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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka idrottslärares uppfattning av interaktiva spel i undervisningen i idrott 

och hälsa, samt ta reda på huruvida de anser att interaktiva spel har en plats i idrott och hälsa. 

Våra frågeställningar är: Vilken erfarenhet hade deltagarna själva av interaktiva spel och 

varför tog de in det i undervisningen i idrott och hälsa? Vilka hinder och möjligheter med 

avseende på användandet av interaktiva spel ser lärare i idrott och hälsa? Vad anser 

deltagarna i vår studie att eleverna lär sig av interaktiva spel i idrottsundervisningen?  

 

Metod 

För att få ut så mycket information som möjligt användes en kvalitativ riktat öppen intervju. I 

studien ingick fem deltagare. Samtliga deltagare var utbildade idrottslärare men en deltagare 

var också filosofie doktor i idrott och hälsa och har använt interaktiva spel utanför skolan med 

ungdomar. Deltagarna har arbetat med och använt interaktiva spel i Stockholms län med 

omnejd och eftersom det visade sig vara få som har den erfarenheten blev det ett strategiskt 

urval där vi intervjuade de vi kom i kontakt med som var villiga att ställa upp.  

 

Resultat 

Deltagarna hade både positiva och negativa erfarenheter av interaktiva spel i undervisningen. 

De tog in spelen i undervisningen som ett tillägg, men ser inte spelen som något som kan 

ersätta ”klassisk” undervisning. Lärarna i studien hade använt sig av dansmattor och Nintendo 

Wii i stationsbanor. Spelen kan användas som en morot för att motivera eleverna att göra 

exempelvis de andra stationerna i en stationsbana. Deltagarna kom fram till att spelen kan nå 

den målgrupp av elever som annars inte gillar fysisk aktivitet. Hindren är att spelen är dyra, 

enligt deltagarna och en av deltagarna mötte motstånd från föräldrar till elever och från 

kollegor. Ingen av deltagarna ser några risker med interaktiva spel i idrottsundervisningen. 

Tillförlitligheten blir lidande på grund av att studien endast har fem deltagare. 

 

Slutsats 

Spelen kan ses som en morot och är något som eleverna uppskattar. Möjligheten att nå en ny 

målgrupp av elever är spännande samt att de tränar sin kognitiva förmåga. Spelen kan dock 

aldrig ersätta ”riktig” fysisk aktivitet och kan inte erbjuda samma fria oförutsägbara miljö 

som i verkliga livet. Detta säger deltagarna i studien och tidigare forskning. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Interaktiva spel är någonting som blir allt mer vanligt i hemmen. Dessa spel bygger på att 

spelaren måste interagera med spelet för att ta sig vidare i spelen. Beroende på vad för typ av 

spel det är, styrs kontrollerna på olika sätt. Nintendo Wii använder kontroller med inbyggda 

gyro som känner av när man flyttar kontrollen. Microsoft Kinect registrerar rörelser hos en 

person med hjälp av ett infrarött öga. Dansmattor fungerar på så sätt att personen måste 

trampa på rätt symbol på vad som oftast kallas en dansmatta, i harmoni med vad som visas på 

skärmen som mattan är kopplad till. Interaktiva spel är en form av tv-spel där man blir fysiskt 

aktiv med spelandet. Gamex är en spelmässa där ledande tillverkare av konsoler och spel 

ställer ut sina produkter. När vi besökte denna fanns där gott om olika typer av interaktiva 

spel. Både Nintendo Wii och spel som Dance Dance Revolution lockade många nyfikna. 

 

Det är möjligt att denna typ av spel kan vara ett sätt att nå ut till den målgrupp av elever som 

annars inte är så motiverade till idrotten i skolan. Att ta in interaktiva spel i 

idrottsundervisningen kan kanske vara ett sätt att möta eller locka spelintresserade ungdomar. 

Enligt studier (se forskningsläge) ökar dessa spel en rad olika fysiologiska och motoriska 

aspekter som kan ge positiva resultat på kondition, kognitiv förmåga, med mera. Frågan är om 

dessa spel endast för med sig positiva resultat? Även om det skulle visa sig vara ett bra 

komplement bör spelen aldrig ersätta någon form av ”traditionell” undervisning i idrott och 

hälsa. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Interaktiva spel 

Interaktiva spel är alltså spel där man blir fysiskt aktiv med spelandet. Dansmattor fungerar 

genom att den som spelar står på en matta som ofta har fyra pilar. En upp, en ner och en åt 

höger respektive vänster. På skärmen som sedan är kopplad till dansmattan kommer det upp 

sekvenser av pilar som den spelande sedan ska trampa på vid rätt tillfälle i takt till musiken. 

Nintendo Wii fungerar annorlunda. Där håller den spelande två handkontroller med gyro i 

som känner av hur den spelande rör på sig. Till Nintendo Wii finns ett tillbehör som heter 

”balance board” som är en platta, känslig nog för att känna av om du andas ut respektive in. 

Den används för balansövningar, till exempel yoga, därav namnet men även för att 
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exempelvis göra armhävningar på eller liknande övningar. I denna studien har deltagarna 

använt sig av dansmattor och/eller Nintendo Wii med eller utan balance board. 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Varför använda exergames i idrottundervisningen? 

Hansen och Mears (2009, s. 26) hänvisar till en nyligen gjord studie från University of South 

Florida’s XRKade research laboratory. Denna studie visar att elever som spelar exergames1 i 

undervisningen tenderar att vilja fortsätta spela och uppvisar en motvillighet till att sluta. 

Enligt Hansen kan detta visa att exergames kan vara lämpliga för att motivera elever till att 

röra på sig på ett sätt som annars kan vara svårt att motivera med ”vanlig” undervisning i 

idrott och hälsa med exempelvis bollspel, gymnastik eller dans, etc. 

 

Fogel, Miltenberger, Graves och Koehler (2010, s. 595ff) visar på att exergaming ökar den 

fysiska aktiviteten hos barn. Resultaten visade att exergaming i idrottsundervisningen får 

eleverna att tillbringa mer tid till fysisk aktivitet än en ”vanlig” idrottsundervisningsklass 

skulle göra. När eleverna sätter igång med spelen startar de med fysisk aktivitet direkt, snarare 

än att behöva ha genomgångar av själva aktiviteten som läraren ska gå igenom (i en vanlig 

lektion) och eventuellt plocka fram material och göra i ordning för kommande aktivitet.  

 

Syftet med Fogels et al. (2010, s. 595ff) studie var att se om effekterna av exergaming i 

idrottshallen med inaktiva barn fick barnen att spendera mer tid till den fysiska aktiviteten än 

vid en ”vanlig” lektion i idrott och hälsa. En observation och jämförelse har gjorts när fyra 

barn deltar i en ”vanlig” idrottslektion som deras lärare håller i och en annan lektion med 

exergames. Resultaten visade att barnen var betydligt mer fysiskt aktiva då de fick spela 

exergames i undervisningen. Två av barnen anger att de föredrar exergames, medan de två 

andra uppger att de tycker lika mycket om exergames såväl som den ”vanliga” undervisning i 

idrott och hälsa. Läraren anger att hon helt och hållet håller med om att exergames är till 

fördel för eleverna att arbeta med sina färdigheter (vilka färdigheter hon menar framgår ej i 

studien), och det resulterade i en minskning av problem av deras beteende under lektionen 

(definition av vad för slag beteende ges ej). Läraren i studien håller också med om att 

exergames förbättrar och ökar den kardiovaskulära hälsan och spelen engagerar eleverna mer 

 
1 Exergames är en engelsk term för interaktiva spel – exercise games – som används mycket i forskningen. 
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till fysisk aktivitet. Läraren anger en förminskning av 30 procent med att handskas med 

beteendeproblem (vilken typ av beteendeproblem anges ej i studien), en ökning med 30 

procent att eleverna följer instruktioner under exergames, samt en ökning på 50 procent av 

tiden då eleverna var fysiskt aktiva under lektionen. 

 

Enligt Fogel visar Lanningham-Foster et al. (2006) (se Fogel et al. 2010, s. 592) att 

interaktiva spel fördubblar energiutgiften hos de som spelar än vad vanliga tv-spel gör. 

Samma effekter syns hos barn med fetma som spelat interaktiva spel, vilket kan betyda att 

exergames är ett bra interventionsmedel för att motverka fetma hos barn. 

 

Hicks och Higgins (2010) beskriver ”Music Video/Dance rythm Games” (nedan benämns 

MVDG) som ett effektivt sätt att uppnå en hög grad av fysisk aktivitet och som något som kan 

locka en grupp av elevers som annars undviker fysisk aktivitet av olika anledningar. I artikeln 

dras slutsatsen att MVDG är ett läromedel som kan användas för att locka nya målgrupper till 

att aktivt delta i idrottsundervisningen. På så vis kan elevernas grad av fysisk aktivitet öka, 

speciellt i kombination med exempelvis stegräknare eller pulsmätare, som ett sätt att lära ut 

rytm, tempo och koreografi. De ser fördelar i att det är enkelt att bedöma (poäng). Om lärare 

kan utrustningen och låtbyten går smidigt blir det stor grad av fysisk aktivitet. De ser det som 

positivt att det går att stänga av negativ feedback i spelet då hög prestation meddelas genom 

hurrarop och låg prestation genom buanden. När spelen inte används i undervisningssyfte kan 

det tillåtas att användas på exempelvis fritidsverksamhet eller under raster (Hicks & Higgings 

2010, s. 20). 

 

1.3.2 Hur kan man använda exergames i undervisningen i idrott och hälsa? 

I artikeln “Exergaming: Syncing Physical Activity and Learning” skriver Hicks och Higgins 

(2010) om hur man som lärare i idrott och hälsa kan gå tillväga för att använda dans- och 

rytmbaserade spel i undervisningen (exempelvis genom stationsbaserade lektioner där 

interaktiva spel kan vara en av stationerna).  Även denna studie tar ansats i flertalet andra 

studier och baserar sina antaganden på dessa. I studien nämns bland annat delstatens West 

Virginias storsatsning på denna typ av spel som benämns MVDG. I West Virginia görs 

satsningen med målet att öka mellanstadieelevers nivå av fysisk aktivitet och minska 

förekomsten av fetma (Active Living, 2007, se Hicks & Higgins 2010, s. 18f). Studien är 

relevant för oss eftersom den behandlar användandet av dessa spel ur ett rent praktisk och 

ekonomiskt lärarperspektiv. Tips ges på hur man som lärare kan undvika stora kostnader 
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genom att införskaffa spelet och använda sig av befintlig utrustning som tillgängliga tv-

apparater alternativt projektorer. Genom att cirkulera eleverna kan en till två elever använda 

den riktiga dansmattan som är kopplad till monitorn medan de andra eleverna kan följa efter 

på egentillverkade mattor. Det som krävs är en matta med pilar åt fyra håll. Något som läraren 

kan tillverka själv med enkla medel (Hick & Higgings 2010, s. 20). 

 

1.3.3 Lärande genom interaktiva spel 

Sheehan och Katz (2010) skriver i sin artikel ”Using interactive fitness and exergames to 

develop physical literacy” om hur exergames kan bidra till det fysiska lärandet. För att 

definiera physical literacy använder sig Sheehan och Katz (2010) av Mandigo, Francis, 

Lodewyk, och Lopez (2009) definition av begreppet: ”Individuals who are physically literate 

move with competence in a wide variety of physical activities that benefit the development of 

the whole person” (se Sheehan & Katz 2010, s. 15). Med detta menas att en person inte endast 

utvecklas rent fysiskt genom att utöva en stor variation av fysisk aktivitet. Personen utvecklas 

på andra plan också (se Sheehan & Katz 2010, s. 15). 

 

Mycket av det som karaktäriserar att bli ”physically literate” är motivation, stort 

rörelseomfång, självförtroende, kompetens, kreativitet, strategi och att göra hälsosamma 

aktiva val. Även om flera av dessa egenskaper kan utvecklas med hjälp av TV-spel, betyder 

inte det att de kan ersätta den riktiga aktiviteten i fråga. ”Virtual Skiing” kommer till exempel 

aldrig vara detsamma som riktig utförsåkning. Däremot tränas en del grundmotoriska 

färdigheter vid utövandet av dessa spel (Sheehan & Katz 2010, s. 15). Även om interaktiva 

spel kan bidra till fysiskt lärande ska de aldrig ersätta barns möjlighet att delta i riktig fysisk 

aktivitet. Dessa spel har förmågan att öka energiutgiften hos utövaren och simulera en fysisk 

aktivitet, men att cykla i en virtuell bana eller åka snowboard genom skogen kommer aldrig 

vara samma sak som att sitta på en riktig cykel eller stå uppe på fjället och ge sig ner för 

backen, oavsett hur bra grafik på spelet än är. Att få interagera i en naturlig, oförutsägbar 

miljö är en ovärderlig erfarenhet som inte kan ersättas med teknologi. (Sheehan & Katz 2010, 

s. 15) 

 

På idrottslektionerna i skolan förväntas man lära sig egenskaper som samarbete med andra, 

”fair play”, sportsmannaanda, respekt mot varandra och material som används, social 

kompetens, med mera. Även om interaktiva spel erbjuder en del unika möjligheter saknar de 

delvis möjligheter att interagera med andra deltagare. Att spela ett spel online är inte lika 
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fördelaktigt som att delta i en riktig fysisk aktivitet där man kan kommunicera med andra 

deltagare. I spel som Dance Dance Revolution (DDR) finns möjligheten att spela multiplayer 

(flera deltagare samtidigt), men alltför ofta är deltagarna helt fokuserade på sin egen skärm att 

de glömmer av att de är omgivna av vänner som är med i spelet menar Sheehan och Katz. 

Förespråkare till dessa spel menar att barn som utvecklar ett självförtroende och framgång i 

DDR kommer vara mer benägna att söka sig till social dans i framtiden. Sheehan och Katz 

anser att samma sak kan tänkas om andra interaktiva spel också. Det är inte otänkbart att barn 

väljer att testa på en idrott om de tidigare har testat den i en trygg och säker miljö i form av 

exergames (Sheehan & Katz 2010, s. 16). ”Exposing children to a variety of "real life" 

activities that they have played electronically may be an unintended but welcome benefit to 

active gaming” (Sheehan & Katz 2010, s. 16). Däremot ska man, som tidigare sagt, inte 

glömma att dessa spel aldrig kan erbjuda samma upplevelser och erfarenheter av att interagera 

i riktig miljö eller samspel med andra deltagare på en idrottsklass. 

 

1.3.4 Andra aspekter av interaktiva spel 

I artikeln ”‘Exergaming,’ corporate interests and the crisis discourse of childhood obesity” 

gör Schee och Boyles (2010) en diskursanalys där några av deras ledande frågor är skolans 

roll kring exergames och rådande diskurs gällande dessa spel inom skolan. De undersöker 

bland annat reklam och utbildningsmaterial från företaget Exergame Fitness som härbärgerar i 

Illinois, en delstat i USA. Företaget marknadsför aktivt sina produkter till skolor och är den 

ledande tillverkaren av denna typ av spel.  

 

”Exergaming has been widely endorsed by politicians, for-profit corporations, insurance 

companies, PE teachers, and academics all seemingly motivated by similar concerns about the 

‘epidemic of childhood obesity.’ Indeed, they posit exergaming as the nation’s ‘latest 

weapon’ that will help win this ‘battle’” (Schee & Boyles 2010, s. 179). De menar i sin artikel 

att exergaming skulle kunna ses som en av lösningarna för att minska barnfetma. Flera 

delstater i USA har tagit in detta som en del i undervisningen och att uppskattningsvis 1500 

skolor använder dessa spel i nuläget. De kritiserar i artikeln företaget Exergame Fitness 

trovärdighet gällande påståenden kring barnfetma och hälsofrågor. De lyfter fram företagets 

aggressiva reklam, men även att det kan finnas pengar att tjäna. Att om inköpen av dessa spel 

genererar pengar tack vare minskad sjukvård på grund av minskad prevalens av fetma skulle 

det vara en lönsam investering (Schee & Boyles 2010, s. 179). 
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Schee och Boyles (2010) drar dock slutsatsen att även om dessa spel kan ha en hälsovinst, 

måste man som lärare eller ansvarig pedagog/inköpare av dessa spel vara medveten om den 

kommersiella aspekten och de säljande företagens vinstintresse. Studien tar inte ställning för 

eller emot interaktiva spel som medel i idrottsundervisningen, just därför är den relevant. 

Denna studie har kartlagt att dessa spel används och att det är en marknad där man som lärare 

måste vara kritisk för att inte falla för reklam och påståenden utan vetenskaplig grund.   

 

Studien är gjord i jämförelse med amerikanska rekommendationer (surgeon general) vilket 

kan ses som en brist då vi i Sverige har rekommendationer från FHI (folkhälsoinstitutet). 

 

Kan det vara så att lärarna ser en vinst i att använda dessa spel? Är det ekonomiskt gångbart 

och bidrar det till barnens fysiska utveckling? Vad har lärare i idrott och hälsa för åsikt? 

 

1.3.5 Nackdelar med forskningen vi använt 

Artiklarna är baserade på det amerikanska skolsystemet, vilket skiljer sig från det svenska. 

Däremot visar de resultat på en del fysiologiska och psykologiska aspekter vilket vi tror inte 

borde skilja sig från svenska elever till amerikanska. Även kostnaderna för inköp av 

utrustning och uppsättning gällande monitor, spel och dansmattor är desamma. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

1.4.1 Syfte 

Syftet är att undersöka idrottslärares uppfattning av interaktiva spel i undervisningen i idrott 

och hälsa, samt ta reda på huruvida de anser att interaktiva spel har en plats i idrott och hälsa. 

 

1.4.2  Frågeställningar 

• Vilken erfarenhet hade deltagarna själva av interaktiva spel och varför tog de in det i 

undervisningen i idrott och hälsa? 

• Vilka hinder och möjligheter med avseende på användandet av interaktiva spel ser 

lärare i idrott och hälsa? 

• Vad anser deltagarna i vår studie att eleverna lär sig av interaktiva spel i 

idrottsundervisningen? 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Den metod vi har använt oss av i vår undersökning är intervju. ”En intervju förmedlar 

kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar och annat från 

intervjupersonens sida till en åskådare med intervjuaren som mellanled.” (Jacobsen 1993, s. 

10). Vi vill ta reda på lärarnas erfarenheter, åsikter och värderingar med mera av interaktiva 

spel som ett verktyg för att lära, och om dessa spel har en plats i undervisningen i idrott och 

hälsa. Det är möjligt att studien skulle kunna gjorts med enkätmetod om interaktiva spel i 

idrotten var ett större fenomen. Enkät är oftast billigare och snabbare samt kan det skickas ut 

till många och erbjuda mycket material med liten insats. Men när det är kvalitativa resultat 

som är målet är intervju vanligare (Hassmen & Hassmen, 2008, s. 253). 

 

Vi valde metoden för att vi misstänkte att det skulle vara svårt för oss att få tag på tillräckligt 

många idrottslärare med de erfarenheter vi söker. Eftersom vi endast hade fem deltagare i 

studien ville vi därför ha så uttömmande information som möjligt. Studien handlar om 

lärarnas erfarenheter och åsikter och därför var det också viktigt att vi använde oss av en 

metod där deltagarna fick chansen att avgöra berätta om deras åsikter om saken. Enligt 

Hassmén och Hassmén är den riktat intervjuns uppläggning; ”Fokuserade frågeområden, 

öppna följdfrågor för djupare förståelse inom dessa områden” (Hassmén & Hassmén 2008 s. 

254) och det är en kvalitativ riktad intervju vi använde oss av. Johansson och Svedner ger en 

liknande beskrivning (2006, s. 43): ”I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena 

bestämda, medan frågorna kan variera från intervju till intervju, beroende på hur den 

intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. Syftet med den kvalitativa intervjun är att 

få så uttömmande svar som möjligt.”    

 

Vi skapade en intervjuguide (Bilaga 2) och bestämde frågeområden. Vilken typ av intervju är 

avgörande för vilken information man får. Enlig Johansson och Svedner (2006, s. 43) ”kan en 

kvalitativ intervju glida över i en strukturerad intervju eller till och med bli en muntligt 

genomförd enkät.”. Enlig dem kan detta inträffa om intervjuaren är alldeles för fokuserad på 

att i tur och ordning ställa de förutbestämda frågorna. De tar också upp risken med att 

intervjun blir helt osystematisk. Intervjun är en balansgång som vi har hanterat genom att 

hålla oss till öppna frågor i våra intervjuer. I största möjliga mån har vi försökt undvika 

ledande eller opartiska frågor (läs mer om det under reliabilitet) och frågor som kräver korta 
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svar. En av styrkorna med intervjun som metod är möjligheten till öppna följdfrågor, men 

också att man via intervju som metod till skillnad från enkät får med den intervjuades 

pauseringar, tonfall och avbrutna meningar (Johansson & Svender, 2006, s. 43). 

 

2.2 Urval 

Vi valde att göra ett strategiskt urval eftersom vi ville undersöka idrottslärares erfarenhet av 

interaktiva spel i undervisningen. Vi märkte att de var få till antalet och vi intervjuade därför 

de som vi kom i kontakt med. Dessa fann vi via rekommendationer och kontakter genom att 

aktivt ringa runt till skolor och skicka ut mail och genom att kontakta författare till andra 

studier för att kunna få kontakt med deras deltagare. Fem personer har intervjuats, varav en 

inte är verksam som idrottslärare, men är utbildad till lärare i idrott och hälsa och är filosofie 

doktor i ämnet (läs mer om det nedan). En av de verksamma lärarna vi intervjuat är kvinna, 

resten män. 

 

2.3 Procedur 

Vårt syfte är formulerat så att vi undersökt idrottslärares erfarenheter av ämnet i fråga och 

eftersom interaktiva spel är ett relativt nytt fenomen förstod vi från början att urvalet inte 

skulle bli särskilt stort. Vi började tidigt ringde runt till olika skolor i Stockholms län för att få 

tag på idrottslärare som testat på att använda sig av dessa spel i undervisningen. Efter många 

samtal fick vi endast tag på fyra idrottslärare med erfarenheter av interaktiva spel i 

undervisningen och en filosofie doktor som använt sig av ”dansarkadspel” i sin verksamhet 

(se stycke nedan). Vi förklarade vad syftet med vårt examensarbete var och frågade om de 

ville ställa upp på en intervju på cirka 45 minuter. Alla fem personer var tillmötesgående och 

vi bokade in tid för intervju med dessa, där de själva fick föreslå tid och plats. 

 

Efter att ha läst abstraktet till artikeln ”Cyberspace i gympasalen” i tidningen ”Datorn i 

undervisningen” valde vi att kontakta redaktionschefen (som också författat artikeln) för att 

fråga henne om hon hade några tips på lärare som vi kunde vända oss till. Några lärare kunde 

hon inte tipsa om, men hon hänvisade oss till en yrkesverksam kvinna som arbetar på ett 

träningsföretag. När vi tog kontakt med henne visade sig att hon har arbetat mycket med 

dansmattor och driver någon form av studio med denna typ av ”träning”. Hon 

vidarebefordrade vår förfrågan om intervju till hennes kollega som arbetar på samma 

anläggning och är en filosofie doktor i idrott och hälsa och har en akademisk hälso- och 
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idrottslärarutbildning från forna Sovjetunionen. Vår förhoppning var att vi ska kunna få hans 

syn på hur interaktiva spel kan bidra till lärandet i idrott och hälsa. 

 

Under tiden vi ringde runt till lärare formulerade vi ett intervjuunderlag med frågor. Frågorna 

delades in i tre olika kategorier där vardera kategori kan knytas an till våra tre frågeställningar 

(se Bilaga 2). Frågorna är formulerade på så vis att de kräver ett utförligt svar, samt att de 

öppnat upp för eventuella följdfrågor baserade på hur respondenten svarat. 

 

Samtliga fem intervjuer har ägt rum på informantens egen skola eller företag i ett avskilt rum. 

Deltagarna informerades om syftet med vår uppsats och att deras deltagande i studien var helt 

frivilligt och de kunde få avbryta när de helst ville. Vi berättade även att deras namn kommer 

behandlas anonymt i studien genom att de tilldelas ett fiktivt namn. Intervjun öppnades med 

lättare frågor om bakgrund, egen erfarenhet av interaktiva spel med mera. Därefter ställde en 

intervjuare frågor gällande de tre frågeområden vi hade (se Bilaga 2). För att underlätta för 

den intervjuade ställde en av intervjuarna huvuddelen av frågorna medan den andre 

antecknade och bockade av exempel på följdfrågor vi hade för att få ut så mycket information 

som möjligt. Intervjuerna spelades in på band för att senare kunna transkriberas och kunna 

analyseras för att därefter användas till resultatet. 

 

Intervjuguiden utformades med våra tre frågeställningar i åtanke. Vi satt tillsammans och 

diskuterade vilka frågor och frågeområden som vi ansåg besvarade frågeställningarna och 

kom fram till frågorna i intervjuguiden. När vi senare skulle analysera vår data hade vi 

frågeområdena grupperade under respektive frågeställning som de skulle bidra till att besvara 

och lyfte då fram de resultaten som vi ansåg var av intresse för studien. Eftersom det inte 

finns så mycket tidigare forskning på området så har vi inte tagit ansats i tidigare 

intervjuguider utan själva skapat den vi använt. 

 

2.4 Validitet och Reliabilitet 

Reliabilitet påverkas av vem som tolkar resultaten och hur de tolkas (Hassmén & Hassmén 

2008, s.136). För att vi skulle tolka dem så lika som möjligt så närvarade båda vid 

intervjuerna men en person ställde frågorna och den andra antecknade och eventuellt ställde 

följdfrågor efter att den huvudsaklige intervjuaren frågat om något glömts. Eftersom vi hade 

bestämda frågeområden, det vill säga en riktat öppen intervju (Hassmén & Hassmén 2008, 
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s.254) ställde vi så lika frågor som möjligt till de intervjuade lärarna. Huvudintervjuaren var 

också noga med att inte försöka ställa vinklade frågor eller rena ja eller nej frågor då vi var 

ute efter lärarnas erfarenhet och gärna beskrivningar av specifika situationer. Det kan vara bra 

att ha i åtanke att den intervjuades dagsform kan påverka prestationsförmågan (i detta fall 

deras minne av lektioner de använt interaktiva spel) (Hassmén & Hassmén 2008, s.133).  

 

Eftersom det skedde en transkribering och en tolkning av resultaten blev det en risk för 

feltolkning. Innan åskådaren/läsaren fick tillgång till den färdiga uppsatsen har det gjorts en 

tolkning av författaren/författarna. Resultaten påverkades också av själva transkriberingen. 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 261) kan en slarvig transkribering påverka validitet 

och reliabilitet negativt. De skriver att detta gör den nödvändigt att kritiskt granska varje 

beslut så att respondenten återges korrekt. De skriver även att transkriberingen inte måste 

göras av intervjuaren men om det inte görs lämnas rum för feltolkning. Eftersom vi båda som 

skrev examensarbetet var närvarande vid intervjun så blev denna risk mindre. Dock finns en 

latent fara i att intervjuarna påverkar svaren. Enligt Johansson och Svedner är ”Ett stort 

problem vid intervjuer är alltså att intervjuaren, utan att själv märka det uttrycker sina 

förväntningar och värderingar och därmed påverkar den intervjuades svar” (Johansson och 

Svedner 2006, s.47) 

 

Ingen pilotstintervju gjordes vilket kan påverka validiteten negativ då intervjuunderlaget som 

instrument möjligtvis kunde gjorts bättre. Det var svårt att göra med så få deltagare.    

 

Vi spelade in intervjuerna och transkriberade dem ord för ord. Eftersom underlaget för 

undersökningen är idrottslärarnas erfarenhet av interaktiva spel blir validiteten beroende av 

hur väl de kommer ihåg lektionerna. De intervjuade lärarna hade dessa lektioner för cirka 

arton månader sedan vilket kan påverka hur väl de minns specifika situationer och händelser. 

Detta påverkar även reliabiliteten. Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s.125) kan fenomenet 

som mäts genomgå en naturlig förändring vilket skulle kunna innebära att exempelvis 

efterföljande forskning inte har tillgång till samma spel då det är tänkbart att de slutat 

producerats. Exempelvis kan andra typer av interaktiva spel finnas tillgängliga på marknaden. 

Det är tänkbart att vi skulle använt oss av någon form av triangulering för att höja validiteten 

men vi har valt att inte göra detta. Hade vi haft mer tid och resurser hade vi kunnat 

komplettera med exempelvis en observation när idrottslärare håller en lektion med interaktiva 

spel (Hassmén & Hassmén 2008, s.156). 
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3 Resultat 

Nedan presenterar vi resultaten av vår studie. Vi gör en del citat från transkriberingarna, men 

språket i citaten är förfinade för en enklare läsning. 

 

3.1 Beskrivning av intervjupersonerna 

Deltagarna kommer från och med nu tilldelas ett fiktivt namn för att kunna följa dem i texten. 

Deltagarna är som beskrivet under kapitlet ”Urval” fyra idrottslärare och en filosofie doktor i 

idrott och hälsa med bakgrund som idrottslärare. 

 

Adam är filosofie doktor i idrott och hälsa med bakgrund som lärare i idrott och hälsa som för 

tillfället inte arbetar som lärare men använt sig av dansmattor med tonåringar. Adam har även 

dansmattor på företaget där han arbetar i dagsläget. Där används dessa med 18-65 åringar i 

träningssyfte. 

 

Bertil är idrottslärare med utbildning från GIH i Stockholm. Han har tillsammans med Karin 

använt sig av dansmatta i undervisningen på en f-6 skola i Stockholmsområdet. 

 

Karin har en utbildning från GIH i Stockholm. Se B. 

 

Pontus har utbildning från GIH i Stockholm. Arbetar i dagsläget som idrottslärare och han har 

använt sig av Nintendo Wii i undervisningen med fritidselever och högstadieelever på skolan 

där han tidigare arbetade.  

 

Örjan har utbildning från Stockholms universitet som tvåämneslärare. Örjan arbetar i 

dagsläget som engelsklärare och har använt sig av Nintendo Wii på skolan där han tidigare 

arbetat med högstadielever.  
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3.2 Vilken erfarenhet hade deltagarna själva av interaktiva spel och varför tog 

de in det i undervisningen i idrott och hälsa? 

Fyra av deltagarna Adam, Bertil, Pontus, Örjan (A, B, P, Ö) hade något av spelen hemma 

innan de tog in det i undervisningen. Två av dessa deltagare (Adam, Bertil) hade det hemma 

eftersom deras barn spelade och de andra två för eget spelande.  

 

Adam tog in spelen efter att ha sett sin son spela: 

 
Vi var ganska skeptiska till spelen, men vi började reagera för att varje gång kommer han tillbaka med 

blöta kläder. Vi gick ner och tittade och såg att han, körde hårt. Det verkade väldigt intressant, 

kombination av de fysiska kraven och andra moment. Vi tog med en dansmatta och gjorde mätningar 

på dem. Ett par duktiga killar som är vana att köra och har legat på 180-190 i puls per låt. Låten går 

kanske två minuter lite drygt ungefär. Sen byter man låt, så det är egentligen intervallträning. Då 

klickade det där när vi testade det själva. 

 

Adam anger också att de använder sig av dansmattor på träningsföretaget där han arbetar för 

att träna balans, koordination, med mera. Adam hade även en arkadhall (en anläggning med 

arkadspel dit folk kan komma och spela) med dansmattor där syftet var att driva en 

hälsoinriktad fritidsklubb för människor i tonåren. 

 

Bertil och Karin som körde lektionerna ihop tog in dansmatta som ett tillägg i en temavecka 

de hade årligen på skolan. De hade ett stationssystem där eleverna tävlade i gladiatorgrenar 

och då kom de på idén att ta in dansmattor som en station. 

 

Pontus och Örjan hade båda Nintendo Wii hemma och tog med det för att ha det som en 

station i en stationsbana de hade. Örjan hade denna lektion en gång i månaden och när han 

tillfrågas vad det var som gjorde att han tog in Nintendo Wii i undervisningen svarar han ”Det 

är för att jag själv har provat och känner mig bekväm med materialet.”. Pontus tog in 

Nintendo Wii i samband med att han själv fick konsolen som en rolig ”grej” precis innan jul. 

 

3.2.1 Eleverna/deltagarnas reaktion 

Samtliga deltagare ser elevernas reaktion som positiva. Adam tar upp att de som spelar spelen 

tycker att det är kul, men också frustrerande. Han följer upp med att säga ”frustrerande på ett 

bra sätt, stimulerande”.  Karin beskriver elevernas reaktion med orden ”De var väldigt 
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positiva faktiskt”. Pontus beskriver elevernas reaktion som ”det var nog faktiskt en gemensam 

glädje från alla. Alltså alla blev lite ’Oj, nu händer det någonting helt annorlunda.’”. Örjan ser 

ungefär likadant på elevernas reaktion, men med eftertanke: ”Dom blir ju jätteglada, men jag 

vet inte om dom blir glada av rätt anledning. Om dom tror att dom bara ska spela tv-spel för 

just lektionen eller om dom bara ’schysst att han försöker någonting annorlunda med 

idrottslektionen’”. 

 

3.3 Vilka hinder och möjligheter med avseende på användandet av interaktiva 

spel ser lärare i idrott och hälsa? 

Bertil beskriver att spelens svårighetsgrad kan vara för hög för de yngre eleverna så att de slår 

med händerna istället, medan det ger en bra utmaning för mellanstadieeleverna. Pontus 

beskriver att många av pojkarna blev överförtjusta, men att en del av flickorna inte ville spela 

för att de inte provat det tidigare vilket var ett hinder att ta sig över. 

  

Örjan upplevde det som att både flickor och pojkar tyckte om det och såg inget negativt i 

reaktionen från eleverna. Däremot från föräldrar och kollegor som motsatte sig att Örjan tog 

in det i idrotten. ”Jag sa vad de gjorde och vilka rörelser men de tyckte att det var lite 

barnsligt. Det är inget man ska göra en idrottslektion”. Örjan säger då att han motiverade det 

med att det efterliknar vissa rörelser man gör i exempelvis racketsport och att eleverna kan få 

spela golf på Nintendo Wii. Han syftade till vissa delar i läroplanen men tyckte att det var för 

döva öron. ”Vi ska kasta boll mot varandra och köra killerboll.” Beskriver han som vad 

föräldrarna tycker och när han blir ombedd att förklara deras motvilja säger han ”Dom är inte 

kunniga inom det området. Just då var det ny teknik och dom är inte insatta i det och då 

kändes det som tv-spel och för bara några år sen hände det mycket med tv-spel och interaktiva 

medel och så man ser lite annorlunda på det nu”. En sak som Örjan beskriver som positivt är 

att man får med sig eleverna som normalt inte gillar att röra på sig men som gillar tv-spel. 

 

Pontus beskriver att spelen kan motivera till att prestera bättre. Han tar upp ett exempel på när 

eleverna skulle göra armhävningar på Nintendo Wii Balance board och när de gjorde andra 

gången så tävlade de mot sitt tidigare resultat. Örjan beskriver det som att man som lärare får 

ett par extra ögon och kan se elevernas resultat vilket skapar mindre fuskande.  
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Karin tar upp att dansmattan erbjuder en variation till grenar där det annars handlar om att 

vara starkast. Därför anser Karin att dansmattan var ett bra komplement till gladiatorveckan.  

 

3.3.1 Risker med användande 

Ingen av deltagarna ser några direkta risker för eleverna med användandet, däremot ser de att 

utrustningen kan gå sönder vid frekvent användande vilket kan bli kostsamt. Bertil ser också 

risken att man som lärare kan tappa sin lärarroll om spelen säger åt eleverna vad de ska göra, 

att man som lärare bara står bredvid och att därmed skulle kunna spåra ur. (Bertil ger ingen 

förklaring till vad han menar med spåra ur, ingen följdfråga ställdes).   

 

3.3.2 Begränsningar  

Det som deltagarna i vår studie tar upp som den främsta begränsningen är att det krävs en 

monitor kopplad till spelen vilket begränsar hur många som kan vara aktiva samtidigt. Denna 

monitor med tillhörande spel kräver också en plats och Pontus tar upp problemet med att om 

denna givna plats inte finns blir det svårt att hinna med att plocka fram och ta undan 

utrustningen när det endast är några minuter mellan lektionerna. Kostnaden för spelen tas upp 

och Örjan tar upp att det finns annan mer ”klassisk” utrustning som står högre upp på 

inköpslistan som nya mattor och plintar, med mera. Bertil tar upp problemet med antal aktiva 

elever ”då är det ju bara en eller två som kan spela samtidigt, så då blir det också, vad gör 

man med dom andra 25 ungefär i rummet då? Så då blir det väldigt, väldigt begränsat”. 

 

3.4 Vad lär sig eleverna av att använda interaktiva spel? 

Samtliga deltagare nämner koordination, rörelse till musik och dans. Karin beskriver: ”Du 

måste ju omsätta det du ser till en rörelse på nåt vis sådär. Så det tror jag, men framför allt 

takten tror jag är, taktsinne, det är ju dans”. 

 

Adam tar upp kognitiv förmåga: 

 
Men i varje fall, uthålligheten helt övertygande, balansen, sen vissa moment som är intressant, det är 

de kognitiva funktionerna, som rumsuppfattning, spatiellt minne, och såna moment. […] det finns inte 

en psykologisk process som går lika snabbt för att kunna reagera på varje pil, det är omöjligt. Du 

måste minnas eller uppfatta hela sekvenser (några ord jag inte uppfattar i intervjun) skärm per skärm. 

Så det är rätt intressant att titta på hur hjärnan jobbar. 
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Adam tar upp den höga pulsen de hade mätt på några av ungdomarna de använt dessa spel 

med, men ifrågasätter om den höga pulsen (180-190 slag/min) kommer enbart ifrån den 

fysiska aktiviteten och hur mycket kommer från en aktivering av nervsystemet. 

 

3.5 Vilka elever gynnas av användandet av interaktiva spel? 

Deltagarna nämner vid flera tillfällen att de kan locka de elever som annars inte är fysiskt 

aktiva och att man med spelen kan nå en ny målgrupp som inte gillar fysisk aktivitet men 

gillar tv-spel. 

 

Pontus tar upp möjligheten att skapa ett intresse för idrotter som eleverna annars inte får en 

chans att prova på. Han hade haft ett spel i undervisningen där eleverna fick prova på olika 

vinter-OS-grenar och när eleverna kom tillbaka efter helgen pratade de om nordisk 

kombination och andra vintersporter de prövat i och med användandet av spelet. Barnen hade 

förmodligen inte pratat om nordisk kombination om de inte hade fått testa på det i spelen och 

P tror att man med hjälp av dessa spel kan skapa intresse för idrott. På ett sätt kan det också 

gynna läraren genom att få ett par extra ögon, Örjan säger: 

 
Jag ser exakt hur många de gjort. Och då gör dom, dom kör på. Och även om det är 

utvecklingsområde kan man säga att dom tar mer ansvar. Det känns som dom gör det, som dom gör 

det för min skull men dom presterar bättre och dom presterar mer när dom har det här spelet framför 

sig tycker jag. [---] Och när det var slut gick jag alltid fram dit och kollade. Och ’bra jobbat’ eller 

’dåligt jobbat’ brukar jag säga och så. Det är om dom har försökt.  Och då märker jag att det är alltid 

liksom jäkla många armhävningar. [---] Dom som gynnas mer är ju dom som inte brukar synas men 

dom som jäkla duktiga på idrotten som jag alltid brukar säga. Dom syns mer. Jag har en dålig tendens 

som pedagog att bara, men det har många pedagoger, att se. Dom man ser mycket är dom som inte 

sköter sig. Och dom blir sedda. Medan dom som sköter sig inte blir sedda men nu när man har 

resultatet framför sig då blir ju alla som sköter sig sedda alltså på ett bra sätt. 

 

Örjan berättar också om ett dansspel han använde till Nintendo Wii som ingång till en period 

med dans. Han hade försökt få med sig eleverna på en lektion med jenka innan, men upplevde 

att eleverna var omotiverade. Han hade sedan en lektion där de fick öva in varsin 

”dancemove” med detta spel och använde det som en ingång till danslektionerna. Lektionen 

med jenka därefter gick bättre och han upplevde att han fick med sig eleverna på ett annat 

sätt.  
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Adam nämner under sin intervju att han har läst studier som visar på att tv-spel minskar 

depression och säger också att depression är ett växande problem hos unga idag. Han påpekar 

även att när eleverna tävlar mot sitt eget resultat, blir det att de fokuserar på sig själva och det 

blir mindre tävlingsmoment på det sättet. 

 

Bertil talar om hur elever som får en chans att ta plats. Han säger: ”Men när dom, i det här 

sammanhanget då inte är så duktiga och andra får ta plats, då är det ju positivt” och nämner en 

kille som inte tog för sig i vanliga fall: ”jäklar va han dansa liksom. Han satta många såna där 

steg. Så han blev stjärna, i alla fall den lektionen”. 

 

3.6 Interaktivas potential jämfört med ”vanliga” läromedel i idrotten 

Lärarna som deltagit i studien påpekar att dessa spel kan inte ersätta mer ”klassisk” 

undervisning utan att de är ett komplement, en kul ”grej” att ta in. Karin säger: ”Jag ser det 

nog som ett komplement då faktiskt. För att kunna kanske fånga ett intresse, men alltså det är 

lite så här måste jag ju säga med dans, det har jag ju alltid haft, det handlar ju lite om en 

morot, oftast tycker de att dans är rätt kul när de väl kommer igång”. Pontus tar upp liknande 

aspekt och säger:  

 
Det som jag känner ändå i idrott och hälsa, för min del så är ju jag ute efter mer kanske att man gör 

aktiviteten med kroppen mer än vad man kan göra i dom här spelen. Så därför blir det kanske en 

bonusgrej man kan göra nån gång, men inte mer än en gång. Att man låter dom testa på den delen 

också. Men andra redskap är mycket bättre där man behöver använda hela kroppen och där man 

behöver verkligen göra det man ser på skärmen, men det är ju roligare att göra det själv. 
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4 Diskussion 

Lärarna såg interaktiva spel som ett komplement och en kul ”grej” att ta in för att höja 

motivationen och göra det som en belöning för eleverna. Lärarna verkar alla vara överrens om 

att interaktiva spel är ett bra komplement i undervisningen i idrott och hälsa, men att få 

interagera i en naturlig, oförutsägbar miljö är en ovärderlig erfarenhet som inte kan ersättas 

med teknologi. Att prova exempelvis vintersporter framför en monitor kan inte jämföras med 

att verkligen åka skidor på en riktig skidort. 

 

Deltagarna i studien poängterade också att det fanns billigare lösningar om man exempelvis 

ska träna kondition. Löpning kan man göra utan kostnad. Fördelen med interaktiva spel, 

främst dansmattor som enligt Adam gav en hög puls (180-190 slag/minut mätt med pulsband) 

när de mätt på sina deltagare, är att de också finns en kognitiv aspekt. Det är denna aspekt 

Sheehan och Katz (2010) skriver om i sin artikel ”Using interactive fitness and exergames to 

develop physical literacy”. Spelen utvecklar inte eleverna enbart fysiskt utan de får en 

möjlighet att träna andra aspekter. Sheenan och Katz delar upp dessa aspekter i kategorierna 

”Cognitive”, ”Affective” och ”Psychomotor” skills. Underrubriker till dessa är bland andra 

förmåga att ta instruktioner, sätta dessa i handling, samt att lära sig att röra sig effektivt, i högt 

tempo med precision. Att se varje pil (när dansmatta används trampar man på pilar) för sig 

och reagera går inte enlig Adam, utan den som spelar måste memorera sekvenser av pilar. Det 

är inte heller möjligt för den som spelar/dansar (om personen inte spelat samma dansspel och 

låt tidigare) att förutse mönstret av pilar som kommer utan personen måste anpassa sig och 

lära sig nya mönster i nutid.    

 

Även om spelen inte är det bäst lämpade medlet för att träna en viss idrottslig kvalitet, kan det 

bidra till att motivera till att göra mer ”klassiska” övningar i exempelvis en stationsbana som 

Bertil, Karin, Pontus och Örjan använt sig av. Precis som Hicks och Higgins (2010) ger 

exempel på hur man som lärare i idrott och hälsa kan använda sig av interaktiva spel har 

deltagarna i vår studie använt sig av dessa spel. Hicks och Higgins föreslår att använda sig av 

ett stationsbaserat upplägg när MVDG (music video dance games) används.  

 

När spelen är exempelvis en av åtta stationer kan spelen agera som morot för att göra 

stationerna innan spelet, det kan ses som en belöning för hårt arbete, menar Karin. På så sätt 

löser man också problemet med antalet aktiva elever. Som Hansen och Mears (2009, s. 26) 

skriver visar elever som spelar denna typ en motvillighet till att sluta spela och enligt Hansen 
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kan detta därför vara ett sätt att motivera elever som annars inte vill röra på sig.  Negativt kan 

vara att de andra stationerna görs halvdant för att komma till spelet samt att de som väl 

kommit till spelet visar en motvillighet att sluta. Dock som Örjan påpekade ger spelen läraren 

ett par extra ögon för att läraren kan fokusera på de andra stationerna och sedan se de 

spelande elevernas resultat på monitorn som är kopplad till spelen. Kostnaden för Nintendo 

Wii hade lärarna som använt konsolen löst sig genom att ta med sin egen utrustning hemifrån. 

Kostnaden för spelen är ett problem med en begränsad budget som ska ge utrymme för allt 

från gymnastikmattor till plintar och bollar. Utrymmet såg de dock inget problem med, men 

för att spara tid i vad som kan vara ett pressat lektionsschema så påpekade ett par av 

deltagarna att det vore fördelaktigt at ha spel med monitor färdigkopplat i ett rum i anslutning 

till idrotten så att det bara är att rulla fram och sätta i strömsladden.  

 

Ett av de mer intressanta resultaten var att samtliga deltagare sa att de upplevt att de med 

dessa spel kan nå ut till en målgrupp som annars inte tycker om idrott men som tycker om tv-

spel. Det som de också fick fram var att dessa elever och elever som inte är lika starka i 

exempelvis bollsport får en chans att glänsa i ett moment som skiljer sig från den vanliga 

undervisningen.  

 

Schee och Boyles (2010) skriver om interaktiva spels att motverka fetma bland barn. Adam 

hade gjort mätningar på ungdomar som använt dansmatta och fått resultatet att de kom upp i 

180-190 i puls. Spelen kan enligt Fogels (2010) skapa en större grad av fysisk aktivitet hos 

eleverna än vad som uppnås under en vanlig idrottslektion, men detta föresätter ju att alla 

eleverna har tillgång till spelen. De lärarna vi intervjuade hade bara haft en dansmatta, 

alternativt Nintendo Wii under lektionen och därför gäller inte detta våra deltagares 

erfarenhet, samt nämns inte fetma i kursplanen för idrott och hälsa (Lgr 11) men däremot 

nämns flera hälso- och livsstils aspekter och kunskap om vad som påverkar hälsan både 

fysiologiskt och psykologiskt. Fetma är en hälsofaktor. 

 

Det lärande som spelen bidrar till kan kopplas till kursplanen i idrott och hälsa (Lgr 11). I Lgr 

11 står det under rubriken central underhåll för årskurs 1-3: ”Grovmotoriska grundformer, till 

exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, 

danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus. ”.” Enkla lekar och danser och 

deras regler.” .”Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.” . Detta är det typ av 
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lärande som våra deltagare nämnt. Lekar och dans är återkommande under rubriken central 

innehåll även för årskurs 4-6 och 7-9.  

 

4.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten blev lidande av att vi endast har fem deltagare i studien, varav en inte använt 

interaktiva spel i just skolan. Eftersom deltagaren som är filosofie doktor i idrott och hälsa 

och är utbildad lärare i idrott och hälsa men ändå har provat dansmattor med ungdomar kunde 

han yttra sig om vilken typ av lärande som kan tänkas utvecklas i samband med användandet 

av interaktiva spel. När han yttrat sig om huruvida det lämpar sig för idrottsundervisning blir 

det ytterligare ett led i tolkningen, vilket kan tänkas dra ner på tillförlitligheten. Deltagarna i 

studien har gjort ett aktivt val att ta in interaktiva spel av olika former i undervisningen och då 

är det tänkbart att de är positivt inställda från början samt att de till en viss grad är bekväma 

och bekanta med tekniken. Studiens resultat kan inte användas för att generalisera, men det 

som kan sägas är att deltagarna i vår studie såg vissa positiva och negativa aspekter med 

användandet av interaktiva spel.  

 

Vi anser att vi valde den metod som passade studiens syfte bäst eftersom vi var ute efter 

kvalitativa resultat. Vi fick via intervjuerna djupgående information och möjligheten att ställa 

följdfrågor. Ett misstag vi gjorde var att vi vid vissa tillfällen ställde ledande frågor eller gav 

svar eller följdfrågor som inte var neutrala, det vill säga positivt riktade i detta fall. I första 

intervjun ställde vi ett par frågor som kunde besvaras med ja eller nej samt gav vid enstaka 

tillfällen positiva svar när vi borde hållit oss neutrala till respondentens svar för att inte 

påverka resten av intervjun. Detta skulle vi kunna löst genom en pilotintervju. 

 

Det som var bra var att vi tänkte på detta i följande intervjuer. Vi valde att ta kontakt med en 

filosofie doktor i idrott och hälsa eftersom det var svårt att hitta idrottslärare som hade använt 

sig av interaktiva spel i undervisningen. Det finns säkerligen möjligheter att hitta deltagare 

som vi gått miste om och skulle vi gjort om studien idag hade vi antagligen börjat än tidigare 

med att söka deltagare. 

 

En tanke som kommit upp för att kunna nå fler deltagare är möjligheten till telefonintervjuer. 

Hade vi gjort telefonintervjuer så hade vi haft möjligheten att få fler deltagare, men det är 
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tänkbart att intervjuerna inte hade varit lika djupgående. Vi hade heller inte kunnat ställa 

följdfrågor efter reaktionen på deras kroppsspråk mm.  

 

4.2 Slutsats 

De positiva aspekterna som deltagarna ser är bland annat att interaktiva spel kan användas 

som en morot för att motivera eleverna för att göra exempelvis andra stationer i en 

stationsbana. Läraren får också ett par extra ögon i och med att han/hon kan se elevernas 

resultat på monitorn. Deltagarna talade också om möjligheten att kunna nå en ny målgrupp 

som annars inte gillar idrott och hälsa eller inte är fysiskt aktiva. Denna möjlighet ser vi som 

spännande. Om dessa elever kan fås med i idrotten med hjälp av interaktiva spel kanske de 

lättare fås med i andra moment. Som lärare borde man vara öppen för alla möjligheter. 

 

De negativa aspekterna är att kostnaden för dessa spel ofta är (enligt lärarna i studien) hög. 

Det finns andra verktyg och utrustning som prioriteras före interaktiva spel i en budget. En av 

lärarna i studien hade mött motstånd från föräldrar och kollegor som inte tyckte att interaktiva 

spel hörde hemma på idrotten. Dock såg alla deltagare användandet av interaktiva spel som 

riskfritt om än kostsamt. Lärarna som använt dansmatta på gladiatortema veckan i skolan 

hade dock köpt sin dansmatta på ICA MAXI för ”ett par hundra”, så kostnaden behöver inte 

vara så hög, men å andra sidan är det tänkbart att kvaliteten på spelen då är sämre och 

variationen som erbjuds mindre. Deltagarna påpekade också att spelen ska ses som ett 

komplement och inte som en ersättning för mer ”klassisk” undervisning. Även om de används 

som komplement i undervisningen visar ändå tidigare forskning och deltagarnas egna ord på 

att interaktiva spel kan bidra till elevernas lärande och utveckla kognitiv förmåga likväl som 

fysisk förmåga. Interaktiva spel behöver jämföras mer med andra moment som praktiseras i 

idrott och hälsa för att få en sann bild av deras potential.    

 

4.3 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se mer forskning på hur användandet av interaktiva spel påverkar 

resten av idrottsundervisningen i exempelvis en stationsbana. Det vore också intressant att se 

mer forskning på huruvida kognitiva aspekter utvecklas av att behöva memorera sekvenser av 

danssteg. Det skulle även vara lärorikt att se studier som jämför olika typer av interaktiva spel 

mot mer ”klassisk” undervisning som är tänkt att utveckla liknande idrottsliga kvaliteter, både 

i kognitivt och fysiskt avseende. 
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Bilaga 1 - Litteratursökning 
Syfte 

Syftet är att undersöka idrottslärares uppfattning av interaktiva spel i undervisningen i idrott 

och hälsa, samt ta reda på huruvida de anser att interaktiva spel har en plats i idrott och hälsa. 

 

Frågeställningar 

• Vilken erfarenhet hade deltagarna själva av interaktiva spel och varför tog de in det i 

undervisningen i idrott och hälsa? 

• Vilka hinder och möjligheter med avseende på användandet av interaktiva spel ser 

lärare i idrott och hälsa? 

• Vad lär sig eleverna av att använda interaktiva spel? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Pysical education, exergaming, physical literature 

 
Var har du sökt? 
PubMed, Eric/Proquest (CSA Illumina), SportDiscus, Artikelsök 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Proquest: Exergaming and Physical education 
SportDiscus: Physical literacy and Exergames 

 
Kommentarer 
Forskning om interaktiva spel är ganska nytt, men jämfört med några år sedan finns det 
mycket mer forskning nu. Om ytterligare några år torde det finnas betydligt mer forskning 
inom ämnet. Då det för tillfället inte finns jättemycket forskning om fenomenet var det inte 
speciellt svårt att hitta litteratur, och få sökord fungerade bra. 
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Bilaga 2 - Intervjuunderlag 
Syfte 

Syftet är att undersöka idrottslärares erfarenheter av interaktiva spel i undervisningen i idrott 

och hälsa, samt ta reda på huruvida de anser att interaktiva spel har en plats i idrott och hälsa. 

 

Frågeställningar 

• Vilken erfarenhet hade deltagarna själva av interaktiva spel och varför tog de in det i 

undervisningen i idrott och hälsa? 

• Vilka hinder och möjligheter med avseende på användandet av interaktiva spel ser 

lärare i idrott och hälsa? 

• Vad lär sig eleverna av att använda interaktiva spel? 

 

Intervju/frågeområden 

Information om anonymitet, frivilligt, mm. Studien syfte och frågeställningar. 

Kort om bakgrund, ålder/kön/civiltillstånd. 

 

Intervjufrågor som knyter an till vår första frågeställning 

• Berätta om din relation till denna typ av spel. 

• Hur reagerade dina elever när du introducerade spelen i undervisningen? 

• Vilken typ/vilka spel har du använt i undervisningen? 

• Berätta varför du valde att testa interaktiva spel i din undervisning. 

• Hade du testat det personligen? 

• Berätta om din erfarenhet från lektionen/lektionerna med interaktiva spel? 

• Hur gick du tillväga? 

• Vad upplevde du som positivt respektive negativt? 

 

Intervjufrågor som knyter an till vår andra frågeställning 

Vilka hinder med integreringen stötte du på, ge gärna exempel på en/flera situationer? 

Vilka risker och eventuella problem ser du med användandet av dessa spel? 

Vilka begränsningar ser du med dessa spel? 

• Utrustning/Ekonomi 

• Lokal/Utrymme 

• Antal aktiva elever 
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• Motivation/Intresse från elever 

• Ledning och kollegor 

 

Intervjufrågor som knyter an till vår tredje frågeställning 

• Hur anser du att användandet av interaktiva spel det bidrar till elevernas lärande? 

• Vilken typ lärande och egenskaper skulle eventuellt spelen kunna bidra till anser du? 

• Vem/vilka gynnas av användandet anser du? 

• Hur ser du på dessa spels potential jämfört med andra verktyg i idrottsundervisningen 

för att bidra till elevernas lärande? 

• Hur motiverar du användandet av dessa spel med avseende på den nya kursplanen i 

idrott och hälsa? 

• Ser du några specifika mål i kursplanen som kan kopplas till användandet av 

interaktiva spel? 


	1 Inledning
	1.1 Introduktion
	1.2 Bakgrund
	1.2.1 Interaktiva spel
	1.3 Forskningsläge
	1.3.1 Varför använda exergames i idrottundervisningen?
	1.3.2 Hur kan man använda exergames i undervisningen i idrott och hälsa?
	1.3.3 Lärande genom interaktiva spel
	1.3.4 Andra aspekter av interaktiva spel
	1.3.5 Nackdelar med forskningen vi använt

	1.4 Syfte och frågeställningar
	1.4.1 Syfte
	1.4.2  Frågeställningar


	2 Metod
	2.1 Val av metod
	2.2 Urval
	2.3 Procedur
	2.4 Validitet och Reliabilitet

	3 Resultat
	3.1 Beskrivning av intervjupersonerna
	3.2 Vilken erfarenhet hade deltagarna själva av interaktiva spel och varför tog de in det i undervisningen i idrott och hälsa?
	3.2.1 Eleverna/deltagarnas reaktion

	3.3 Vilka hinder och möjligheter med avseende på användandet av interaktiva spel ser lärare i idrott och hälsa?
	3.3.1 Risker med användande
	3.3.2 Begränsningar 

	3.4 Vad lär sig eleverna av att använda interaktiva spel?
	3.5 Vilka elever gynnas av användandet av interaktiva spel?
	3.6 Interaktivas potential jämfört med ”vanliga” läromedel i idrotten

	4 Diskussion
	4.1 Tillförlitlighet
	4.2 Slutsats
	4.3 Vidare forskning

	Käll- och litteraturförteckning

