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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Studien har syftat till att få en djupare förståelse kring varför det 

finns gymnasieelever som har negativa känslor och upplevelser av att bli filmade i ämnet 

idrott och hälsa. Studien har också ämnat ta reda på hur dessa elever med negativa känslor 

och upplevelser tycker att filmning i undervisningen bör användas. Studiens frågeställningar 

var följande: 1) Vilka negativa känslor och upplevelser kan filmandet framhäva hos elever? 2) 

Vilka faktorer, såväl inre som yttre, kan orsaka elevers negativa känslor och upplevelser av att 

bli filmade? 3) Vad händer med elevernas beteende enligt dem själva när de filmas i 

undervisningen? 4) Hur föredrar elever att lärare jobbar med filmning i idrott och hälsa?  

Metod: För att undersöka syftet och svara på frågeställningarna gjordes en flermetodsstudie 

bestående av en enkät samt semistrukturerade intervjuer av gymnasieelever. Totalt samlades 

134 enkäter in varpå fem intervjuer utfördes. Enkäten analyserades deskriptivt och 

intervjuerna analyserades genom kodning och tematisering utifrån teorin om reciprok 

determinism.  

Resultat: De mest frekvent använda uttrycken för känslor och upplevelser bland de 

intervjuade eleverna i samband med att de blivit filmade i undervisningen var ”jobbigt”, 

”nervös” och ”obekväm”. Inre faktorer handlade om elevernas bristande förmåga och 

självsäkerhet i den specifika aktiviteten, prestationsbehov samt att fokus tenderade hamna på 

att de blev filmade och inte uppgiften i lika stor utsträckning. Yttre faktorer bestod av lärarens 

sätt att arbeta med filmning, hur tydligt syftet med filmningen framgår enligt eleverna samt 

vilken relation den som filmas har till den som filmar och de som ser filmen. Filmandet 

verkar också kunna påverka elevernas beteende, bland annat prestation, både positivt och 

negativt. Det framgick även att eleverna föredrar ett visst inflytande kring hur läraren ska 

arbeta med filmning.  

Slutsatser: Det finns elever som upplever det negativt att bli filmade och detta tycks främst 

vara en följd av en brist på förmåga i den aktivitet inom vilken de filmas. Genom att låta 

elever ha inflytande över hur filmningen används tycks lärare kunna underlätta filmandet för 

eleverna. Elever verkar även känna ett behov av att prestera inför kameran vilket kan påverka 

deras beteende enligt dem själva. Teorin om reciprok determinism har visat sig vara 

användbar för att få en djupare förståelse för vad som kan ge upphov till negativa känslor och 

upplevelser hos elever av att bli filmade inom idrott och hälsa.  

  



   

 

 

 

Abstract 

Aim: The purpose of this study was to get a deeper understanding of why there are upper 

secondary school students who have negative emotions and experiences of being filmed in 

physical education. The purpose was also to find out how students with these negative 

emotions and experiences think that filming should be used in educational purposes. The 

research questions that guide the investigation are: 1) What negative emotions and 

experiences can filming bring out in students? 2) What factors, both inner and outer, can 

cause students to have negative emotions and experiences of being filmed? 3) What happens 

to students’ behavior according to themselves when being filmed during class? 4) How do 

students prefer the teacher to work with filming in physical education?  

Method: To address the research questions a mixed method research design has been used 

which contains a survey and semi-structured interviews of upper secondary school students. 

In total, 134 surveys where collected whereafter five interviews were executed. The surveys 

were analyzed descriptively and the interviews were analyzed through coding and 

thematisation based on the theory of reciprocal determinism.  

Results: The expressions for emotions and experiences that were used most frequently by the 

students in combination with them being filmed, were ”hard”, ”nervous” and 

”uncomfortable”. Inner factors consisted of the students’ lack of capability and self-

confidence in the specific activity, the pressure to perform and a main focus on filming rather 

than the task itself. Outer factors consisted of the way the teacher works with filming, how 

clear the purpose of filming is and the relation between the one that is being filmed and the 

people who are watching the film. The filming also seems to be able to affect behavior, 

including performance, both positively and negatively. It also appeared that the students 

prefer a certain influence on how the teacher should work with filming. Conclusions: There 

are students that have negative emotions and experiences and these seem to mainly be a 

consequence of students’ lack of ability within the specific activity that is being filmed. There 

also seems to exist a pressure to perform well in front of classmates and teachers. By allowing 

students to influence how filming is used, teachers seem to facilitate filming for the students. 

Students also seem to feel pressured to perform well in front of the camera, which according 

to themselves can affect their behavior. The theory of reciprocal determinism has proved to be 

useful for gaining a deeper understanding of what can cause negative emotions and 

experiences among students when being filmed in physical education. 
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1 Introduktion 
Digital teknik blir allt mer tillgänglig och utvecklad. Som en följd av detta finns ett ökat 

intresse att integrera den typen av teknik i skolans värld i högre grad än vad som görs idag, 

bland annat inom ämnet idrott och hälsa (O’Loughlin, Chroinin & O’Grady 2013, s. 166). 

Filmkameran är ett av dessa verktyg och flera studier visar på dess många 

användningsområden och fördelar i ämnet (McKenzie & Croom 1994; Palao et al. 2015, s. 

52; Mitchell 2001). I Skolverkets nya allmänna råd för betyg och betygssättning framgår att 

filminspelning är ett sätt att dokumentera undervisning som sedan kan användas som underlag 

för elevens betyg samt för stödjande av elevens kunskapsutveckling (Skolverket 2018, s. 20). 

Däremot specificeras inte hur dokumentationen bör utformas, utan Skolverket menar att det är 

lärarens ansvar att bilda sig en uppfattning om detta (Skolverket 2018, s. 20). Trots det finns 

det, enligt Håkanson, idrottslärare som menar att de mött motstånd från skolledningen när det 

kommer till användande av filmning, såväl i formativt som summativt syfte (2016, s. 79). Det 

tycks alltså råda osäkerhet kring ämnet, och dessutom saknas ett tydligt ramverk för just 

filmning i skolan (Håkanson 2016, s. 79).  

 

Att ramverket kring filmande i skolan är otydligt innebär alltså svårigheter för lärare att 

tillämpa filmning i undervisningen. Trots det finns forskning som visar på positiva effekter av 

en sådan integrering, såsom att öka elevernas lärande, prestation och motivation (Kearney & 

Schuck 2005, s. 2868; Suby 2009). Dock pekar studier även på negativa faktorer med att 

använda filmning i undervisningen. En av dessa faktorer är att filmning kan skapa ångest hos 

elever och att det finns elever som ogillar verktyget just för att de blir filmade (Suby 2009; 

Weir & Connor 2009, s. 162). I svensk media, närmare bestämt i tidningen Norra Halland, 

framkommer att elever känner sig kränkta och känner obehag över att deras lärare filmar dem 

då fotoförbud råder på skolan (Alm & Ekman 2018). Det tycks således finnas flera exempel 

på elever som tycker att det är jobbigt att bli filmade i undervisningen. Orsakerna till 

elevernas känslor och åsikter är däremot inte kända. Intressant i sammanhanget är att unga 

personer, men även äldre, har en nästintill ständig tillgång till kameror i exempelvis 

mobiltelefonen och att de via sociala medier kommunicerar med varandra med såväl bilder 

som filmer, men ändå så existerar negativa upplevelser. Samtidigt har litteratursökning visat 

att det inte verkar finnas mycket forskning om elevers upplevelser kring att bli filmade i 

undervisningen. Denna studie syftar därför till att ta reda på mer om elevers negativa 
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upplevelser av att bli filmade i undervisningen i idrott och hälsa och vilka orsakerna till dessa 

upplevelser kan vara. Därför kommer nästa avsnitt behandla den nuvarande forskningen som 

finns på området och bland annat belysa elevers upplevelser av att bli filmade i 

undervisningen, hur lärare använder filmning i undervisningen och vilka attityder som finns 

hos eleverna kring ämnet idrott och hälsa.   

2 Bakgrund 
I det här avsnittet kommer den forskning som berör ämnet filmning i undervisning att 

behandlas. Detta tematiseras i tre områden: (1) elevers känslor och upplevelser av att bli 

filmade i undervisningssammanhang, (2) negativa attityder hos elever kring ämnet idrott och 

hälsa och fysisk aktivitet samt (3) hur och varför lärare använder filmning i undervisningen.  

2.1 Elevers känslor och upplevelser av att bli filmade i 
undervisningssammanhang  

Att genomföra något samtidigt som en blir filmad är det inte alla som gillar. Inom exempelvis 

vården har sjuksköterskestudenter hävdat att de presterar sämre när de blir filmade. 

Sansalvador-Comas et al. studerade därför detta närmare och kom fram till att studenterna i 

själva verket inte gjorde fler fel i kameraljuset än annars (2014, s. 101 ff.). Denna tro hos 

studenterna var alltså något de själva skapat och skulle kunna bero på oro, ångest eller någon 

annan känsla för att undvika att bli filmade. Inom ämnet idrott och hälsa finns flera studier 

som pekar på negativa upplevelser hos elever då de blir filmade. Bland annat presenterade 

Weir och Connor detta i sin studie som handlar om vilka effekterna blir av att använda 

filmning i undervisningen i idrott och hälsa under en längre tid (2009). I den framgick då att 

några elever av de 31 som deltog ansåg att en negativ aspekt med studien var just att bli 

filmad (Weir & Connor 2009, s. 162). O’Loughlin, Chroinin och O’Grady noterade i sin 

studie att det finns elever som uttrycker frustration till filmning i undervisningen då väntan på 

att bli filmad ibland var för lång (2013, s. 176). Andra negativa upplevelser hos elever har 

noterats bland annat av såväl Suby, som Zhang och Li. Det framkom då att video-feedback 

kan ha negativ inverkan på elevers prestationer överlag samt att det finns elever som upplevt 

det jobbigt med video-feedback (2009, s. 2 f.; 2018, s. 27). Liknande har motiverats av 

Gibson som menar att känslor som ångest och oro och andra negativa känslor kan uppstå hos 

elever som inte är vana att se sig själva på film (1999, s. 41). För att en elev effektivt ska 

kunna utvärdera sig själv genom video-feedback behöver eleven således ta sig förbi dessa 
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negativa känslor (Gibson 1999, s. 41). När detta sker varierar från person till person, men 

Potdevin m.fl. har visat att elever efter en lektion av videobaserad feedback visat på låg grad 

av motivation, medan de efter fem lektioner hade blivit betydligt mer motiverade (2018, s. 

566). Att använda filmning för att ge feedback kan med andra ord skapa negativa upplevelser 

hos elever. Däremot har det även framgått att kontinuerlig användning av video-feedback kan 

vara positivt för eleven och dessutom ha positiv inverkan på prestation (Suby 2009, s. 2f.). 

Det visar alltså att feedback genom filmning är ett område som innebär möjligheter, men som 

måste tillämpas på ett sätt som minimerar negativa upplevelser hos elever såväl affektivt och 

kognitivt som prestationsmässigt.   

 

På samma sätt som det existerar negativa upplevelser hos elever så har studier också visat på 

flera positiva upplevelser hos elever när det kommer till att lärare använder filmning i 

undervisningen. Potdevin m.fl. menar att eleverna i slutet av deras studie visade på en 

betydligt högre motivation till att läraren använde videobaserad feedback än i början (2018, s. 

566). Liknande resultat har presenterats av O’Loughlin, Chroinin och O’Grady som i sin 

studie menar att eleverna blev motiverade av att de skulle filmas och då tränade mer för att 

göra bra ifrån sig inför kameran (2013, s. 176). Intressant är dock att en elev uttryckte sig på 

följande sätt: ”When I knew I was going to be videoed, I didn’t want to be embarrassed so I 

tried hard to practise” (2013, s. 176). Vetskapen om att bli filmad gav alltså upphov till att 

eleven tränade hårt för att minimera risken att skämma ut sig enligt den själv. Således blir det 

en fråga om eleven verkligen upplevde det positivt eller om motivationen snarare handlade 

om att undvika en negativ upplevelse. Detta framgår dock inte i studien. Andra positiva 

upplevelser hos elever med att använda filmning i undervisningen har Weir och Connor 

funnit, vilka är performance feedback och technical skills (2009, s. 162). I studien 

integrerades eleverna i användandet av filmning bland annat genom att ha egna portfolios 

vilket motiverade den positiva upplevelsen av en utvecklad teknisk förmåga (2009, s. 162). 

Vad gäller att få video-feedback vid genomförande av en rörelse, performance feedback, så 

var det den mest återkommande positiva upplevelsen med studien enligt deltagande elever 

(2009, s. 162). Också i andra studier menar elever att denna typ av användning av filmning 

bidrar till positiva upplevelser (Suby 2009; O’Loughlin, Chroinin & O’Grady 2013; Potdevin 

et al. 2018). Ytterligare positiva aspekter med att använda filmning i undervisningen, närmare 

bestämt video-feedback, menar elever är ett ökat lärande av olika rörelser samt deras förmåga 

att bedöma eget utförande (O’Loughlin, Chroinin & O’Grady 2013, s. 172 f.). Detta har i sin 
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tur också motiverats av bland annat Potdevin m.fl. (2018, s. 565). Det finns med andra ord 

många anledningar utifrån elever sett till varför lärare bör använda sig av filmning i 

undervisningen. Samtidigt har forskning visat på negativa upplevelser hos elever som läraren 

bör ta i beaktning vid användandet av just filmning. Vad forskningen däremot inte tycks ha 

intresserat sig så mycket för är elevers inställning till att lärare använder filmning för att 

exempelvis bedöma dem. Också attityder och inställningar hos eleverna till ämnet idrott och 

hälsa i förhållande till deras upplevelser av att bli filmade i undervisningen är ett tämligen 

underforskat område. Det blir därför relevant att undersöka hur och varför lärare använder 

filmning i undervisningen, men först lyfts mer fram om vilka negativa attityder som finns hos 

elever kring ämnet idrott och hälsa och fysisk aktivitet i stort.  

2.2 Negativa attityder hos elever kring ämnet idrott och hälsa och 
fysisk aktivitet 

Människors erfarenheter bidrar till att forma attityder och beteenden (Cardinal, Yan & 

Cardinal 2013, s. 49). Övergripande har det visat sig att alldeles för många ungdomar 

upplever idrott och hälsa som ett obehagligt och obekvämt ämne (Graham 1995, s. 479). I en 

studie av Hopple, som presenterar de tio vanligaste anledningarna till att idrott och hälsa 

upplevs som tråkigt hos barn i årskurs fyra till sex, framgår bland annat att nervositet inför 

olika moment är en orsak till att barn har negativ attityd till ämnet (2018, s. 33). Den främsta 

orsaken till negativa attityder visade sig dock vara elevernas brist på förmåga att genomföra 

de aktiviteter som krävdes av dem (Hopple 2018, s. 38). Barnen i studien kände alltså att de 

saknade den kompetens som var nödvändig för att lyckas i ett visst moment. Detta har även 

påvisats av Carlson som i sin studie studerat elever på mellan- och högstadiet och lärare för 

dessa åldrar (1995). Flera elever i hennes studie, uttrycker att om de var bättre i ämnet så tror 

de att de haft en mer positiv inställning till idrott och hälsa överlag (Carlson 1995, s. 470). En 

annan anledning till att många elever har en negativ attityd till ämnet beror på att de ogillar att 

prestera dåligt inför andra och på så sätt blotta sin brist på kompetens (Hopple 2018, s. 33). 

Exempelvis förklarar en elev i Carlsons studie att hon är rädd att göra bort sig i lagspel på 

grund av sin brist på förmåga inom området, och att alla ska skratta åt henne som följd av det 

(1995, s. 471). Övergripande verkade eleverna tämligen överens om att en negativ aspekt med 

idrott och hälsa är aktiviteter som exempelvis softboll där deltagaren blir centrum för tittande, 

eller med författarens ord ”on display” (Carlson 1995, s. 470). I detta avseende blir det 

intressant att fråga sig om eleven skulle uppleva det ännu mer negativt om det sker i samband 
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med att de också blir filmade. Detta säger emellertid studien ingenting om och för övrigt säger 

forskningsläget inte mycket om detta heller. Det framgår dock av Hopple att eleverna endast 

verkade se det som ett problem om någon tittade (2018, s. 33). I grund och botten tycks alltså 

problemet ligga i att andra kan se ens egna brister och att man inte vill göra bort sig inför 

andra. Att då exempelvis flickor under puberteten får en ökad fixering till det egna utseendet 

och en ökad känslighet för sociala jämförelser bidrar sannolikt till att de riskerar få ännu mer 

negativa upplevelser av situationer som dessa (Davison, Schmalz & Downs 2010, s. 291).  

 

I ämnet idrott och hälsa finns många tillfällen som skapar minnen hos eleverna, såväl positiva 

som negativa. Forskning visar emellertid att negativa minnen är starkare än positiva (Strean 

2009, s. 217). Då många elever har negativa upplevelser i ämnet innebär det att idrott och 

hälsa för dem riskerar att bli något de förknippar med något negativt, och dessutom potentiellt 

i en lång tid framöver. Elever som börjat tycka illa om något kan alltså ha svårt att bryta sig 

loss från de negativa uppfattningarna (Carlson 1995, s. 470 ff.). I Carlsons studie ansåg 70 

procent av de elever som kände sig utanför i idrott och hälsa att de hade en idrottslig förmåga 

under medel (1995, s. 469). Idrott och hälsa riskerar därigenom att bidra till att de som redan 

känner sig sakna förmåga i ämnet är de som påverkas mest negativt (1995, s. 469). Däremot 

kan eventuellt en elevs negativa attityd påverkas genom att synliggöra orsakerna bakom 

attityden och göra förändringar utifrån dem (Silverman & Subramaniam 1999, s. 98). Studier 

visar exempelvis att om eleverna ges större valmöjligheter och om läraren skapar en god 

lärandemiljö genom att bland annat låta alla elever lyckas, så bidrar det till en mer positiv 

attityd till ämnet hos elever (Kamla, Davis-Brezette & Larson 2006, s. 20; Carlson 1995). Det 

finns således sätt för lärare att jobba med negativa attityder hos elever. Detta avsnitt pekar på 

negativa inställningar hos elever till ämnet idrott och hälsa och fysisk aktivitet överlag samt 

vad som kan ligga bakom dessa inställningar. I fokus har varit attityder till ämnet som kan 

relateras till hur elever upplever att bli filmade i undervisningen. Det återstår därför att gå 

igenom hur lärare använder filmning i undervisningen och varför de gör det, vilket lyfts fram i 

kommande avsnitt. 

2.3 Hur och varför lärare använder filmning i undervisningen 

Lärare tycks vara överens om att användande av filmning, och digitala hjälpmedel överlag, är 

positivt för undervisningen och för med sig flera fördelar som exempelvis ökat lärande, större 

motivation och en ökad kreativitet hos eleverna (Thomas & Stratton 2006, s. 623; Kearney & 
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Schuck 2005, s. 2866 f.; Casey & Jones 2011, s. 51). Samtidigt verkar lärare ha en bild av 

potentiella risker med filmning, vilket framkommer i bland annat O’Loughlin, Chroinin och 

O’Gradys studie i vilken lärare uppfattade att eleverna kändes ängsliga över att prestera bra 

inför filmkameran (2013, s. 176). Detta i samband med att de i pausen under lektionen valde 

att öva för att kunna göra så bra som möjligt ifrån sig under filmningen för självutvärdering 

(2013, s. 175 f.). Andra negativa föreställningar hos lärare presenterar Casey och Jones i sin 

studie där eleverna inte bara blivit filmade, utan även fått titta på en film där de blivit filmade 

i helklass (2011, s. 55). Läraren menade då att ångest, att pojkar skulle agera mer 

stereotypiskt manligt, och tristess hos eleverna var potentiella risker (Casey & Jones 2011, s. 

55). Det framgår dock inte vad stereotypiskt manligt är för läraren, och huruvida tristessen 

hos eleverna handlade om lärarens föreställningar om elevernas beteende i samband med 

analys av stillbilder från filmer (Casey & Jones 2011, s. 55). I slutändan visade de sig att 

ingen av dessa risker utspelade sig under lektionen enligt studiens resultat (Casey & Jones 

2011, s. 55). Däremot framkom att det var tidskrävande och ineffektivt att ge feedback genom 

filmning. Mer specifikt i samband med de förberedelser som krävdes inför lektionen samt för 

att ge personlig feedback till varje enskild elev, vilket även har motiverats av andra studier 

(Casey & Jones 2011, s. 55; Weir & Connor 2009, s. 162; Palao et al. 2015, s. 58). Weir och 

Connor menar även att filmning i undervisningen är tidskrävande i efterarbetet (2009, s. 162). 

Att integrera filmning ställer således krav på läraren. Enligt Thomas och Stratton menar lärare 

att digitala hjälpmedel, däribland filmkameran, ”lacking direct relevance to the active 

classrooms that PE teachers lived in for most of their teaching day” vilket i än högre grad 

skulle kunna motivera varför användning av filmning i undervisningen görs i begränsad 

utsträckning (2006, s. 629). Dessutom konstaterar Weir och Connor att filmning i 

undervisningen inte är något som kan användas fördelaktigt utan att läraren noggrant planerar 

dess nyttjande (2009, s. 165). Att det då också finns lärare som menar att de inte har den 

utrustning som behövs och utöver det saknar kunskap om hur utrustningen ska användas, så 

tycks det med andra ord inte finnas någon entydig syn på att använda digitala hjälpmedel i 

undervisningen i idrott och hälsa (Koekoek & Hilvoorde 2018, s. 1). Suby menar till och med 

att användning av video-feedback inte är allmänt accepterat inom området för utbildning, 

vilket skulle kunna göra att fler lärare helt enkelt undviker filmning i undervisningen av den 

anledningen (2009, s. 2 f.). Med vetskapen om detta kommer lärares användning av filmning i 

undervisningen att behandlas i kommande avsnitt.  
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I nuläget används filmning i undervisningen i huvudsak för att dokumentera elevers närvaro 

och prestationer i formativt och summativt syfte (Thomas & Stratton 2006, s. 623). Varför 

lärare väljer att använda det på just detta sätt har inte framgått, men av det som tidigare 

nämnts är verktygets tidsåtgång, krav på kunskap och lärares föreställningar möjliga 

anledningar. Det blir då adekvat att fundera över om dessa anledningar är legitima för att inte 

använda videokameran i lika stor utsträckning som studier menar att den kan användas för. 

Exempelvis tränade Kearney och Schuck lärare i att använda digital video i undervisningen, 

vilket resulterade i att lärarna efter studien såg större möjligheter med att integrera 

filmkameran i undervisningen och dessutom fick en större medvetenhet kring hur kameran 

kunde användas för att främja elevers lärande (2005, s. 2866). Tidigare användes verktyget 

främst av lärarna för att underlätta sitt eget arbete (Kearney & Schuck 2005, s. 2866). Alltså 

skulle en möjlig förklaring till hur lärare använder filmning i dagsläget vara att de innehar en 

viss typ av kunskap, eller att de saknar en viss typ av kunskap. Även andra studier konstaterar 

att kunskapsbrist är anledningen till att användning av filmning i undervisningen idag är 

begränsad (Palao et al. 2015, s. 58; McKenzie & Croom 1994, s. 142). Dessutom nämner 

Suby att många ineffektiva fall av video-feedback har dokumenterats, vilket innebär att 

filmning som verktyg i undervisningen kanske inte bör användas utan lämplig kunskap (2009, 

s. 2 f.). Liksom Strean säger, ”the best intentions can still lead to very negative outcomes.” 

(2009, s. 217). Trots allt är syftet med verktyget att bidra till ett ökat lärande hos elever. 

Överlag kan det alltså konstateras att en osäkerhet kring hur filmkameran kan integreras till 

sin fulla potential råder hos lärare. Det finns klara fördelar samtidigt som bristande kunskaper 

istället kan leda till en integrering som blir till en nackdel. Utöver det så finns även de lärare 

som oroar sig för hur videokameran kan komma att påverka eleverna.  

 

För att sammanfatta så visar befintlig forskning på området att det finns elever som kan känna 

såväl ångest och oro som nervositet inför tanken att bli filmade i undervisningen. Det har 

också visat sig finnas negativa attityder hos elever kring ämnet idrott och hälsa. Bland annat 

har framkommit att olika aktiviteter kan ge upphov till såväl nervositet som en känsla av 

inkompetens hos elever, vilket för dem är negativt. I synnerhet när deras otillräcklighet kan 

bevittnas av andra. Flertalet elever i Carlsons studie menade ju att de i ämnet idrott och hälsa 

ofta var exponerade och i centrum för tittande vilket gör det hela något problematiskt (1995, 

s. 470 ff.). Det innebär att inkludering av alla elever i undervisningen ställer krav på lärare vid 

såväl planering som genomförande. Att då forskning visar på bristfällig kompetens hos lärare 
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i att integrera videokameran i undervisningen belyser ett potentiellt utvecklingsområde. 

Studier visar dock att med rätt kunskap erhållen av adekvat träning så kan lärare faktiskt 

tillämpa detta verktyg för filmning på ett positivt sätt så att såväl elevernas lärande och 

utveckling som motivation gynnas (Kearney & Schuck 2005; Suby 2009; Palao et al. 2015; 

McKenzie & Croom 1994). Däremot kvarstår det faktum att det kräver såväl för- som 

efterarbete och alltså innebär att läraren lägger ner den tid som är nödvändig för en lyckad 

integrering av filmning i undervisningen.  

 

Det finns alltså en del forskning på området om elevers upplevelser av att bli filmade i 

undervisningen, men detta i begränsad utsträckning. Området är alltså delvis outforskat och 

det saknas kunskap om vilka orsaker som kan ligga bakom elevers upplevelser av att bli 

filmade i undervisningen i idrott och hälsa. Mer specifikt så saknas kunskap om varför det 

finns elever som upplever det negativt att bli filmade i undervisningen i idrott och hälsa. 

Denna studie är således ett bidrag att försöka minska denna kunskapslucka. I kommande 

avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk, reciprok determinism, att presenteras.  

3 Teoretiskt ramverk: Reciprok determinism 
Som teoretiskt ramverk för studien används idén om reciprok determinism. Den är grunden 

till Banduras beteendeteori social cognitive theory, SCT, vilket är en populär teori för att 

förklara beteenden kring fysisk aktivitet (Kosteli, Cumming & Williams 2018, s. 14). 

Reciprok determinism innebär ett triangulärt ömsesidigt förhållande, triadic reciprocal 

causation, mellan en individs beteende, hens personliga faktorer, och den omgivning hen 

befinner sig i (Bandura 1997, s. 6; Bandura 1989, s. 2 ff.). Bandura delar upp de personliga 

faktorerna i tre delar: en kognitiv, en affektiv och en biologisk del (Bandura 1997, s. 6). 

Individens beteende handlar om personens agerande i en viss situation. Hur det ser ut 

påverkas av individens personliga faktorer såsom känslor, tänkande, inställning, motivation 

och mål, och den omgivning denne befinner sig i (Bandura 1989, s. 3 f.). Den sistnämnda 

innebär mer specifikt faktorer i en individs omvärld såsom andra personer och platser 

(Bandura 1989, s. 3 f.). Att förhållandet är ömsesidigt innebär att det sker en konstant 

påverkan mellan de olika delarna, men att denna påverkan kan variera olika mycket i olika 

riktningar beroende på situation och individ (Bandura 1997, s. 6). Det innebär alltså att det 

inte bara är individens beteende som påverkas av hens personliga faktorer och omgivning, 

utan även att en individs beteende och omgivning kan inverka på de personliga faktorerna. På 
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samma sätt kan också en individs omgivning påverkas av hennes/hans känslor, tänkande och 

målsättningar samt beteende (Bandura 1989, s. 3 f.). Se figur 1. Begreppet determinism i 

sammanhanget innebär att en individs erfarenheter och allt den varit med om avgör hur hen 

agerar och reagerar i en viss situation. Vad som påverkar när beror på när en viss situation 

uppkommer och en persons agerande och reagerande i den situationen är så att säga en 

tillfällig sammandrabbning av olika determinanter (Bandura 1989, s. 5 f.). Ett exempel på det 

triangulära ömsesidiga förhållandet i skolvärlden skulle kunna vara när elever fritt får välja 

aktiviteter de kommer bli filmade i. Då menar Schunk att de högst troligen kommer att välja 

något de tycker om och är bra på, vilket innebär att personliga faktorer påverkar beteende i 

hög grad (2012, s. 120). Om däremot det motsatta gäller, att läraren istället bestämmer vilken 

aktivitet eleverna ska filmas i, så är omgivningen med och påverkar elevens beteende i större 

utsträckning (Schunk 2012, s. 120).  

 
Figur 1. En förenklad bild över det ömsesidiga orsakssambandet mellan personliga faktorer, 

individens beteende och omgivningen (Bandura 1997, s. 6). 

 

Det triangulära ömsesidiga förhållandet kommer i denna studie att konkretiseras på följande 

sätt: personliga faktorer kommer att kopplas till vad eleverna själva tycker och tänker om 

filmning i undervisningen och allmänt, vilka känslor de upplever i samband med det, och 

deras attityder/inställningar till ämnet idrott och hälsa. Av intresse är alltså i huvudsak 

affektiva och kognitiva faktorer. Biologiska faktorer har valts att uteslutas då den delen är 

svår att studera genom metoden för denna studie. Individens beteende innebär hur eleverna 
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agerar i samband med filmning, och då allra helst när läraren använder det i undervisningen. 

Omgivningen kommer att handla om hur läraren arbetar med filmning och huruvida olika 

sällskap samt platser har en varierande inverkan på personliga faktorer och beteenden.  

 

SCT har tidigare använts som teoretisk utgångspunkt i studier som berör olika delar inom 

idrott och hälsa (Kamla, Davis-Brezette & Larson 2006, s. 20; Kosteli, Cumming & Williams 

2018; Block et al 2010; An & Meaney 2015; Bertills et al 2018). Däremot tycks teorin aldrig 

ha använts för att studera filmning specifikt. Reciprok determinism, som ingår i SCT, verkar 

därför vara en ny ansats att ta sig an elevers negativa känslor och upplevelser till att bli 

filmade i undervisningen. I följande avsnitt redogörs studiens syfte och frågeställningar. 

4 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att få en djupare förståelse kring varför det finns gymnasieelever som har 

negativa känslor och upplevelser av att bli filmade i undervisningen i idrott och hälsa. 

Dessutom ämnar studien ta reda på hur dessa elever med negativa känslor och upplevelser 

tycker att filmning i undervisningen bör användas. Studiens frågeställningar är följande: 

1. Vilka negativa känslor och upplevelser kan filmandet framhäva hos elever? 

2. Vilka faktorer, såväl inre som yttre, kan orsaka elevers negativa känslor och 

upplevelser av att bli filmade? 

3. Vad händer med elevers beteende enligt dem själva när de filmas i undervisningen? 

4. Hur föredrar elever att lärare jobbar med filmning i idrott och hälsa? 

Genom att besvara dessa frågeställningar ämnar studien minska den kunskapslucka som råder 

på området kring varför det finns elever som upplever filmning som negativt. Frågorna är 

formulerade utifrån de tre begreppen personliga faktorer, en individs beteende och 

omgivning. 

5 Metod 
Avsnittet är indelat enligt följande rubriker: studiens uppbyggnad, urval, procedur, 

databearbetning, analysförfarande, reliabilitet och validitet, samt etiska överväganden.  

5.1 Studiens uppbyggnad 

För att söka svar på syftet och frågeställningarna har flera metoder använts. Mer specifikt har 

både en kvalitativ (intervjuer) och kvantitativ (enkäter) ansats valts. Genom detta har målet 
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varit att både nå djupet som den kvalitativa ansatsen möjliggör, men att också nå bredden som 

den kvantitativa ansatsen medger. Alltså kan sägas att den ena metoden kompenserar för 

svagheten hos den andra och vice versa (Bryman 2011, s. 560). Enkäten var riktad mot 

studiens första frågeställning medan intervjuerna riktade sig mot frågeställning två, tre och 

fyra. I detta fall användes enkäten även som urvalsprocess samt samtalsunderlag för 

intervjuerna. Detta förklaras noggrannare i kommande avsnitt.  

5.2 Urval 

Denna studie har inriktat sig på elever som går i gymnasiet i Stockholmsområdet. Detta för att 

intervjuandet av just elever kan bidra till att nuvarande och framtida lärare ska få mer klarhet i 

elevers känslor och förståelse i undervisningen i ämnet idrott och hälsa (Graham 1995, s. 

480). Urvalet för enkäterna kan ses som ett målinriktat urval vilket ställer krav på de som 

deltar i studien (Bryman 2011, s. 434). Kraven i vårt fall var att eleverna någon gång blivit 

filmade i undervisningen samt att de åtminstone var 15 år gamla vid deltagandet. För att få tag 

på relevanta elever så kontaktades gymnasielärare som arbetar med filmning i sin 

undervisning. Genom enkäterna bestämdes sedan vilka elever som var relevanta för intervju. 

För att göra detta summerades respektive elevs poäng. Poängen beräknades så att varje fråga 

kunde ge maximalt ett poäng. Således var det alltså möjligt att få totalt elva poäng. För 

respektive fråga erhölls poängen genom att dividera det valda svarsalternativet med det högsta 

svarsalternativet på den frågan. Så exempelvis innebar det att en elev som valde alternativ två 

på ett påstående med sex alternativ fick 2/6 ≈ 0,33p. Eleverna med lägst poäng valdes sedan 

för studien. En gräns sattes för att försäkra att elever med just negativa upplevelser valdes till 

intervju. Den var 70 procent av maxpoäng, det vill säga 7,7p. Emellertid kontrollerades de 

enskilda svaren hos varje elev som ville ställa upp på en intervju för att söka efter eventuella 

ettor och tvåor. Detta för att dessa låga alternativ var indikatorer på eventuella negativa 

upplevelser av att bli filmade i undervisningen i idrott och hälsa hos eleverna. Det innebar att 

även om en elev hade en poäng som var procentuellt högre än 70 procent så fanns möjlighet 

att eleven var aktuell för intervju som följd av en låg poäng på någon av frågorna. Detta var 

även fallet i en av intervjuerna där respondenten under intervjuns gång valde att ändra sina 

svar vilket gav den en poäng som var högre än 7,7p. Totalt samlades 136 enkäter in för denna 

studie. Två av dessa enkäter valdes att uteslutas då de eleverna kryssat i att de aldrig blivit 

filmade i undervisningen och därmed inte uppfyllde kravet för deltagande. Alltså användes 

134 enkäter varav fem intervjuades. Alla deltagare som någon gång blivit filmade svarade inte 
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alltid på alla frågor i enkäten, vilket innebar att antalet svar för en viss enkätfråga ibland blev 

mindre än 134. 

5.3 Datainsamling 

Med enkäten var tanken att få en generell bild av vad en elev tyckte för att sedan använda den 

informationen som underlag vid intervjun (Grønmo 1982 se Holme & Solvang 1997, s. 86 f.). 

Enkäten var till största del uppbyggd utifrån attityds- eller åsiktsfrågor vilket innebar att 

respondenterna gavs påståenden som de fick ta ställning till genom en numrerad skala 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 230). Enkäten bestod närmare bestämt av elva stycken 

påståenden där nio av påståendena hade sex svarsalternativ numrerade från ett till sex. Ett 

innebar den mest negativa upplevelsen medan sex motsvarade den mest positiva upplevelsen. 

En sexgradig skala valdes eftersom svarsalternativen var varandras motpunkter, exempelvis 

negativt och positivt (Hassmén & Hassmén 2008, s. 241). Tanken med det var att deltagarna 

skulle vara tvungna att ta ställning och inte ha möjlighet att förhålla sig neutralt till 

påståendena. Ett påstående (nummer 16 i enkäten, se bilaga 2) hade tre svarsalternativ 

numrerade från ett till tre. Detta för att frågan inte hade motsatser som svarsalternativ, utan 

alternativ tre var ”spelar ingen roll” vilket ansågs vara neutralt, därav den halverade skalan. 

Ett annat påstående (nummer 17 i enkäten, se bilaga 2) hade fem svarsalternativ numrerade 

från ett till fem eftersom det ansågs vara viktigt med ett neutralt svarsalternativ, alternativ tre, 

för det påståendet. Enkäten innehåller framför allt givna svarsalternativ, men vissa av 

frågorna hade även ett ”annat alternativ”, där respondenten kunde fylla i ett öppet alternativ 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 236). I enkäten användes olika ord på känslor och upplevelser, 

som till exempel nervös, obekväm, panik med flera, vilka i hög utsträckning valts ut baserade 

på ord som nämnts i tidigare forskning.  

 

Vid enkätinsamlingen användes elektroniska enkäter genom Google Forms. Denna kunde 

hittas via en QR-kod som eleverna kunde skanna med hjälp av sina telefoner. Ett antal 

papperskopior av enkäten togs också med för att de som eventuellt inte hade någon telefon 

skulle kunna fylla i den. Detta blev aktuellt i några få fall. Datainsamlingen skedde under 

inledningen av lektionen då läraren samlade sina elever vilket tog ungefär 10 minuter. I slutet 

av enkäten kunde eleven fylla i en ruta om de kunde tänka sig att ställa upp på en uppföljande 

intervju. Genom att fylla i den rutan uppmanades också eleven att fylla i sin mailadress så att 
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de kunde kontaktas med vidare detaljer inför intervjun. Senare under studiens gång valdes att 

även lägga till telefonnummer som ett alternativ för kontakt.  

 

Intervjun i vårt fall syftade till att få en djupare förståelse över det problemområde som 

studerats (Holme & Solvang 1997, s. 14). Målet var att sätta sig in i respondentens perspektiv 

och se problemet ur deltagarens synvinkel (Holme & Solvang 1997, s. 92). Intervjuerna, som 

stod för största delen av resultatet, var av halvstrukturerad karaktär. Detta för att den typen av 

intervju innehåller både flexibilitet och struktur vilket kan generera data med god kvalitet 

(Gillham 2008, s. 103). I och med den halvstrukturerade karaktären lämnades rum för en mer 

öppen konversation. Intervjuguiden och enkätsvaren låg till grund för intervjuns upplägg, men 

följdes nödvändigtvis inte alltid till punkt och pricka. Det berodde på att det ibland var 

intressant att ställa andra följdfrågor (Bryman 2002, s. 301). För att se intervjuguiden hänvisas 

läsaren till bilaga 3. Totalt intervjuades fem elever vilket kan ses som godtagbart då till 

exempel Kvale & Brinkmann menar att detta minst behövs då en kvalitativ studie genomförs 

(2014, s. 156). 

 

Intervjuerna skedde på skolorna som respondenten gick på. Dels av bekvämlighetsskäl för 

eleverna men också för att de skulle intervjuas i en miljö de är bekanta med. Intervjuerna tog 

mellan 15-25 minuter. Detta berodde emellertid lite på hur eleverna svarat på enkäten. Vissa 

hade låga siffror på flera påståenden vilket ledde till fler delar att diskutera medan andra 

snarare hade färre låga siffror. Detta i och med att fokus låg på de mer negativa upplevelserna. 

Samtliga intervjuer spelades in för att möjliggöra transkribering och inte missa något viktigt 

som sades (Bryman 2002, s. 310 f.). 

5.4 Databearbetning och analysförfarande 

Insamlade data från enkäterna har bearbetats i Excel för att strukturera den på ett tydligt sätt. 

Google Forms underlättade även bearbetningen av föreliggande studies data då programmet 

automatiskt skapade diagram utifrån enkätsvaren och därmed gjorde det enkelt att skapa sig 

en översiktlig bild av insamlade data. Enkätsvaren analyserades dels för att välja ut vilka 

elever som var intressanta för vidare intervju och dels för deskriptiv analys av materialet. Mer 

specifikt innebär detta att det gjordes en översiktlig beskrivning av hur insamlade data såg ut. 

Detta skedde främst med hjälp av diagrammen i Google Forms. Intervjudeltagarnas enkäter 

analyserades var för sig för att lokalisera ämnen att ta upp i intervjuerna. Till exempel så 
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svarade Lisa en etta på fråga 13 (se bilaga 2), vilket gjorde det mer intressant att ta reda på 

mer kring detta under intervjun. För att förtydliga vad de olika alternativen som motsvaras av 

siffror i enkätens påståenden innebär, så har dessa presenterats med ord i resultatdelen. 

Exempelvis på fråga 12 så har skalan omformulerats enligt följande: 1 = otrygg, 2 = något 

otrygg, 3 = något mindre otrygg, 4 = något mindre trygg, 5 = något trygg och 6 = trygg.  

 

Intervjuerna bearbetades genom transkribering vilket möjliggjorde att data kunde analyseras 

mer ingående. Efter transkriberingen av intervjuerna analyserades texterna med hjälp av 

studiens teoretiska ramverk, reciprok determinism, genom en så kallad begreppsstyrd kodning 

utifrån de tre begreppen personliga faktorer, omgivning och beteende (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 242). Begreppen tilldelades olika färger så att personliga faktorer motsvarade gul 

färg, omgivning orange färg och beteende motsvarades av grön färg. En analys gjordes sedan 

genom att markera relevanta citat och delar utifrån använda begrepp (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 241 f.). Detta gjorde att överblicken av materialet blev god samt att detaljer kunde 

analyseras noggrant (Kvale & Brinkmann 2014, s. 242). Efter kodningen kategoriserades 

materialet. Några exempel på kategorier som identifierades är inre faktorer (t.ex. fokus på att 

en blir filmad) och yttre faktorer (t.ex. hur läraren arbetar med filmning). 

5.5 Reliabilitet och validitet 

 I denna studie har fokus legat på att respondenterna tolkats på ett sådant sätt att det ska 

stämma väl överens med deras faktiska svar. En hög reliabilitet innebär just en god 

överensstämmelse mellan tolkning och faktiskt svar (Hassmén & Hassmén 2008, s. 135 f.). 

Eleverna tillfrågades också om de önskade att ta del av transkriberingen i efterhand och 

bekräfta det som stod, men ingen visade tyvärr intresse för detta. Vid själva intervjutillfället 

kan reliabiliteten påverkas av till exempel ledande frågor som både kan vara medvetna och 

omedvetna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 295). I denna studie har ledande frågor undvikts i så 

stor grad som möjligt. Istället har fokus legat på att grundligt förstå vad de tycker och tänker 

med neutralt ställda frågor baserade på enkät och intervjuguide. För denna studie delades 

transkribering av studierna upp på så sätt att den som intervjuade eleven också var den som 

transkriberade intervjun. Därefter genomfördes kodningen samt kategoriseringen gemensamt. 

Att samtliga som utför studien transkriberar och kodar alla intervjuer är att föredra (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 295 f.). Intervjuernas längd varierade en aning. Detta var däremot något 

som tilläts då vissa av eleverna hade mer att berätta. Vid enkätinsamlingen uppmanades 
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eleverna att de skulle svara enskilt och inte diskutera något i enkäten med en klasskamrat för 

att minimera elevernas påverkan på varandras svar. 

 

Validitetsfrågor inom samhällsforskning överlag handlar till stor del om metoden som valts 

verkligen undersöker det studien ämnar undersöka (Kvale & Brinkmann 2014, s. 296). I detta 

fall lämpade sig en intervjustudie bra för detta ämne då arbetet syftat till att få en djupare 

förståelse för varför det finns elever som får negativa upplevelser av att bli filmade i idrott 

och hälsa. Vår enkät fungerade som komplement för att se vilka negativa känslor och 

upplevelser elever har av att bli filmade i idrott och hälsa. Enkäten hjälpte också till att hitta 

de elever som hade mer negativa känslor och upplevelser av att bli filmade. Det som sades 

under intervjuerna anses till stor del spegla vad eleverna svarat på enkäten, och att den därför 

fungerade bra som urvalsmetod.  

5.6 Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning lyfts individskyddskravet fram vilket de menar är en självklar utgångspunkt när det 

kommer till forskningsetiska överväganden. Individskyddskravet kan delas in i fyra stycken 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 5 f.). Denna studie har noggrant följt dessa i så hög mån som 

möjligt. Informationskravet har inneburit att deltagarna blivit informerade om deras uppgift i 

projektet samt att deltagandet varit frivilligt under hela studien och att de kunnat avbryta sitt 

deltagande när som helst (Vetenskapsrådet 2002, s. 7 f.). Denna information delgavs både 

muntligt och skriftligt vid enkätinsamlingen (se bilaga 2). Samtliga deltagare i intervjun blev 

vidare informerade på plats om vad intervjun innebar för dem. Samtyckeskravet följdes 

genom att elever valde att svara på enkäten med vetskapen om att den var frivillig, samt att de 

elever som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju kryssade i en ruta i enkäten som 

visade att de var intresserade (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Samtycke inhämtades med andra 

ord såväl muntligt som skriftligt. Samtliga elever som deltagit i studien studerar på gymnasial 

nivå och majoriteten är under 18. Däremot är de över 15 år vilket gör att de själva kunnat ge 

samtycke till att delta i studien. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) så kan forskningspersoner som fyllt 15 år men inte 18 år själva 

informeras om och ge samtycke till forskning så länge de själva inser vad forskningen innebär 

för sin egen del. Konfidentialitetskravet har studien tagit hänsyn till genom att behandla 
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deltagarnas uppgifter med största möjliga konfidentialitet så att inga obehöriga fått ta del av 

dem (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). I vårt fall handlade detta om mailadresser, namn och 

telefonnummer. Dessa förvarades i ett dokument på Google Docs med begränsad behörighet. 

Respondenterna har också blivit givna andra namn än deras riktiga, för att hålla dem 

anonyma. Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att säkerställa så att de uppgifter som 

samlats in till studien endast använts i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). För 

att tydliggöra detta har syftet med studien förklarats samt eleverna har medvetandegjorts på 

vilket sätt de bidrar till studien. Till de som intervjuades beskrevs också att ljudfilerna från 

intervjuerna raderas efter arbetets godkännande. Hur arbetets process efter intervjuerna skulle 

se ut redogjordes också för, så att eleverna visste hur intervjun skulle användas. 

6 Resultat 
I detta avsnitt kommer den data som samlats in att presenteras och sammanfattas. Resultatet 

kategoriseras utifrån studiens frågeställningar. I första avsnittet kommer därför de ord som 

eleverna använt i beskrivningen av sina negativa känslor och upplevelser att behandlas. 

Därefter presenteras de inre och yttre faktorer som kan ligga bakom dessa negativa känslor 

och upplevelser. Hur detta kan påverka elevernas beteende behandlas sedan i avsnitt tre. 

Avslutningsvis, i avsnitt fyra, presenteras hur elever föredrar att lärare arbetar med filmning i 

undervisningen. Nedan i tabell 1 kan ses hur de intervjuade personerna svarade på 

påståendena i enkäten. Det går även att läsa vilken procentuell poäng av max som den 

intervjuade personen har. Detta för att ge läsaren en inblick i vad de intervjuade svarat i 

samband med att enkätdata presenteras. 

 

Tabell 1 - De intervjuade elevernas svar på påståendena i enkäten.  

																Fråga	
Deltagare	

8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 ≈%	av	
max	

Lisa	 5	 5	 4	 2	 3	 1	 4	 4	 2	 3	 3	 58,5	
Wilma	 5	 3	 3	 1	 2	 2	 2	 4	 2	 3	 3	 49,4	
Kalle	 6	 5	 5	 5	 5	 1	 3	 5	 3	 3	 4	 73,6	
Oskar	 6	 2	 1	 2	 6	 2	 6	 1	 2	 3	 3	 55,5	
Fred	 3	 5	 6	 2	 3	 3	 4	 5	 1	 3	 2	 58,5	
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6.1 Negativa känslor och upplevelser som filmandet kan framhäva 
hos elever 

De ord som uppkommit för att beskriva känslor och upplevelser hos respondenterna är 

jobbigt, nervös, obekvämt, läskigt, otrygg, press, stress, utpekad, obehaglig, omotiverad och 

iakttagen. Dessa ord har emellertid förekommit i olika grad och utsträckning hos 

respondenterna. Innan intervjusvaren behandlas så noteras först hur eleverna som svarade på 

enkäten upplever att läraren använder filmning i undervisningen i idrott och hälsa. Detta 

gäller enkätfråga nummer nio. Där framgår att majoriteten av eleverna verkar tycka att det är 

positivt att läraren använder filmning i undervisningen. Mer specifikt har sex stycken svarat 

att de är negativt inställda, tio stycken svarat att de är något negativt inställda, 22 stycken 

svarat att de är något mindre negativt inställda, 45 stycken svarat att de är något mindre 

positivt inställda, 30 stycken svarat att de är något positivt inställda och 20 stycken svarat att 

de är positivt inställda, av totalt 133 stycken. 

 

Det vanligaste ordet som användes för att beskriva en negativ upplevelse vid filmning var 

”jobbigt”. Detta ord nämndes också av samtliga respondenter. Ordet jobbigt i sig fanns inte 

med i något av påståendena i enkäten utan det är ett ord som eleverna själva använt när de 

beskrivit sina känslor och upplevelser. Lisa sa till exempel det liksom blir som en 

jobbighetskänsla även innan, om man får reda på det till exempel veckan innan, eller, 

lektionen innan, att man ska bli filmad nästa lektion så blir det liksom såhär, amen, jag blir 

filmad nästa lektion. När Wilma fick frågan vad hon allmänt tycker om att bli filmad svarade 

hon jag tycker det är ganska jobbigt.. och nämnde även senare i intervjun att då har vi fått 

dansa inför klassen.. och sen har dom filmat samtidigt.. och jag har jättesvårt att stå inför 

klassen och sen när dom ska filma det också.. det blir dubbelt jobbigt. Oskar och Fred 

använde endast ordet jobbigt vid ett tillfälle var under sina respektive intervjuer.  

 

Ett annat ord som också använts i relativt stor utsträckning är ”nervös”. I enkäten är det fråga 

13 som berör nervositet. Av 134 svar har 14 stycken svarat att de blir nervösa, 29 stycken 

svarat att de blir något nervösa och 25 stycken svarat att de blir något mindre nervösa. Detta 

innebär att ungefär 51 procent har svarat mer åt det negativa hållet. Vad gäller respondenterna 

i intervjuerna så menade Lisa att nervositet är en känsla som kan uppkomma på förhand och 

under tiden hon blir filmad då hon sa att nej men det blir väl att jag blir.. väldigt.. nervös 

eeeh, även under, asså enda från att jag vet om att jag ska filmas, till att kameran stängs av, 
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typ. Hon nämnde även ordet vid flera andra tillfällen under intervjun. Wilma uttryckte att hon 

blir väldigt nervös, och precis som för Lisa är detta både före och under tiden hon filmas. 

Kalle verkar inte bli speciellt nervös överlag, men nämnde att han kan bli lite nervös beroende 

på i vad och hur han filmas. Han uttryckte det som ja, det blir liksom när man kommer och 

filmar in your face kanske.. då.. då blir jag ganska nervös. Fred, som markerat något mindre 

nervös på fråga 13 i enkäten, menade att han blir nervös på olika sätt, till exempel då 

filmningen ska påbörjas. Han uttryckte det som men nu så har dom filmen, kanske, när man 

gjorde bort sig. Å då blir man ju extra nervös, liksom, just när det här filmen ska tas. Han 

klargjorde också att även om ett neutralt svar funnits på påståendet, hade han ändå svarat mer 

åt nervösa hållet. 

 

Ordet ”obekväm” har också framkommit vid flera tillfällen i intervjuerna och berörs i fråga 11 

i enkäten. På det påståendet har 17 stycken svarat att de blir obekväma, 27 stycken svarat att 

de blir något obekväma och 18 stycken svarat att de blir något mindre obekväma av totalt 133 

svar. Detta betyder att ungefär 47 procent har svarat mer åt det negativa hållet. För att lägga 

ord på det, så menade Lisa att hon inte känner sig extremt obekväm, men att det ändå blir mer 

obekvämt att bli filmad än att bara bli observerad. Hon sade: ...men det är fortfarande så att 

jag känner mig.. alltså.. obekväm att jag känner att det blir jobbigare. Wilma sade däremot 

att hon kan känna sig jätteobekväm och berättade att situationer i undervisningen där filmning 

ingår är obekväma. Fred sade att han blir mer obekväm i sig själv när han ska filmas. Han 

nämnde även att en är mer obekväm i vissa moment än andra samt att filmning mer allmänt 

orsakar obekväma situationer. Han sade övertygande: eeeh.. alltså vissa lägen, vissa lägen 

har man ju varit, väldigt obekväm. 

 

Utöver de tre ord som nämnts ovan så har en del andra ord också förekommit, men inte i lika 

stor utsträckning. Ordet ”panik” har till exempel både nämnts av Lisa och Wilma. Lisa 

menade att det hon känner i samband med ett filmningsmoment kan vara mer mot panikhållet 

än ett lugn beroende på vad de ska filmas i. Wilma uttryckte tydligt att men sen så oftast 

lektionen innan eller samma lektion så blir det.. då får jag panik. Enkäten (fråga 14) pekar på 

att panik inte är något som verkar förekomma i en större utsträckning. Av 134 svar så har 

endast fem stycken svarat att de blir panikfyllda och åtta stycken svarat att de blir något 

panikfyllda. 35 stycken har svarat att de blir något mindre panikfyllda, vilket också pekar på 

en form av panik, men en mild sådan. Kalle nämner ordet ”läskigt” vid olika tillfällen i 
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intervjun och menar bland annat att det känns läskigt de första sekunderna han blir filmad, 

och att han då tänker på det. I följd med detta sade han: men sen tänker jag bara såhär nu.. nu 

är det dags.. och liksom köra. Vidare har ord som utpekad, iakttagen, omotiverad, obehaglig 

och stress förekommit. Dessa har däremot använts i relativt liten utsträckning och nämnts 

enstaka gånger.  

6.2 Inre och yttre faktorer som kan ligga bakom elevers negativa 
känslor och upplevelser av att bli filmade 

I detta avsnitt kommer de orsaker som ligger bakom de negativa känslor och upplevelser i 

föregående avsnitt att presenteras. Dessa har erhållits genom intervjuerna och har valts att 

delas upp i inre och yttre faktorer utifrån det teoretiska ramverk som studien grundar sig på. 

De inre berör den kognitiva delen av personliga faktorer medan de yttre berör individens 

omgivning. 

6.2.1 Inre faktorer 

Inledningsvis i samtliga intervjuer tillfrågades respondenterna vad de själva tycker om ämnet 

idrott och hälsa. Alla förutom Oskar var överens om att ämnet är kul eller bra. Han tyckte mer 

om ämnet i grundskolan då det var lugnare. Han menade att ämnet i gymnasiet inte längre är 

lika lugnt, utan innehåller fler uppgifter som behöver göras. Vad som också nämnts i några av 

intervjuerna är att ämnet är olika roligt beroende på vilket moment som utförs. Till exempel 

sade Lisa att olika moment är olika roliga och Wilma menade att ämnet oftast är kul men att 

det beror på vad man gör.  

 

En tydlig faktor som påverkar hur upplevelsen av eller känslorna kring filmandet är, är hur 

duktig, säker eller bekväm en anser sig själv vara på det som ska utföras eller i sig själv. Lisa 

sade till exempel: 

 
Näe, jaa det är väl att de beror ju lite på… vad det e för moment man, dom filmar… för ibland kan de ju va, 

känner man att man inte är jättebra påre, så kanske de e mer mot… panikhållet… men om man, om ja ändå 

e relativt säker… I de ja gör så är det mer liksom mot lugna, så, det beror lite på…  
 

Lisa menade däremot också att, även om hon är bra, så blir det nervöst då hon vill visa att hon 

är bra på det som ska utföras. Även Wilma, som utifrån enkäten visade den mest negativa 

inställningen till att bli filmad av samtliga respondenter (se tabell 1), menade att hon snarare 
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skulle bli mer taggad om det moment där filmningen sker är något som hon är duktig på. I 

hennes fall handlade det exemplet om fotboll. Wilma lyfte också fram att en orsak till att hon 

känner sig obekväm i situationer där hon blir filmad är för att hon känner sig obekväm i sig 

själv. Däremot, om hon hade varit bra på det som skulle filmas, så sade hon följande: jag tror 

jag skulle bli mer åt andra hållet, asså mer taggad på att… köra. Kalle var även inne på 

samma spår. Han uttryckte också att det skulle bli jobbigare om det som ska filmas är något 

som han inte känner sig lika bekväm med. Oskar var också inne på detta ämne, och nämnde 

att han gillar att göra bra ifrån sig. Filmningen däremot, som han upplevt det, har ofta skett i 

moment som han inte tycker om och där han vet att han inte kan göra bra ifrån sig.  

 
Alltså… Jag gillar att göra bra ifrån mig, och sen så vet jag att det är vissa saker jag inte kan göra bra ifrån 

mig.. och då.. känns typ såhär filma som en påminnelse.. det är såhär ba.. shit det där kommer vara kvar.. 

då kommer han se att jag var dålig på det. Sen såhär, att jag kan bli bättre på det och skicka in en bättre film 

senare.. tänker jag inte så mycket på. Det där e.. det är typ såhär.. för oftast när man filmar… Då är det 

saker jag inte e.. bra på..typ gymnastik eller dans, och då är det så här ba ahh okej.. kul grej.   

 

Fred sade också att om han skulle bli filmad i fotboll skulle det inte vara några problem. Men 

när det blir ett moment som han känner sig obekväm i, till exempel dans som han själv 

nämner, så skulle det bli väldigt mycket jobbigare och stressen skulle öka.  

 

En annan orsak som verkar ligga till grund för några av de känslor som pekats ut är behovet 

att prestera när en blir filmad. Lisa nämnde detta vid ett flertal tillfällen. Hon pratade också 

om att all fokus är riktad mot henne vid det ögonblicket, vilket leder till känslor mer mot 

panikhållet och att hon verkligen måste prestera bra just då. I samband med dessa orsaker 

använde Lisa orden nervositet, panik och jobbigt. Hon sade bland annat, i samband att hon 

blir filmad, följande: åå då blir det mer nervositet runt att.. jag måste prestera bra just nu… 

för att, de kanske e just det här som, liksom, mitt betyg.. hänger på. Kalle pratade också om 

detta behov att prestera. När läraren närmar sig med kameran menade han att en försöker lite 

extra, i och med att en blir filmad. Han sade även: jag vet att hon kommer titta på den här 

videon efteråt och… jag vill visa mitt bästa liksom. Fred menade också att det gäller att, enligt 

hans egna ord, prestera när det väl händer. Han använde även ordet prestationspress och 

menade att denna press både kan vara bra och dålig, utan en mer precis förklaring. Oskar 

uttryckte att han, som tidigare nämnts, vill göra bra ifrån sig framför kameran. 
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Att fokus ligger på att en blir filmad verkar vara något som påverkar hur eleverna upplever 

filmandet. Lisa menade till exempel att dansen blir svårare att utföra då en snarare fokuserar 

på var läraren står och filmar i rummet, snarare än att sätta stegen rätt. Wilma förklarade att 

hon redan vet vad som ska göras, själva uppgiften, så fokus blir istället mer riktat mot 

kameran. Som tidigare nämnts har Kalle också pratat om detta. Han menade att fokus ligger 

på filmningen precis i början, men att detta släpper längre in i utförandet. Om läraren bara 

hade observerat, utan att filma, så förklarade Oskar att han hade varit mer avslappnad och 

situationen hade inte varit lika stel. Fred sade övertygande följande:  

 
Ja gud ja, det e det ju verkligen. Asså, allt fokus går ju mot.. asså då kameran. Man tänker ju mer utifrån 

hur kommer det se ut på filmen, än hur jag presterar just nu… så att.. är man rädd att göra bort sig.. och 

man tänker på, det kan finnas kvar på film. Så det blir ju väldigt mycket fokus på att, shit, nu blir jag 

filmad, nu måste man.. 
 

Hur elevernas fokus ser ut under tiden de blir filmade i undervisningen behandlas av fråga 18 

i enkäten. Av 133 stycken har 18 stycken svarat att de har fokus på kameran, 17 stycken 

svarat att de har lite fokus på kameran och 24 stycken svarat att de knappt har något fokus på 

kameran, vilket summerar den negativa sidan. Detta innebär att ungefär 43 procent har svarat 

att de fokuserar mer på att de blir filmade än uppgiften i sig.  

6.2.2 Yttre faktorer 

En yttre faktor som diskuterats i intervjuerna är hur läraren arbetar med filmning i idrott och 

hälsa. Detta innefattar även hur tydlig läraren är med syftet till varför eleverna filmas. Av 

enkätsvaren framgår att lärarna till eleverna som svarat på enkäten verkar vara tydliga med sin 

användning av filmning. Av 134 svar har endast en person svarat att läraren varit otydlig. 

Vidare har ingen svarat att läraren varit något otydlig, nio stycken svarat att läraren varit 

något mindre otydlig, 18 stycken svarat att läraren varit något mindre tydlig, 29 stycken svarat 

att läraren varit något tydlig och hela 77 stycken svarat att läraren varit tydlig. Detta innebär 

att ungefär 93 procent av de som svarat på denna fråga antyder att läraren varit tydlig med 

syftet med filmningen. På enkätfrågan som berör varför eleverna blivit filmade (fråga sex) så 

framgår att den vanligaste förståelsen till att läraren använder filmning är för att bedöma 

elevernas rörelser. Av 134 stycken svarande så har 124 fyllt i det alternativet. Vidare har 68 

stycken fyllt i alternativet att läraren använder filmen för att ge feedback och 66 stycken hade 



   

 

22 

 

fyllt i att läraren använder filmen för att bedöma vad eleven säger. Endast fyra stycken av 134 

deltagare har svarat ”vet inte” på varför de blivit filmade i undervisningen.  

 

Lisa förklarade att läraren har använt filmning för att kunna bedöma eleverna på ett bättre sätt 

och att detta tydligt framgått. Vad som händer med filmen efter bedömningen menar Lisa att 

också framgått, och hon sade: dom har ju liksom förklarat ganska tydligt och när dom är 

klara med bedömningen så raderar dom filmerna. Hon gav även exempel på att läraren har 

tittat på filmer tillsammans med eleverna i grupp, vilket Lisa menade kan bli rätt utpekande. 

Läraren har också använt film för att återkoppla enskilt i feedback-syfte. Wilma svarade att 

läraren varit något tydlig med syftet kring filmningen men sade att hon inte kan minnas att 

läraren någonsin berättat vad som händer med filmerna i efterhand. Hon har både producerat 

filmer i grupp med klasskompisar och blivit filmad av läraren för bedömning. Wilma sade då 

följande: men om läraren ska typ, använda videon för att bedöma mina rörelser, eller bedöma 

det jag säger, så tycker jag det blir mycket jobbigare. Hon nämnde också ett tillfälle där de 

gjort en dans inför klassen samtidigt som läraren filmat, vilket hon beskrev som en väldigt 

otrevlig situation. Kalle uttryckte att de lärare som filmat honom i undervisningen alltid varit 

tydliga med vad syftet är och menade att en sådan tydlighet gör att han känner sig mer trygg 

och vet vad som händer. Till exempel har de blivit filmade när de dansade bugg. Då gick 

läraren runt med kameran i rummet och filmade paren var för sig. När hon väl kom nära 

Kalles par menade han att det blev läskigt. Oskar hade liknande erfarenheter som Kalle och 

svarade följande på en fråga om syftet med varför han blivit filmad alltid framgått tydligt av 

läraren: aa, det är alltid solklart. Filmningen har använts för att läraren lättare ska kunna 

bedöma, menar Oskar. Av alla respondenter, så verkar Fred vara den med mest delade 

meningar kring lärarens arbete och tydlighet med filmningen. Dels har han varit med om 

tillfällen då det inte framgått varför han blivit filmad eller vad som hänt med filmen i 

efterhand, och dels gånger när det har varit tydligare. Han sade: sen har de ju varit tillfällen 

då de har varit lite tydligare.. att dom har de just för att, granska senare. Men, ibland så.. vet 

jag inte riktigt vad som händer med filmen. Läraren har då exempelvis sagt att hen ska 

granska filmen i bedömningssyfte menade Fred. Vid ett tillfälle nämnde han att de haft en 

lärarvikarie som skötte filmandet, vilket Fred uttryckte som mer obehagligt. Väl vid 

filmningstillfällena så förklarade Fred att de oftast bara får ett försök på sig att göra det de 

ska. Han gav exempel på ett träningsprogram som han snabbt skulle utföra framför läraren 
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som filmade. Fred uttryckte också att filmerna troligtvis väger tungt vid lärarens 

betygsättning. 

 

En annan faktor som valts att kategorisera som yttre, är relationer. Det kan handla om både 

relationer elever emellan, men också relationen mellan lärare och elev. Kalle sade klart och 

tydligt att han litar på sina lärare och är därför till exempel inte orolig över vad som händer 

med filmen. Han pratade också om vikten av att känna sig trygg i klassen och med sin lärare, 

för att kunna prestera på ett bra sätt. Oskar nämnde också att han litar på sin idrottslärare med 

filmen, men även att han känt de elever han arbetat med väl. I samband med detta sade han: 

men om det hade varit såhär.. en dans som jag tyckte var lite jobbigare.. såhär att jag varit i 

en grupp med folk jag inte var lika tajta med.. då hade det antagligen varit jobbigare. Fred 

fortsatte även på samma spår och sade att relationen till de som filmar är viktig, att han känner 

sig bekväm med de som filmar.  

6.3 Elevers upplevda beteendeförändringar av att bli filmade i 
undervisningen 

Resultaten från intervjuerna har hittills berört de känslor som eleverna upplevt och orsakerna 

bakom dem. Det som också ämnats undersökas genom intervjuerna är om dessa har någon 

inverkan på elevernas beteende. Detta har på olika sätt berörts i intervjuerna men i relativt 

liten utsträckning. 

 

Lisa menade att hon kan göra fler fel än vanligt när hon filmas just för att hon fokuserar mer 

på kameran än på själva uppgiften. Vidare förklarade Lisa att hon också kan bli mer klumpig 

som följd av hennes nervositet av att bli filmad. Däremot menade hon att denna 

beteendeförändring var liten snarare än stor. Hon uttryckte även att filmningen kan leda till att 

hon försöker lite extra. Wilma, som var inne på samma spår som Lisa, sade följande: om jag 

blir nervös, så glömmer jag oftast vad jag ska göra också.. så de ka ju.. påverka i dansen. 

Hon förklarade också att den troligtvis kan påverka hennes prestation negativt i andra moment 

som till exempel parkour, där de också blivit filmade. Fred var också inne på samma tema 

som Lisa och Wilma. Han menade att en aktivitet kan bli svårare att utföra och dessutom att 

utförandet kan försämras som följd av att han blir stressad av filmningen. Kalle och Oskar 

däremot antydde inte något om att deras prestationer skulle påverkas negativt av filmningen. 

Kalle sade till exempel att han tror att hans prestation förblir densamma oavsett om han filmas 
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eller inte. Däremot delade han med sig av följande minne om när läraren närmade sig med 

kameran för att filma honom och hans vän när de dansade: då minns jag att jag och min vän 

sa såhär, oh shit, nu kommer hon, liksom såhär ooo, så sträckte man på sig och försökte lite 

extra. Vad gäller Oskar så menade han att han vill ha en förklaring av läraren varför han ska 

bli filmad. Får han inte det så uttryckte Oskar att han hade bett om en förklaring alternativt 

inte deltagit alls.  

6.4 Hur elever föredrar att läraren arbetar med filmning i 
undervisningen 

I intervjuerna uttryckte samtliga elever på något sätt hur de skulle föredra att läraren arbetar 

med filmning. Detta kan ses som något värdefullt för lärare i idrott och hälsa att ha i åtanke. 

Sammanfattningsvis så verkar det vara viktigt att eleven på olika sätt har inflytande över hur 

filmningen går till. Detta kan till exempel gälla vad som utförs på filmen, vem som filmar och 

hur många gånger eleven får testa på momentet före filmen ska skickas in. Till exempel så 

sade Wilma att de tidigare fått större möjligheter att välja i vilka aktiviteter de ska filmas. Då 

menade hon att det inte kändes lika jobbigt att bli filmad. Fred pratade också om detta och 

sade följande: 

 
Eeh, ja.. alltså de beror ju lite på sammanhanget, alltså är de någonting man är bekväm i.. så tror jag det 

skulle vara mycket skönare om man, liksom fick välja själv. Fick man inte välja själv, då är det ju, kan man 

ju typ såhär.. amen.. de här är vad jag fick, det är bara att göra det bästa av situationen liksom. 

 

Vem eleverna föredrog som kameraman rådde det delade meningar om. Bland annat framkom 

läraren i sammanhanget, men även kompisen och eleven själv. Lisa sade kort och gott att det 

känns ändå mer bekvämt liksom att lärarn filmar. Oskar ansåg på liknande sätt, att det är 

bekvämare att läraren är den enda som ser filmen. Wilma däremot, tyckte att det skulle vara 

lättare att en av hennes kompisar skulle filma och att det är att föredra. Kalle resonerade kring 

möjligheten att filma med någon som en känner sig säker med snarare än att läraren filmar, 

och kanske till och med i ett enskilt rum: 

 
Att kanske få liksom.. inte behöva vara med en lärare.. och kanske bara vara med den personen som man 

kanske är säker med och inte vara inför alla.. och kanske bara vara ensam i ett rum och filma varandra och 

dansa.. jag tror det hjälper.. jättemycket faktiskt. Ehh.. Så känner man sig trygg med vännen. 
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Han menade att detta troligtvis skulle gynna de som känner sig osäkra annars i hög 

utsträckning. Vidare pratade Fred också om att han skulle känna sig mer bekväm om han själv 

eller en kompis skulle sköta filmandet, istället för läraren. Han förtydligade detta ytterligare 

och menade att han allra helst filmar sig själv genom att berätta följande: 

 
Jo men, i såna fall, så… skulle ju vara om man filmade sig själv mer… än att då läraren skulle stå och 

filma. Så det, det skulle ju vara, en rätt.. stark faktor. I alla fall att man känner sig mer bekväm, och att man 

känner sig mer lugn. 

 

Att själv få bestämma när filmen är tillräckligt bra för att skicka in är något som har nämnts 

från några av respondenterna. Det framgick även att eleverna vill känna sig redo för 

examinationen. Lisa påpekade att förberedelsetid är viktigt, så att hon vet när filmningen ska 

ske. Likt det nämnde Kalle att läraren ska filma vid själva redovisningstillfället, då han kan 

det som ska göras. Att filma före det uttryckte han som onödigt. Oskar pratade också kring 

detta ämne och sade bland annat att det kunde vara skönt att få filma med egen kamera. I 

samband med detta sade han: utan då är det skönare att såhär.. om det är på min telefon och 

jag bara kan.. naej.. gör om det.. jag kan göra det bättre. Genom detta skulle han då kunna 

förbättra utförandet och skicka in då det känns bra. Fred sade som ovan nämnts att han skulle 

föredra att filma sig själv, då han genom det kan filma flera gånger för att utvecklas och göra 

så bra ifrån sig som möjligt.  

7 Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att ta reda på mer kring, och få en djupare förståelse för, 

varför det finns elever som har negativa känslor och upplevelser av att bli filmade i 

undervisningen i idrott och hälsa. Dessutom har studien ämnat ta reda på hur elever anser att 

lärare borde jobba med filmning i undervisningen. Utifrån dessa och Banduras idé om 

reciprok determinism, som grundas i det triangulära ömsesidiga förhållandet mellan 

personliga faktorer, omgivning och beteende, så formulerades ett antal frågeställningar. Dessa 

har ämnat söka svar på elevers negativa känslor och upplevelser i samband med filmning, de 

inre och yttre faktorer som kan orsaka negativa känslor och upplevelser vid filmning, vad som 

händer med deras beteende enligt dem själva när de filmas och hur elever föredrar att läraren 

jobbar med filmning i idrott och hälsa. Därför ska resultatet i det följande undersökas utifrån 

reciprok determinism och ta reda på hur denna studies resultat förhåller sig till de i tidigare 

forskning.  
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7.1 Negativa känslor och upplevelser 

Det framkommer att vanliga negativa känslor och upplevelser hos intervjuade elever i 

samband med filmning i undervisningen är att de blir nervösa, upplever det jobbigt och blir 

obekväma. Detta speglas också i enkätsvaren då hälften av de som svarat på enkäten är mer 

negativa än positiva till påståendet om nervositet. Att de intervjuade eleverna upplever det 

som jobbigt att bli filmade ligger i linje med att bland annat Zhang och Li menar att det finns 

elever som upplever det jobbigt med video-feedback (2018, s. 27). Av de elever som deltagit i 

enkätstudien så framgår att knappt 50 procent uppgett att de känner sig obekväma vid 

filmning. Flera av respondenterna i intervjun menade samma sak. Detta stämmer bra överens 

med att alldeles för många ungdomar upplever idrott och hälsa som ett obehagligt och 

obekvämt ämne (Graham 1995, s. 479). Detta skulle kunna indikera på att filmning är en 

bidragande faktor till ungdomarnas attityder som Graham presenterar, men utan vidare studier 

kring detta så går det endast att spekulera kring. Wilma förklarar exempelvis i intervjun att en 

orsak till att hon är obekväm i situationer där filmning förekommer är för att hon är obekväm 

i sig själv, både vad gäller ljud och film. Orsakerna bakom det kan diskuteras. En möjlig 

förklaring kan vara likt det Davison, Schmalz och Downs nämner i sin studie, att flickor i 

puberteten blir mer utseendefixerade och blir känsligare för sociala jämförelser (2010, s. 291). 

Att det däremot framgår av intervjun att Wilma gillar idrott och hälsa överlag skulle kunna 

visa på att elevers inställning till att bli filmade inte är en bidragande faktor till deras attityd 

till idrott och hälsa överlag. 

 

Intressant är att elever i denna studie inte lägger någon större vikt vid känslor som ångest och 

oro. Exempelvis menar elever i Gibsons studie att de känner ångest och oro i samband med att 

de ska se sig själva på film (1999, s. 41). Däremot framgår inte av eleverna i Gibsons studie 

vad oro och ångest är för dem. Enligt Nationalencyklopedin är ångest ett begrepp som kan 

förekomma i såväl hög som låg grad (Ottosson, Malmquist & Nordin). Låg ångest innebär 

oro, ett begrepp Nationalencyklopedin menar är mer eller mindre synonymt med nervositet, 

medan hög grad av ångest beskrivs som panik (Ottosson, Malmquist & Nordin; 

Nationalencyklopedin). Panik som begrepp nämns av två respondenter i denna studie. Utifrån 

det vore det därför rimligt att mena att denna studies resultat också stämmer överens med 

Gibsons fynd, men att de ord som använts för att beskriva känslor skiljer sig åt. Gemensamt 

för de negativa känslor och upplevelser som hittills har behandlats är att Strean menar att de 

påverkar eleven starkare än de positiva (2009, s. 217). Två av eleverna justerade sina svar till 
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att bli mer positiva i samband med intervjun jämfört med vad de svarade på påståendena i 

enkäten, vilket skulle kunna indikera att elevernas negativa upplevelser av att filmas till en 

början var starkare än de positiva. Även om detta är svårt att dra några vidare slutsatser kring 

så visar det ändå att denna studies resultat ligger i linje med andra studiers fynd.  

 

En annan intressant aspekt med denna studie är att motivation, eller brist på sådan, inte tycks 

vara vad eleverna tänker på vid diskussion av känslor och upplevelser i samband med 

filmning. Endast Oskar nämner det, och baserat på bland annat Subys studie och Potdevins 

m.fl. studie så förväntades ett större fokus på just det ordet under intervjuerna (2009, 2 f.; 

2018, s. 566). Enkäten visar dock, likt nämnda studier presenterar, att motivationen hos 

majoriteten av eleverna i denna studie verkar öka vid användning av filmning då två 

tredjedelar har svarat på den övre halvan av skalan. Eftersom denna studie fokuserar på 

negativa känslor och upplevelser och att eleverna under intervjun var medvetna om detta så 

kan det vara därför det inte betonades mer.  

7.2 Förmåga i en aktivitet 

Ett av denna studies kanske mest framträdande fynd är att elevernas inställning till att bli 

filmade i ämnet mer eller mindre tycks avgöras av deras förmåga att delta i den aktivitet där 

filmning sker. Samtliga respondenter var nämligen överens om att det var som mest negativt 

att bli filmad när de inte var duktiga på det som skulle göras. Vidare var det även dessa 

moment eleverna tyckte minst om inom idrott och hälsa överlag. Således verkar eleverna 

uppleva det mest negativt att bli filmad i de moment de tycker minst om. Wilma uttryckte 

bland annat att det blev dubbelt så jobbigt att bli filmad om det en filmades i var något en 

hade svårt för. Oskar menar att filmningen bara blir en påminnelse om hans brist på förmåga. 

Filmningen blir således i båda dessa exempel en förstärkning av de negativa känslorna och 

upplevelserna av ämnet. Att elevernas förmågor inom ett visst moment avgör deras attityder 

till momentet är inte nytt. Bland annat menar både Carlson och Hopple att elevers brist på 

förmåga ger upphov till en negativ inställning till idrott och hälsa överlag (1995; 2018). 

Intressant här är att såväl Hopple som Carlson studerat yngre elever till skillnad från 

gymnasieeleverna i föreliggande studie vilket indikerar att dessa känslor och upplevelser inte 

är unika för en enskild ålder. Än en gång blir det dessutom relevant att hänvisa till Strean och 

att negativa minnen är starkare än positiva (2009, s. 217). Lärarna till eleverna i den här 

studien bör med andra ord planera sitt användande av filmkamera väl för att undvika 
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eventuella negativa upplevelser som riskerar att påverka elevernas inställning till idrott och 

hälsa i stort.  

 

Utöver att elevernas förmågor i ett visst moment avgör hur de känner och upplever att bli 

filmade i undervisningen, så pekar studiens resultat också på att elevernas fokus påverkas av 

deras förmågor. Ju större kompetens eleverna har desto mindre fokus läggs på att de blir 

filmade. Bland annat Lisa berättade att när hon blivit filmad i dans så har fokus varit att hålla 

koll på var läraren står och filmar och inte på stegen hon tar. Det kan vara av denna anledning 

sjuksköterskestudenterna i Sansalvador-Comas m.fl. studie menade att de skulle göra fler fel 

om de blev filmade i vården (2014). Om så är fallet framgår inte av studien, utan den visar 

endast att prestationen inte försämrades av att studenterna filmades. Enkätsvaren som handlar 

om huruvida elevernas fokus ligger på att bli filmade eller på uppgiften visar att 44 procent 

har mer fokus på kameran än på uppgiften, vilket är en tämligen hög andel. Det framgår dock 

inte hur alla resonerade och tänkte kring detta när de fyllde i enkäten. På samma sätt som att 

Oskar till en början förknippade filmning med de moment han inte gillar så kan andra ha 

resonerat på såväl liknande som andra sätt.  

 

Liksom Cardinal, Yan och Cardinal presenterar så kan en elevs förmåga och fokus i en 

situation båda två sägas formas av tidigare erfarenheter (2013, s. 49). Hur eleven agerar och 

reagerar blir således ett resultat av dessa erfarenheter. I fallet då elevens fokus skiftar 

beroende på elevens förmåga att delta i en viss situation, så skulle det förenklat kunna tala för 

att omgivningen och elevens föreställningar om egen förmåga ger upphov till emotionell 

reaktion och beteende (i själva verket menar teorin om reciprok determinism att detta i sin tur 

skulle påverka omgivningen och så vidare, men detta är ett simplifierat exempel) (Bandura 

1989; Bandura 1997). Omgivningen kan då handla om att det finns en kamera närvarande 

vilket påverkar hur eleven tänker och ser på situationen. Den kanske till och med ger upphov 

till att elevens föreställningar om egna förmågor förändras. I exempelvis O’Loughlin, 

Chroinin och O’Gradys studie säger en elev att den försökte träna hårt som följd av att den 

visste att den skulle bli filmad och därför ville förebygga risken att skämma ut sig själv (2013, 

s. 176). Eleven valde alltså att träna hårdare som följd av vetskapen att kameran skulle finnas 

med i situationen och därmed minimera risken att göra sig själv till åtlöje. Däremot framgår 

det inte om eleven även tränade hårdare för att dubbelkolla att den egna förmågan var lika bra 

som hen tidigare haft föreställningar om eller inte. En kan således bara spekulera kring det. I 
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denna studies resultat kan detta jämföras med att eleverna i och med kameran kände behov av 

att behöva prestera, även om de uttryckte sig lite olika i det avseendet. Bland annat Kalle 

menade ju att han försöker lite extra när han vet att han ska bli filmad medan Fred uttryckte 

att han vill prestera framför kameran. Fred menade också, liksom flera andra, att han är rädd 

för att göra bort sig framför kameran och att han därför tenderar att fokusera på kameran 

istället för uppgiften. Omgivningen påverkar här Fred, och de andra, såväl affektivt som 

beteendemässigt eftersom kameran både väcker känslor och skapar ett beteende som innebär 

ett större fokus på just kameran. Ett förändrat beteende menade flera av deltagarna att de även 

kan få som följd av att deras prestationer kan påverkas negativt då de blir filmade i 

undervisningen. I grund och botten handlar det om hur kameran, omgivningen, påverkar hur 

elever förstår sig på en situation, kognition, vilket ger upphov till att känslor uppkommer, 

affekter, vilket ger upphov till ett beteende (Bandura 1989, 3 f.). Notera dock att det 

triangulära sambandet inte alltid initieras av omgivningen som i exemplet ovan. Det kan 

likväl vara så att exempelvis en elevs beteende i en filmningssituation ger upphov till att den 

lär sig något nytt om sig själv vilket väcker en annan typ av känslor och därmed kan ha en 

inverkan på omgivningen.  

7.3 Elevernas förståelse för varför de blir filmade 

Att läraren varit tydlig med varför hen använt sig av filmning i undervisningen råder det 

enligt enkäten knappt något tvivel om då nästan samtliga (93 procent) verkar tycka så. Den 

vanligaste orsaken till att eleverna blir filmade verkar vara för att läraren på ett bättre sätt ska 

kunna arbeta med bedömning, i alla fall enligt eleverna. Samtliga respondenter nämnde detta 

under intervjuerna, men på något olika sätt. Detta framkommer även i enkäten där drygt 90 

procent av eleverna menade att läraren använt filmning för att bedöma deras rörelser. Detta 

syfte med att använda filmning stämmer överens med det Thomas och Stratton konstaterar i 

sin studie, att läraren i huvudsak använder filmning för att dokumentera elevers prestationer i 

både formativt och summativt syfte (2006, s. 623). Wilma, som menade att läraren varit tydlig 

med syftet av filmningen, uttryckte ändå att hon upplevt filmningssituationer som väldigt 

otrevliga. Vidare menade hon att när läraren ska använda filmen för bedömning, så blir det 

jobbigt. Så även om läraren är tydlig med syftet, och antagligen har en god tanke med 

filmandet, så faller detta i linje med det Strean säger att goda intentioner kan leda till att det 

ändå inte blir bra i slutändan (2009, s. 217). Exempelvis nämnde Fred att han vid ett tillfälle 

blivit filmad av en lärarvikarie vilket fick honom att känna mer obehag. Att uttala sig om 
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vikariens kompetens är svårt att göra, men som Suby skriver så kanske inte videofeedback ska 

användas utan lämplig kunskap (2009, s. 2 f.). Vidare på samma tråd menar Weir och Connor 

att filmning i undervisningen inte kan användas fördelaktigt om inte läraren noggrant planerar 

dess nyttjande (2009, s. 165). Vad lämplig kunskap innebär i detta fall skulle kunna handla 

om såväl kompetens inom videoanvändning och aktuell aktivitet som kunskap om eleverna 

som filmas. Det blir således intressant att fråga sig om vikarien hade kännedom om detta eller 

inte. Däremot är det relevant att fundera kring om filmning ens är ett bra verktyg att använda 

om eleverna känner obehag och tycker att det är jobbigt. Utifrån denna studies data är det 

emellertid svårt att dra några slutsatser kring detta.  

 

Som nämnts i exemplet i förra avsnittet, så kan en elevs förmåga och fokus i en situation båda 

två sägas formas av tidigare erfarenheter. I detta fall så kan det tänkas att även om läraren är 

tydlig med syftet och att eleverna förstår varför de blir filmade, så kan deras tidigare negativa 

erfarenheter av filmning spela in. Genom sambandet i den reciproka determinismen kan det 

förstås som att den affektiva delen av elevens personliga faktorer är så pass övervägande att 

inte exempelvis lärarens tydlighet, omgivningen, är tillräcklig för att ändra elevens 

uppfattning. Detta kan kopplas till det som Carlson lyfter fram, att elever som tycker illa om 

något kan ha svårt att bryta sig loss från dessa negativa uppfattningar (1995, s. 470 ff.). 

Vidare skriver Gibson att elever behöver ta sig förbi sådana negativa uppfattningar för att 

effektivt kunna utvärdera sig själva genom videofeedback (1999, s. 41). Det kan tolkas som 

bland annat lärarens uppgift att hjälpa eleverna ta sig förbi dessa. Hur det går till behandlas 

därför i kommande avsnitt. 

7.4 Fördelaktiga sätt att arbeta med filmning 

Det framgick i resultatet att majoriteten av de elever som deltagit i enkäten upplever att det är 

positivt att bli filmad i undervisningen. Närmare bestämt har drygt 70 procent av eleverna 

markerat ett alternativ på övre halvan av skalan på påstående nio som rör detta. Detta ligger i 

linje med flera studier inom vilka elever menar på att filmning i undervisningen ger upphov 

till bland annat ökad motivation, bättre feedback och ökat lärande (Potdevin et al. 2018; 

O’Loughlin, Chroinin & O’Grady 2013; Suby 2009; Weir & Connor 2009). Eleverna som 

intervjuats i denna studie ser i korthet möjligheter med att använda filmning i undervisningen 

genom att eleverna ges större inflytande över när och hur filmandet ska ske. Det rådde 

däremot delade meningar om vem som ska stå bakom kameran, men alla elever var överens 
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om en bekvämlighet med att få välja själva vem som ska filma dem. Mer specifikt verkar 

relationen till den som filmar vara viktig. Exempelvis menade Kalle att han gärna blir filmad 

av sin lärare för att han litar på henne.  

 

Vad gäller olika sätt att arbeta med filmning så menade eleverna att läraren ska filma 

alternativt få ta del av en video på dem när de är tillräckligt bra på det de ska göra. Något som 

möjligen skulle kunna kopplas till att det finns ett prestationsbehov hos eleverna. De vill göra 

så bra ifrån sig som möjligt för att framstå som kompetenta inför läraren. Detta i sin tur skulle 

kunna bero på att de strävar efter ett högt betyg, men då ingen elev sagt det uttryckligen så går 

det endast att spekulera kring. Hopple menar ju exempelvis att elever inte upplever det jobbigt 

att utföra en rörelse om ingen ser på när de gör det (2018, s. 33). Att då läraren tittar på dem 

när de utför en rörelse på film innebär ju att de faktiskt hamnar i centrum för tittande. Utifrån 

detta finns alltså preferenser hos eleverna när det kommer till hur läraren jobbar med filmning 

i undervisningen. Det visar sig att dessa stämmer bra överens med Kamla, Davis-Brezette och 

Larsons resultat att elever med större valmöjligheter och som deltar i en god lärandemiljö 

samt får chansen att lyckas kommer att få en ökad motivation till idrott och hälsa (2006, s. 

20).  

 

Att det är intressant att veta vad elever med negativa känslor och upplevelser anser är bra 

tillvägagångssätt för lärare att arbeta med filmning ligger i att det är dessa elever som behöver 

få en förståelse för varför filmning kan vara ett användbart verktyg och medföra positiva 

upplevelser. Det vill säga den knappa tredjedelen i denna studie som upplever det negativt att 

bli filmade i undervisningen. Som framgår i Carlsons studie så är det annars dessa elever som 

riskerar utveckla en negativ bild av idrott och hälsa (1995, s. 469). Det gäller alltså för lärare 

till dessa elever att motverka negativa erfarenheter för att bidra till en positivitet hos eleverna 

såväl affektivt och kognitivt. Det i sin tur kan då enligt reciprok determinism påverka elevens 

beteende och omgivning. 

7.5 Metoddiskussion 

Under studiens gång och efter genomförandet har några aspekter kring metoden dykt upp. För 

det första verkar enkäten ha fungerat relativt bra som urvalsmetod. Detta baseras på att svaren 

från respondenterna i intervjuerna matchar förväntningarna utifrån den poäng som räknats ut. 

Till exempel så har Wilma lägst poäng av de fem respondenterna, och hon var också den med 
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mest negativa känslor och upplevelser av att bli filmad. Tvärtom så landade Kalle på högst 

poäng av de intervjuade, och i linje med det var han den med minst negativa känslor och 

upplevelser. En potentiell baksida av enkäten däremot, var att Kalle och Oskar ändrade några 

av sina svar på enkäten vid intervjutillfället. Detta skulle kunna tyda på att enkäten varit 

otydlig. Kalles ändringar innebar att hans totala poäng blev högre än kriteriet för att vara 

relevant för intervju (över 70 procent av max). Däremot inkluderades hans svar då de var 

intressanta och relevanta för denna studie. I efterhand kan det också konstateras att 

mailkontakt med elever inte var optimalt. Det visade sig vara svårt att få tag på dem via mail. 

En eventuell lösning på det kan vara att istället fråga efter telefonnummer eller fråga efter 

både mailadress och telefonnummer. Den sistnämnda gjordes vid sista datainsamlingen vilket 

upplevdes som en positiv justering. Det noterades också att eleverna återkopplade på mail i 

större utsträckning när eleverna uppmanades och påmindes att hålla koll på mailen efter 

enkättillfället. Det framkom även vid datainsamlingen att det var bra att närvara personligen 

när eleverna svarade på enkäterna. Detta då det förenklade kommunikationen vid eventuella 

frågor och dessutom för att försöka se till att elever inte svarade på enkäten gemensamt. 

Vidare upplevdes att personlig närvaro gav upphov till ett tämligen stort intresse hos eleverna 

att vilja delta. 

 

Vid intervjutillfällena utgick inte alltid respondenterna från sina egna erfarenheter enbart. Det 

hände att de diskuterade och resonerade spekulativt. Det är något som skulle kunna påverka 

validiteten i resultatet. Att föredra vore då istället att hålla sig exklusivt till elevernas egna 

upplevelser av filmningen. Främst kanske detta skedde under Kalles intervju, varför det skulle 

kunna vara en indikering på att deltagare med så låg totalpoäng som möjligt bör väljas för en 

så hög validitet som möjligt.  

 

Som förslag på fortsatta studier rekommenderas exempelvis en fördjupning i elevers beteende 

när de filmas i undervisningen. Denna studie har gjort några fynd på området, men presenterar 

främst data som handlar om känslor och upplevelser hos eleverna samt vilka orsakerna bakom 

dessa är. Ett annat exempel på studie skulle kunna vara att fokusera på elever med positiv 

inställning till filmning och ta reda på varför de är det och om läraren gett upphov till detta. 

Det skulle kunna möjliggöra för en ännu större förståelse för hur lärare bör arbeta med 

filmning på ett sätt som uppskattas av eleverna. Ytterligare ett exempel på studie skulle kunna 

vara att söka en större förståelse för hur attityder hos elever till att bli filmade i idrott och 
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hälsa ser ut i olika åldrar och om dessa skiljer sig åt. En kvalitativ studie skulle då kunna söka 

en djupare förståelse genom att jämföra olika elevsvar, medan en kvantitativ studie kring detta 

skulle kunna belysa eventuella signifikanta skillnader mellan olika åldrar. Samtidigt finns 

likheter mellan denna studies resultat och exempelvis Hopples, vilket skulle kunna vara en 

indikering på att inställning inte skiljer sig mellan olika åldrar. Detta vore dock intressant att 

undersöka vidare. På liknande sätt vore det även spännande att jämföra pojkar med flickor 

och se om känslor och upplevelser samt orsaker bakom dessa ser olika ut beroende på kön. Ett 

sista exempel på fortsatt studie skulle kunna vara att ta reda på mer om huruvida elevers 

attityder och inställning till att bli filmade skiljer sig åt beroende på hur ofta de blivit filmade i 

undervisningen.  

8 Slutsatser 
Även om elever överlag verkar vara positiva till att bli filmade i idrott och hälsa, så finns det 

de elever som har negativa känslor kring det och upplever det negativt. Dessa elever kan då 

bland annat känna sig nervösa, obekväma och uppleva det jobbigt. Dessa känslor och 

upplevelser har delvis uppkommit som en följd av tidigare negativa erfarenheter av att bli 

filmade i undervisningen, men framför allt tycks elevernas attityd till att bli filmade avgöras 

av i vilken utsträckning deras förmåga räcker till i den aktivitet där de blir filmade. Detta 

verkar bero på ett prestationskrav hos eleverna då samtliga intervjuer på något sätt pekar på 

att eleverna vill framstå som så kompetenta som möjligt både inför läraren och för sina 

klasskamrater. Baserat på detta så tycks alltså elevernas förmåga och föreställningar om en 

viss aktivitet spegla deras inställning och agerande i den. Idén om reciprok determinism blir 

här tydlig då det i grund och botten handlar om hur omgivningen, personliga faktorer och 

beteende ömsesidigt påverkar varandra. 

 

För lärare innebär denna studie några förslag på hur filmning kan användas i undervisningen 

på ett sätt som är förenligt med elevernas åsikter. Däremot är det viktigt att komma ihåg att 

adekvat kunskap är nödvändig för att en integrering ska kunna ske på lyckat sätt, vilket 

motiveras av flera studier (Palao et al. 2015; Kearney & Schuck 2005; McKenzie & Croom 

1994; Suby 2009). I linje med vad Kamla, Davis-Brezette och Larson säger så menar elever i 

denna studie att lärare bör använda filmning på ett sätt som möjliggör elevinflytande så att 

eleverna har möjlighet att vara med och bestämma över vad som ska filmas, när det ska filmas 

och vem som ska filma (2006).  
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Sammantaget har ovanstående gett upphov till en djupare förståelse kring varför det finns 

elever som har negativa känslor och upplevelser av att bli filmade i ämnet idrott och hälsa. 

Emellertid är studiens omfattning begränsad, så resultat och slutsatser ska inte ses som 

allmängiltiga. Istället är föreliggande studie ett försök att bidra med kunskap och skapa ett 

intresse för vidare studier på området. Vad som kan säkerställas är emellertid att olika elever 

har olika förutsättningar och erfarenheter, vilket ger upphov till att läraren behöver anpassa 

sitt arbetssätt på ett sätt som i slutändan ska gynna varje elev och bidra till deras lärande. 

 



   

 

35 

 

Käll- och litteraturförteckning 
Alm, K. & Ekman, A. K. (2018). Filmade elever känner sig kränkta. Norra Halland, 22 
september. 
 
An, J., & Meaney, K. S. (2015). Inclusion Practices in Elementary Physical Education: A 
Social-Cognitive Perspective. International Journal of Disability, Development and 
Education, 62(2), ss. 143-157.  
 
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. Basingstoke: W. H. Freeman. 
 
Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. I: Vasta, R. (red.). Annals of child development. 
Vol 6. Six theories of child development. Greenwich: JAI Press, ss. 1-60. 
 
Bertills, K., Granlund, M., Dahlström, Ö., & Augustine, L. (2018). Relationships between 
Physical Education (PE) Teaching and Student Self-Efficacy, Aptitude to Participate in PE 
and Functional Skills: With a Special Focus on Students with Disabilities. Physical Education 
and Sport Pedagogy, 23(4), ss. 387-401. 
 
Block, M., Taliaferro, A., Harris, N. & Krause, J. (2010). Using Self-Efficacy Theory to 
Facilitate Inclusion in General Physical Education. Journal of Physical Education, Recreation 
& Dance, 81(3), ss. 43-46. 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2. [rev.] uppl. Malmö: Liber. 
 
Cardinal, B. J., Yan, Z., & Cardinal, M. K. (2013). Negative Experiences in Physical 
Education and Sport: How Much Do They Affect Physical Activity Participation Later in 
Life? Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 84(3), ss. 49-53. 
 
Carlson, T. B. (1995). We Hate Gym: Student Alienation From Physical Education. Journal 
of Teaching in Physical Education, 14(4), ss. 467-477. 
 
Casey, A. & Jones, B. (2011). Using digital technology to enhance student engagement in 
physical education. Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education, 2(2), ss. 
51-66.  
 
Davison, K. K., Schmalz, D. L., & Downs, D. S. (2010). Hop, Skip ... No! Explaining 
Adolescent Girls’ Disinclination for Physical Activity. Annals of Behavioral Medicine, 39(3), 
ss. 290-302.  
 
Gibson, F. D. (1999). Videotape Feedback for Student Learning and Performance: A 
Learning-Stages Approach. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 70(9), ss. 
40-45. 
 
Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 



   

 

36 

 

Graham, G. (1995). Physical Education through Students’ Eyes and in Students’ Voices: 
Implications for Teachers and Researchers. Journal of Teaching in Physical Education, 14(4), 
ss. 478-482.  
 
Hand, K. E. (2014). Building Confident Teachers: Preservice Physical Education Teachers’ 
Efficacy Beliefs. Journal of Case Studies in Education, 6, 1-9. Hämtad från 
https://eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=EJ1060630   
 
Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. 1. uppl. 
Stockholm: SISU idrottsböcker. 
 
Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 2. [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hopple, C. J. (2018). Top 10 Reasons Why Children Find Physical Activity to Be ”Unfun”. 
Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators, 31(3), ss. 32-39. 
 
Håkanson, R. (2016). Dokumentation i idrott och hälsa - en omöjlig ekvation? I: Larsson, H., 
Lundvall, S., Meckbach, J., Peterson, T. & Quennerstedt, M. (red.). Hur är det i praktiken?: 
lärare utforskar ämnet idrott och hälsa. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, ss. 71-
81. 
 
Kamla, J., Davis-Brezette, J., & Larson, K. (2006). The Social-Cognitive Approach to 
Motivation in Physical Education. Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators, 
19(5), ss. 17-20. 
 
Kearney, M. & Schuck, S. (2005). Students in the Director's Seat: Teaching and Learning 
with Student-generated Video. I: P. Kommers & G. Richards (red.). Proceedings of ED-
MEDIA 2005--World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & 
Telecommunications. Montreal, Canada: Association for the Advancement of Computing in 
Education (AACE), ss. 2864-2871. 
 
Koekoek, J. & Hilvoorde, I.V. (red.) (2018). Digital technology in physical education: global 
perspectives. London: Routledge. 
 
Kosteli, M.-C., Cumming, J., & Williams, S. E. (2018). Self-Regulatory Imagery and Physical 
Activity in Middle-Aged and Older Adults: A Social-Cognitive Perspective. Journal of Aging 
& Physical Activity, 26(1), ss. 14-24.  
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
McKenzie, B. K. & Croom, A. (1994). Video and the physical education curriculum: Creative 
classroom applications. Physical Educator, 51(3), ss. 138-144. 
 
Mitchell, M. S. (2001). Using Technology in Elementary Physical Education, Strategies, 
14(6), ss. 28-31. 
 
Nationalencyklopedin. Oro.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/oro [2019-01-04] 



   

 

37 

 

 
O’Loughlin, J., Chroinin, D. N. & O’Grady, D. (2013). Digital Video: The Impact on 
Children’s Learning Experiences in Primary Physical Education. European Physical 
Education Review, 19(2), ss. 165-182.  
 
Ottosson, J-O., Malmquist, J. & Nordin, S. Ångest. I: Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ångest [2019-01-04] 
 
Palao, J. M., Hastie, P. A., Cruz, P. G. & Ortega, E. (2015). The Impact of Video Technology 
on Student Performance in Physical Education. Technology, Pedagogy and Education, 24(1), 
ss. 51-63. 
 
Potdevin, F., Vors, O., Huchez, A., Lamour, M., Davids K. & Schnitzler, C. (2018). How can 
video feedback be used in physical education to support novice learning in gymnastics? 
Effects on motor learning, self-assessment and motivation. Physical Education and Sport 
Pedagogy, 23(6), ss. 559-574. 
 
Sansalvador-Comas, C., Faro-Basco, M., Isern-Farrés, O., Casas-Baroy, J. C. & Tió-Faro, M. 
(2014). Evaluating the Impact of Filming on the Number of Errors Committed by Nursing 
Students to Determine the Efficacy of Simulated Clinical Situations. Journal of Technology 
and Science Education, 4(2), ss. 101-107.  
 
Silverman, S., & Subramaniam, P. R. (1999). Student Attitude Toward Physical Education 
and Physical Activity: A Review of Measurement Issues and Outcomes. Journal of Teaching 
in Physical Education, 19(1), ss. 97-125.  
 
Schunk, D.H. (2012). Learning theories: an educational perspective. 6. uppl., Internationell 
uppl. Boston, [Mass.]: Pearson. 
 
Skolverket (2018). Betyg och betygssättning - skolverkets allmänna råd med kommentarer. 
Stockholm: Skolverket. 
 
Strean, W. (2009). Remembering instructors: play, pain and pedagogy. Qualitative Research 
in Sport and Exercise, 1(3), ss. 210-220.  
 
Suby, J. (2009). The Use of Videotape Feedback in Physical Education. United States 
Military Academy, West Point, New York.  
 
Thomas, A. & Stratton, G. (2006). What we are really doing with ICT in physical education: a 
national audit of equipment, use, teacher attitudes, support, and training. British Journal of 
Educational Technology, 37(4), ss. 617-632. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Weir, T. & Connor, S. (2009). The use of digital video in physical education. Technology, 
Pedagogy and Education, 18(2), ss. 155-171. 
 



   

 

38 

 

Zhang, T. & Li, H. (2018). Digital video and self-modelling in the PE classroom. I: Koekoek, 
J. & Hilvoorde, I.V. (red.). Digital technology in physical education: global perspectives. 
London: Routledge, ss. 19-31. 
 



   

 

 

Bilaga 1 - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att få en djupare förståelse kring varför det finns gymnasieelever som 
har negativa känslor och upplevelser av att bli filmade i undervisningen i idrott och hälsa. 
Dessutom ämnar studien ta reda på hur dessa elever med negativa känslor och upplevelser 
tycker att filmning i undervisningen bör användas. Studiens frågeställningar är följande: 

1. Vilka negativa känslor och upplevelser kan filmandet framhäva hos elever? 
2. Vilka faktorer, såväl inre som yttre, kan orsaka elevers negativa känslor och 

upplevelser av att bli filmade? 
3. Vad händer med elevers beteende enligt dem själva när de filmas i undervisningen? 
4. Hur föredrar elever att lärare jobbar med filmning i idrott och hälsa?  

 
Vilka sökord har du använt? 
Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 
Idrott och hälsa  
Filmkamera 
Video-feedback 
Digital teknologi 
Film 

Physical education 
Video camera 
Videotape feedback 
Digital technology 
Video tape 

 
Var och hur har du sökt?  
Databaser och 
andra källor 

Sökkombination 

Ebsco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Scholar 

 ”filming in physical education”, ”video camera physical education”, 
”video based analysis” & ”physical education”, ”video tape” & 
”physical education”, ”video recordning” & ”teaching” & ”physical 
education”, ”integrating technology physical education”, ”student 
experience” & ”physical education”, ”student feelings” & ”physical 
education”, ”digital video physical education”, ”filming students”, 
physical education anxiety, student attitude towards physical 
education, ”videotape feedback student” 
Article type: Peer Reviewed 
 
”Digital technology in physical education”, ”video camera physical 
education”, ”digital video physical education”, ”videotape feedback 
student”  

 
Kommentarer 
Det var svårt att hitta litteratur på området då det är underforskat. Att undersöka 
referenser som använts i relevanta artiklar fungerade relativt bra. Det som fungerade bäst 
var att söka direkt i Discovery från GIH:s biblioteks hemsida.  
  



   

 

 

Bilaga 2 – Enkät 

 
 

 



   

 

 

 
 

 

 



   

 

 

 
 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

  



   

 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

SAMTYCKE: https://www.gih.se/Bibliotek/Skriva-och-referera/Personuppgiftsbehandling/ 

 

Intervjun kommer att utgå från de svar eleverna givit i enkäterna. Det är viktigt att eleverna 

under intervjun påminns om vad studien handlar om och att intervjun framför allt kommer att 

behandla negativa upplevelser av att bli filmad i undervisningen. Vi betonar även att det är de 

negativa upplevelserna som vår studie i grund och botten handlar om och att vi därför 

kommer att prata om känslor och bakomliggande orsaker till känslor. Eleverna har rätt till att 

inte behöva besvara en fråga om den inte vill. Det poängteras för eleverna att studien 

genomförs för att vi i vårt kommande yrke ska ha större möjligheter att förstå elever bättre 

och anpassa undervisningen efter det.  Vi vill även göra eleverna medvetna om att de kan 

begära om att få ta del av intervjun i efterhand. Om de vill kan vi även skicka arbetet när det 

är klart om de vill läsa det. Slutligen vill vi även tydliggöra för eleverna att intervjuerna 

raderas så fort vi har transkriberat dem och att vi är de enda som kommer att ta del av dem. 

Intervjuerna och transkriberingarna kommer att namnges anonymt med ”elev 1”, ”elev 2” och 

så vidare, vilket innebär att eleverna är anonyma.  

 

Intervjuguide 

Intervjufrågor: 

”Intervjun kommer att utgå från de svar du givit i enkäten” 

 

”Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa?” 

• Vad är din inställning till ämnet? 

• Alltså, är det roligt, tråkigt eller något annat?  

• Idrott och hälsa för dig, är det positivt eller negativt? 

• Är det några delar specifikt som du gillar/ogillar? 

”Blir du även filmad utanför skolan? Vad tycker du om det?” 

 

Att läraren använder filmning i undervisningen tycker jag är… 

Dåligt…………………………..Bra 

• Varför? 

• Är syftet tydligt? 

 

”I enkäten framgår att du har negativa upplevelser av att bli filmad i undervisningen” 



   

 

 

Kan du gå in på detta närmare? 

• Var detta vid något enstaka tillfälle, eller har det hänt flera gånger? I så fall går vi 

igenom dem ett i taget. 

• Hur blev du filmad? 

o Av vem? 

• Varför blev du filmad? 

• Vad kände du när du blev filmad? (Här kan exempelvis eleven utgå från begrepp 

använda i enkäten om han/hon inte vet hur han/hon ska uttrycka sig) 

o Varför tror du att du kände så när du blev filmad? 

 

”Kan du tänka dig att läraren använder sig av filmning i undervisningen som du inte upplever 

negativt?” 

 

För varje enkätfråga med relevant svar för studien kan följande följdfrågor användas: 

• Varför? 

• Utveckla 

• Kan du förklara hur du känner i de situationerna? /Kan du försöka beskriva hur det är 

att vara du just då? 

• Hur uppträder du i de situationerna? 

• Varför valde du just alternativ x och inte alternativ x-1 eller x+1? 

 


