt är tekniskt 

kunniga. Vid frågeställningen som berörde lärarnas bedömningsprocess ansåg lärarna att en 

stor fördel möjliggörs, där det råder ett allmänt instämmande om att filmning både bidrar med 

en rättvis och objektivbedömning. 

Med digitala hjälpmedel kan lärarna därmed hitta nya sätt att presentera 

lektionsinnehållet för sina elever som både är effektiva och motivationshöjande. Elevernas 

inlärningsprocess ansågs i många fall förbättras vid inkluderingen av digitala hjälpmedel, men 

bör i vissa fall tänkas över där alla elever kanske inte är digitalt kunniga och inlärningen 

kanske istället hämmas. Enighet om förenkling kring bedömningsprocessen rådde, där lärarna 

diskuterade runt filmdokumentationens positiva effekter. Även om digitala hjälpmedel inte 

alltid passar in i undervisningen, så anser vi att läraren alltid bör utveckla och söka vägar för 

att finna alla elever och tillgodose deras behov. Vi tror att lärare i idrott och hälsa kan hitta 

vägar för att stärka sitt lektionsinnehåll då nackdelarna vägs mot fördelar i och med 

användandet av digitala hjälpmedel som i studien behandlats. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning 
 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur högstadielärare i idrott och hälsa arbetar med 

digitala hjälpmedel i sin undervisning. Studiens fokus inkluderar om lärare anser att digitala 

hjälpmedel påverkar deras undervisning samt bedömningsprocess. 

 

1. Hur används digitala hjälpmedel i undervisningen? 

2. I vilket syfte används digitala hjälpmedel? 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar kan digitala hjälpmedel ha på undervisningen av idrott 

och hälsa enligt de tillfrågade högstadielärarna?    

4. Hur kan bedömningsprocessen påverkas av digitala hjälpmedel enligt de tillfrågade 

högstadielärarna?    

. 

 
Vilka sökord har du använt? 

Digitala hjälpmedel, digitala verktyg, digital devices, digitalt undervisning, IT idrott och hälsa, IT 
skolundervisning, digital tools, digitalisera skola, Undervisning Ipad, Videoinspelning undervisning, 
Skola it-hjälpmedel, Idrott it-hjälpmedel, App hjälpmedel, idrott musik, digital undervisning, IKT 
idrott hälsa, the use of ‘digital devices’ in ‘physical education’, digital, it skola, IKT, Ipad, läsplatta, 
Dator, IT, digitalisering av samhället, lärresurs, digital lärresurs, Säljö, digital undervisning 

Var har du sökt? 

DiVa 
Google Scholar 
Stockholms bibliotek 
Gih bibliotek 
Skolverket 
Nationalencyklopedin 
Google 

Sökningar som gav relevant resultat 

Undervisning Ipad, Videoinspelning undervisning, Skola it-hjälpmedel, Idrott it-hjälpmedel, App 
hjälpmedel, idrott musik, digital undervisning, IKT idrott hälsa, the use of ‘digital devices’ in 
‘physical education’, digital, it skola, IKT, Ipad, läsplatta, Dator, IT, digitalisering av samhället, 
lärresurs, digital lärresurs, Säljö,  

Kommentarer 

I början var det svårt att hitta relevant information och tidigare studier i detta område. Men 
sedan breddade vi bland sökord och inkluderade digitala hjälpmedel i andra delar av 
skolvärlden vilket gjorde att sökträfflistan blev större.   
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Bilaga 2 – Informations- och Medgivande Blankett 
 

Informations- och Medgivande Blankett 
Vanessa Segura 

v-anessa7@hotmail.com , 0701 42 85 81 
Nicole Papachristou Thulin 

nicole.thulin@live.se, 076 585 61 58 
___________________________________________________________________________ 

Lärares syn på hur digitala hjälpmedel påverkar idrott- och 
hälsaundervisningen: elevernas inlärning samt 

bedömningsprocessen 
 
 
 
 
Vilka är vi 
Vi heter Vanessa och Nicole och vi studerar till ämneslärare i idrott och hälsa på Gymnastik- 
och Idrottshögskolan. Vi studerar för närvarande vårt sista år och skriver vårt examensarbete. 
 
Vad handlar arbetet om 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med digitala 
hjälpmedel i sin undervisning. Vi vill studera om lärare anser att digitala hjälpmedel påverkar 
elevernas inlärning samt bedömningsprocessen. 
 
Konfidentialitet 
Din identitet och den information som du delger kommer att behandlas konfidentiellt för detta 
examensarbete samt för framtida akademiska presentationer och publikationer. Du kan ångra 
avtalet när som helst upp till tre månader efter intervjun.  
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Informations- och Medgivande Blankett 
Vanessa Segura 

v-anessa7@hotmail.com , 0701 42 85 81 
Nicole Papachristou Thulin 

nicole.thulin@live.se, 076 585 61 58 
___________________________________________________________________________ 

Lärares syn på hur digitala hjälpmedel påverkar idrott- och 
hälsaundervisningen: elevernas inlärning samt 

bedömningsprocessen 
 

 Jag ger mitt godkännande att bli intervjuad om digitala hjälpmedel. 

 Jag ger mitt godkännande till att intervjun spelas in. 

 Jag är medveten om att jag kan ångra mitt bidrag när som helst upp till tre månader efter 
intervjun. 

 Jag förstår att Vanessa Segura och Nicole Papachristou Thulin har rätt att använda 
uppgifterna i intervjun i främjandet av akademisk forskning såvida jag specifikt ber dem att 
inte göra det. 

 Jag förstår att min konfidentialitet kommer att respekteras vid alla tidpunkter och att mitt 
namn inte kommer att användas i någon offentligt eller tryckt forum som härrör från denna 
forskning och dess efterföljande presentationer och publikationer. 

 Jag är medveten om att jag kan kontakta Kerstin Hamrin (vår handledare på GIH) som en 
oberoende part om frågor angående forskningsprocessen. Kerstin.hamrin@gih.se 

 

 

 

 

På dessa grunder ger jag mitt medgivande att delta i denna forskningsstudie. 

Namn:          ________________________________ 

Signatur:         ________________________________ 

Datum:         ________________________________ 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 
Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor: 
Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 
Hur länge har du använt dig utav digitala hjälpmedel? 
Hur skulle du bedöma din personliga kompetens vad gäller digitala hjälpmedel? 
Har du fått någon träning/utbildning inom detta? 
Får du stöd från skolan att använda digitala hjälpmedel? 
 
Hur använder du digitala hjälpmedel i undervisningen? (vilka moment) 
Vilka fördelar respektive nackdelar har du upplevt? 
Vad för sorts digitala hjälpmedel använder du dig av? 
Om du får inspiration från nånstans (att utveckla eller använda nåt nytt), isåfall vart ifrån? 
Har den skolan du arbetar på den budget som krävs för att du ska kunna bedriva undervisningen 
så som du önskar? 
 
I vilket syfte använder du digitala hjälpmedel?   
Tror du att eleverna föredrar inkluderingen av digitala hjälpmedel? 
Känner du att du har lika mycket kontroll över lektionen då du använder dig utav digitala 
hjälpmedel? 
 
Vilka fördelar respektive nackdelar kan digitala hjälpmedel i idrott- och 
hälsaundervisningen ha på elevernas inlärningsprocess?    
Har du märkt någon skillnad/förbättring på elevernas inlärning då digitala hjälpmedel används 
under lektionerna? 
Varför tror du att vissa idrottslärare väljer att inte använda digitala hjälpmedel? 
Vad kan hindra från att använda digitala hjälpmedel? 
 
Kan bedömningsprocessen påverkas av digitala hjälpmedel, isåfall hur? 
Använder du exempelvis inspelningar som underlag i din bedömning? 
Varför gör du det? / I vilket syfte? 
Har du upplevt att en elev inte vill bli filmad? Hur hanterar du det? 
I framtiden, tror du att det blir krav på att använda digitala hjälpmedel på idrottsundervisningen? 
Varför/varför inte? Vad tycker du om det? 
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Bilaga 4 - Begreppsförklaringar 
 
Digitala hjälpmedel och digitala lärresurser- Allt som är digitalt och kan användas som 

hjälpmedel definierar vi som digitala hjälpmedel. Ett digitalt läromedel är när ett digitalt 

hjälpmedel har nytta i undervisningen och inlärningen. Detta kan innebära något så stort som 

en hel webbplats eller så litet som en bild (Skolverket 2016-10-04). 

IT- Informationsteknik är ett samlingsnamn för de tekniska möjligheter som framkommit 

genom framsteg i datateknik och telekommunikation. Framsteg i datorers prestanda och en 

förbättring i det globala telenätet bidrog tillsammans till att IT sedan 1990-talet kom att ses 

som en av de främsta drivkrafterna för industriella och samhälleliga förändringar. Med hjälp 

av datorer kan digital data omvandlas mellan olika medier så som text, bild, ljud och video 

eftersom datorer skapar möjlighet för snabb lagring, insamling och bearbetning av 

information. Genom att utnyttja telenätet så har det skapat det globala datornät, där internet är 

den mest kända, som skapar möjligheter för enkel information och kommunikation 

(Henriksson). 

IKT- Förkortningen på begreppet informations- och kommunikationsteknik är IKT och 

innebär den delen i IT som används i människors kommunikation mellan varandra och är ett 

begrepp som används inom skolan. Eftersom skolor liksom samhället genomgår en 

digitaliseringsprocess så är det viktigt att vidareutbilda sig inom IKT där det handlar om att 

lära sig vilka program och applikationer som kan användas i undervisningen, hur de fungerar 

och hur det kopplas ihop det med undervisningen och pedagogiken (Calderon 2015; Riis 

2016).  

Smarttelefon- En smart mobiltelefon är en bärbar telefon med smarta och avancerade 

funktioner som till exempel internethantering, kamera och GPS. En smart mobiltelefon är 

försedd med speciella operativsystem och användaren av telefonen styr funktioner genom att 

trycka eller dra på en tryckkänslig skärm (Nationalencyklopedin). 

Applikation- En applikation är ett program med specialfunktioner som laddas ner på till 

exempel surfplattor och smarta telefoner. En applikation kan ha olika funktioner som att 

innehålla musikspelare, spel, tidningar och tidskrifter eller olika kamera och 

redigeringsprogram. (Helmersson) 

Surfplatta- En surfplatta är en platt pekdator med känslig skärm som kan kopplas upp till 

internet. På denna så kallade surfplatta går det bland annat att surfa på nätet, lyssna på musik, 

läsa böcker, titta på film samt hantera av så kallade applikationer. Den vanligaste surfplattan 

kallas för Ipad och tillverkas av Apple inc. (Nationalencyklopedin;Helmersson). 
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QR-kod- En QR-kod är en kvadratisk tvådimensionell ruta som verkar för maskinell 

avläsning. Jämfört med en vanlig streckkod så kan en QR-kod innehålla mycket mer 

information som siffror, bokstäver och andra tecken och symboler (Carlsson 2016).   

En-till-en- I de flesta projekten i Sverige definieras en-till-en som ett projekt där alla elever 

och alla lärare har en egen bärbar dator eller surfplatta (Fleisher & Kvarnsell 2015, s.23). 

 


