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Abstract
När covid-19 pandemin kom till Sverige behövde skolorna ställa om till distansundervisning.
Men hur undervisar man i ett praktiskt ämne på distans? Syftet med denna studie var att
beskriva gymnasieelevers upplevelser om idrott och hälsa på distans. Med hjälp av en
kvalitativ metod har intervjuer genomförts för att förstå och tolka fenomenet
distansundervisning i ämnet idrott och hälsa. Med hjälp av tidigare forskning, fenomenologi
och hermeneutik har ett resultat och en slutsats kunnat göras. Delar som behandlas i studien
är gymnasieelevers upplevelser om den fysisk aktiviteten, hur digitala verktyg har använts
och fungerat i undervisningen samt vilka fördelar respektive nackdelar gymnasieelever har
upplevt med att ha idrott och hälsa på distans. Jämförelsen mellan den tidigare forskningen
och resultatet visar sig delvis överensstämma. Tidigare forskning visar bland annat att den
fysiska aktiviteten minskade under distansundervisningen. De intervjuade gymnasieeleverna
upplevde däremot inte att den fysiska aktiviteten minskade, utan att den blev annorlunda.
Forskningen visade även att gymnasieelevers välbefinnande och sociala gemenskap minskade
under distansundervisningen. Vilket de intervjuade gymnasieeleverna i studien bekräftar.
Framförallt ansåg gymnasieeleverna att det var mer utmanande med distansundervisning
under hösten och vintern. Slutsatser som kan dras är att idrott och hälsa undervisningen
individualiserades under distansundervisningen. Vissa elever mådde bra av att ha
distansstudier medan andra elever tyckte det var mer utmanande. Samtliga elever föredrar att
ha idrott och hälsa undervisningen på plats. Det ska vara en valmöjlighet och inte ett tvång att
läsa ämnet idrott och hälsa på distans.

Förord
Efter fem års studier på ämneslärarprogrammet är det dags att gå ut i arbetslivet som lärare.
Jag skulle vilja tacka alla lärare som jag stött på vid idrottshögskolan. De har gett mig
pedagogiska redskap i ämnet, ämneskunskaper och jag har haft det väldigt kul på vägen.
Utbildningen blev inte som planerat på grund av covid-19 pandemin. Men stora delar av
idrottsundervisningen såsom vinterutbildningen, paddlingen och friluftsverksamheten hanns
med att göras på plats innan distansundervisningen. Det är jag väldigt tacksam över.
Jag skulle även vilja tacka min handledare Vassilis Sevdalis som hjälpt och stöttat mig under
mitt sista examensarbete. Det har varit en utmaning att sitta själv med arbetet med alla tankar
och idéer, men Vassilis har alltid varit kontaktbar och hjälpt till. Jag skulle även vilja tacka
alla gymnasieelever som ville ställa upp i denna undersökning. Tack!
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1. Inledning
Gymnasieskolorna behövde ställa om till distansundervisningen under våren 2020 på grund
av covid-19 pandemin (Folkhälsomyndigheten, 2020). Övergången till distansundervisning
fungerade väl men skolorna stötte på utmaningar enligt en rapport utfärdad av
Skolinspektionen (2020). Eleverna tappade den sociala gemenskapen och hade svårt att hålla
motivationen till studierna. Elever som hade svårigheter hemma eller i skolan drabbades
negativt av distansundervisningen (Skolinspektionen, 2020). Vidare visade Bergdahl och
Nouri (2020) att de svenska lärarna saknade kompetensen för de digitala hjälpmedel som
användes i distansundervisningen.
Jarhed och Strand (2020) har i en forskningsöversikt undersökt vilka möjligheter och
utmaningar det fanns med distansundervisning i ämnet idrott och hälsa, samt vilka
kompetenser det krävs av en lärare för att bedriva en gynnsam distansundervisning i idrott
och hälsa. Resultatet från forskningsöversikten inkluderar studier från Turkiet, Jordanien,
Litauen, Spanien, Grekland och USA. Artiklarna i forskningsöversikten grundades på elever
och lärare som har valt att läsa sin utbildning på distans. Resultatet i forskningsöversikten
visar att distansundervisningen i ämnet idrott och hälsa blev mer individualiserat och att
eleverna fick mer tid att reflektera över sitt eget lärande. Nackdelen var att den fysiska
aktiviteten minskade och den tekniska kompetensen, både från lärare och elever var
bristande. Distansundervisningen bör även vara en valmöjlighet och inte ett måste.
I ämnet idrott och hälsa ska elever utveckla kunskaper och få förmåga att ta ansvar över sin
egen hälsa (Skolverket, 2011). Det är kunskaper om hälsans olika dimensioner som psykisk,
fysisk och social hälsa som ska beröras i undervisningen. Hur tränades dessa kunskaper och
förmågor under distansundervisningen? Centrala delar i studien är distansundervisningens
fördelar respektive nackdelar och hur den fysiska aktiviteten påverkas av
distansundervisning. Den kunskapslucka som ska fyllas är elevernas upplevelser av
distansundervisning i idrott och hälsa i en svensk kontext, då detta brister i forskningen.
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2. Syfte
Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av distansundervisning i
idrott och hälsa.

2.1 Frågeställningar
● Vilka fördelar ser gymnasieelever med distansundervisning i ämnet idrott och hälsa?
● Vilka nackdelar ser gymnasieelever med distansundervisning i ämnet idrott och hälsa?
● Hur upplevde gymnasieeleverna den fysiska aktiviteten under distansundervisningen?

3. Bakgrund
Bakgrunden kommer behandla olika begrepp så som covid-19, idrott och hälsa i
gymnasieskolan och digitala verktyg. Begreppen sätts in i ett sammanhang i förhållande till
tidigare forskning om distansundervisning ur ett internationellt perspektiv i idrott och hälsa
samt distansundervisning i idrott och hälsa ur ett svenskt perspektiv.

3.1 Covid - 19
2019 upptäcktes covid-19 viruset i Kina och att viruset smittar mellan människor
(Folkhälsomyndigheten, 2022). Viruset är en droppsmitta, vilket innebär att droppar från
luftvägarna, såsom hosta, snuva och nysningar bidrar till smittspridning. Covid-19 klassas
även som en luftburen smitta på grund av att viruset kan finnas kvar i luften under en längre
tid. Inkubationstiden för viruset är två till fjorton dagar. Däremot är det vanligast att få
symptom efter tre till fyra dagar. Symptomen kan variera hos olika individer. Vanligast är
luftvägsinfektion som hosta och snuva. Även huvudvärk, feber, täppt näsa och halsont är
vanliga symptom. Lukt- och smak bortfall kan också förekomma (Folkhälsomyndigheten,
2022). Därför är det viktigt att stanna hemma vid symptom av covid-19.
Misstänktes det att en covid-19 infektion fanns i kroppen eller om man träffat en person som
testats positivt, inom 48 timmar, skulle man sättas i karantän (Folkhälsomyndigheten, 2022).
Dessa restriktioner slopades den 9 februari 2022. I dagsläget rekommenderar
Folkhälsomyndigheten att människor vaccinerar sig för att minska risken att bli allvarligt
sjuka, samt att vaccinationen minskar smittspridningen. Har en person symptom ska personen
stanna hemma tills symtomen har försvunnit. Idag får allmänheten inte lägre testa sig för
covid-19 med hjälp av PCR-tester. Det används enbart inom sjukvården för att minska
smittspridningen. Från den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och
samhällsfarlig sjukdom i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2022).
Regeringen (2022) har meddelat att Skolverket har möjlighet att ställa in nationella prov och
att fjärr- och distansundervisningen ska slopas som ett alternativ från och med 1 april 2022.
Detta för att “De allra flesta mår bäst av när de får vara i skolan” (Regeringen, 2022). Från
och med 1 april 2022 kommer frånvaro att bedömas som innan pandemin. Elever och lärare
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som har mycket frånvaro på grund av covid-19 kan ta igen undervisningen fram till 31 juli
2022.

3.2 Idrott och hälsa i gymnasieskolan
Annerstedt (2001) beskriver att ämnet idrott och hälsa har genomgått många förändringar
genom åren. Ämnets syfte och namn har bland annats bytts ut. Ämnet har gått från att vara ett
lärarstyrt ämne till att eleverna ska ta mer ansvar.
På 1800-talet var syftet att fostra eleverna fysiskt med hjälp av soldatträning (Annerstedt,
2001). 1870 ändrades syftet till att kropp och själ ska stå i fokus med hjälp av
linggymnastiken. Linggymnastiken bestod av fyra delar. Den första delen bestod av den
pedagogiska gymnastiken, där syftet är att lära sig styra sin kropp med vilja. Den andra delen
var militärgymnastik, där människan lär sig att hantera yttre ting. Den tredje delen var
medialgymnastik som innebar att människan skulle lära sig att hantera olika ställningar och
rörelser som motverkar lidande. Den sista delen var estetisk gymnastik som innebar att
människan söker sitt inre med hjälp av tankar och känslor. Det var inte förrän under 1900talet som lek inkluderades i ämnet. Då ändrades innehållet i ämnet från soldatträning och
linggymnastik till lekar och bollspel. Detta var för att främja rörelseglädjen. 1915 bytte ämnet
namn från “gymnastik” till “gymnastik med lek och idrott”. Detta för att belysa att
rörelseglädjen stod i fokus. Men i mitten av 1900-talet bytte ämnet namn igen till “idrott”.
Detta för att synen på hälsa hade förändrats och friluftsdagar infördes i undervisningen. Vid
denna tidpunkt var alla tre hälsodimensionerna inkluderade i undervisningen. Det är den
fysiska, psykiska och sociala hälsan. Dagens namn “idrott och hälsa” infördes 1994 i
samband med den nya läroplanen, Lgy 94 (Annerstedt, 2001).
Dagens läroplan för gymnasieskolan infördes 2011 (Lgy11). Ämnet utvecklades till ett mer
individualiserat och målinriktat ämne. Enligt Skolverket (2011) ska gymnasieskolan förvalta
ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. I det centrala innehållet för
“idrott och hälsa 1” står det att läraren ska beröra motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter,
rörelse till musik, ergonomiska aspekter samt kosthållning, droger och dopningspreparat. De
kunskapskrav eleven ska utveckla är kunskaper om livsstilens betydelse och konsekvenser av
fysisk inaktivitet/aktivitet samt utveckla hälso- och miljömedvetenhet. Elever ska även visa
kunskaper om hur de kan förbättra sina rörelsekvaliteter, vad eleverna har för kroppslig
förmåga samt att eleverna kan välja metoder för att utveckla den kroppsliga förmågan. Elever
ska även diskutera och beskriva friluftsliv, idrott och motion ur ett socialt och kulturellt
perspektiv (Skolverket, 2011).
Skolinspektionen (2018) visade i en rapport att lärare i idrott och hälsa undervisade
framförallt i bollspel och tävlingsmoment, och att den fysiska aktiviteten i ämnet var viktigt.
Denna typ av fysisk aktivitet gynnar elever som är fysisk aktiva i lagidrotter eller är fysiskt
starka. Därför var det många elever som inte deltog under idrottslektionerna regelbundet.
Rapporten medförde att Skolinspektionen (2018) såg att det finns tre utvecklingsområden för
ämnet idrott och hälsa. Den första är att undervisningen behöver bli en trygg lärmiljö så att
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eleverna vill delta i undervisningen. Den andra är att ämnet behöver individualiseras mer och
utgå från elevernas egna utvecklingsbehov. Ett exempel är att tävlingsmoment i
idrottsundervisning inte tar hänsyn till elevernas olikheter och olika förmågor. Det tredje
utvecklingsområdet är att det måste skapas mer utrymme och tid för eleverna att reflektera
över sitt eget lärande. Även att lärarna i idrott och hälsa måste bli mer tydliga i vad och hur
eleverna bedöms (Skolinspektionen, 2018).

3.3 Digitala verktyg
IT-utrustningen har ökat i skolan (Skolverket, 2016). I en rapport från Skolverket (2016)
framkommer det att 79% av gymnasieeleverna har fått en dator från skolan för att utföra sin
gymnasieutbildning. Men rapporten visar att trots ökningen av IT-utrustning i
gymnasieskolan ökar inte IT-kompetensen hos lärare. Lärare önskar att få mer stöttning och
utbildning, hur de ska använda sig av digitala verktyg. Sveriges kommuner och regioner
(SKR) (2020) skriver att svenska gymnasieskolor har goda förutsättningar för att använda sig
av digitala verktyg i skolan. Men Howard (2013) och Villalba m.fl. (2017) beskriver att lärare
i idrott och hälsa har svårt att integrera digitala verktyg i idrottshallen. Lärarna menar att
eleverna blir mindre fysiskt aktiva och att det uppstår tekniska problem i undervisningen.
En undervisningsform med hjälp av digitala hjälpmedel är “blended learning”. “Blended
learning” är ett paraplybegrepp för undervisning som innehåller distansundervisning och
traditionell undervisning (Hrastinski, 2019). Chism och Wilkins (2018) nämner att fördelen
med “blended learning” i ämnet idrott och hälsa är att undervisningsformen tar hänsyn till
elevernas förutsättningar och olikheter. Det finns mer valmöjligheter för eleverna hur och på
vilket sätt det vill lära sig. Digitala verktyg som kan användas i idrott och hälsa undervisning
är träningsklockor, appar och videoinspelningar (Chism och Wilkins, 2018).

3.4 Distansundervisning ur ett internationellt perspektiv i idrott
och hälsa
På grund av covid-19 pandemin behövde gymnasieskolorna ställa om till distansundervisning
för att minska smittspridningen (Folkhälsomyndigheten, 2020). Studier har visat att den
plötsliga nedstängningen av skolorna runt om i världen har varit mycket problematiskt och
skapat många utmaningar (Bergdahl & Nouri, 2020; Brom m.fl., 2020; Kılınçel m.fl., 2020;
Peloso m.fl., 2020; Smoyer m.fl., 2020). Många ungdomar upplevde ångest och ensamhet
och vårdnadshavarna fick ett större ansvar över att ungdomarna skulle lyckas i skolan (Brom
m.fl.; 2020, Kılınçel m.fl., 2020). Detta ledde till att vårdnadshavarnas inställning till skolan
påverkade ungdomarnas engagemang i sin utbildning. Nedan presenteras tidigare forskning
om distansstudier ur ett internationellt perspektiv. Studierna är främst gjorda på elever och
lärare som har valt att studera eller undervisa på distans. Artiklarna Willams m.fl. (2020) och
Akalin och Gümüs (2020) är studier där elever tvingades att studera på distans.
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3.4.1 Möjligheter
De möjligheter som lyfts fram i studierna är att kommunikationen mellan eleverna och
lärarna förbättrades i distansundervisningen (Healy m.fl., 2014; Hergüner, 2012; Willams
m.fl., 2020). Detta för att det var enklare att kommunicera via video och mail. En annan
möjlighet som distansundervisningen bidrog med var bland annat att i ämnet idrott och hälsa,
att undervisningen individualiseras mer. Detta för att undervisningen blev mer flexibel än
traditionell undervisning (Bozkus, 2014; Dumčienė m.fl., 2016; Hergüner, 2012). Studien
som Williams m.fl. (2020) har gjort visar bland annat på att gymnasieelever som inte är
bekväma att träna inför en grupp gynnas av distansundervisning. Det motiverade dessa elever
att delta mer.
En möjlighet som många elever nämner i studierna är att de uppskattar undervisningsformen
“blended learning” (Awamleh, 2020; Vernadakis m.fl., 2012). Eleverna uppskattar denna
undervisningsform för att de känner sig trygga, att ställa frågor, de kan uttrycka sin åsikt och
de lär sig av varandra och de tycker det är en rolig undervisningsform. Fördelen med
“blended learning” är att formen kan variera lärarens undervisning. Studierna visar att denna
undervisningsform ökar lärandet hos eleverna för att eleverna får mer valmöjligheter hur de
lär sig på bästa sätt (Vernadakis m.fl, 2012).
3.4.2 Utmaningar
Utmaningar som distansundervisningen för med sig är bland annat att eleverna har svårt att
planera och använda sig av tiden. Denna kompetens var bristande både hos lärare och elever
(Daum & Buschner, 2012; Varea & González-Calvo, 2020; Williams m.fl., 2020). Denna
kompetens krävs när utbildningen bedrivs på distans. Många gymnasieelever upplever även
att arbetsbelastningen ökade under distansundervisningen. Det var på grund av att det blev
mer teori och mer teoretiska uppgifter som skulle lämnas in (Williams m.fl., 2020).
En annan utmaning som lyfts i studierna var att den fysiska aktiviteten minskade (Daum &
Buschner, 2012; Daum & Woods, 2015; Varea & González-Calvo, 2020). Daum och
Buschner (2012) studie visade speciellt på att undervisningen i idrott och hälsa fokuserade
mer på de kognitiva aspekterna i ämnet än på den fysiska aktiviteten. En annan faktor som
nämns är att det är svårt att mäta elevernas fysiska aktivitet på distans och på så sätt svårt att
ge eleverna feedback på det eleverna utför. Healy m.fl. (2014) vill även poängtera att det är
svårt för eleverna att lära sig de praktiska delarna i ämnet på distans. Därför blir ämnet mer
teoretiskt under distansundervisningen.
Den tredje och sista utmaningen som nämns i studierna är att den grundläggande
kompetensen av digitala verktyg måste öka hos både lärare och elever (Awamleh, 2020;
Daum & Buschner, 2012; Healy m.fl., 2014; Vernadakis m.fl., 2012). Det för att
undervisningen ska bli mer gynnsam för båda parterna.
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3.4.3 Distansundervisning ur ett socialpolitiskt perspektiv
Akalin och Gümüs (2020) studie om gymnasieelevers upplevelser av distansundervisning i
“physical education” i Turkiet visade att kursen måste utgå från elevernas digitala
möjligheter. Elevernas digitala status måste beaktas när läraren planerar sin
distansundervisning eftersom alla elever har olika förutsättningar. Men kommunikationen
mellan lärare, elever och vårdnadshavare hade även stor betydelse för hur eleverna skulle
lyckas i skolan. Studien visade även att lärare behöver hjälp att få stöd med de digitala
verktyg. Akalin och Gümüs (2020) ger tips om att en hemuppgift i fysisk aktivitet bidrar till
att eleverna är mer fysiskt aktiva. Även att läraren anordnar med tävlingar motiverar eleverna
att vara mer fysisk aktiva.
Daum m.fl. (2021) beskriver att distansundervisningen har drabbat låginkomsttagare hårt. Det
för att samhället kräver att alla individer ska ha tillgång till en egen dator,
internetuppkoppling samt att det ska finnas utrymme i hemmet för att arbeta. Dessutom att
eleverna ska ha tillgång till olika redskap som idrottsundervisningen kräver.
Distansundervisningen har bidragit med ökad stress och ångest för gymnasieeleverna. Detta
för att arbetsbelastningen ökade i ämnet (Daum m.fl., 2021). Fidalgo m.fl. (2020) styrker
också att gymnasieelever har svårt med att hantera tiden och planera sina studier på distans
och att motivationen brister i ämnet. Ändå menar Simonson m.fl (2011) att
distansundervisning jämfört med traditionell undervisning inte har påverkat
lärandeprocessen.
Daum m.fl. (2021) belyser att kommunikationen mellan elever, lärare och vårdnadshavare är
mycket viktig om distansundervisning ska vara gynnsam. Även att det är viktigt att lärarna på
skolan samspelar med varandra. Det för att eleverna inte ska behöva lära sig nya digitala
hjälpmedel och att arbetsbelastningen ska vara hanterbar. En undervisningsmetod som
rekommenderas är “blended learning” (David m.fl., 2021; Fidalgo m.fl., 2020). Det för att
eleverna får nya kunskaper, ger eleverna mer motivation och de fysiska träffarna ger mer
fysisk aktivitet.

3.6 Distansundervisning i idrott och hälsa från ett svenskt
perspektiv
Många individer behövde jobba hemifrån när covid-19 pandemin angrep Sverige. Det var
inte bara skoleleverna som behövde ställa om till distansundervisning, även vårdnadshavarna
till eleverna jobbade hemma om det var möjligt (Bergdahl och Nouri, 2020). Det ledde till
utmaningar, det behövdes god internetuppkoppling i hemmet, att alla hade tillgång till en
egen dator och att det fanns plats i hemmet för att kunna jobba ostört. I studien vill Bergdahl
och Nouri (2020) uppmärksamma att många av ungdomarna som studerade hemma fick ett
sämre välbefinnande. Ungdomarna kände sig ensamma och osynliga.
Läraren (2021) skriver om olika tips som en idrottslärare kan bära med sig om hen ska
undervisa på distans. Det kan vara att läraren delar in eleverna i virtuella rum, om de inte

10

känner sig bekväma med att bli filmade eller rädda för att någon elev ska ta en “skärmdump”
av dem. Ett annat tips är att lyssna på Anders Hansens sommarprat, där de efteråt kan skapa
en diskussion om hälsa. Eleverna kan även sätta ihop ett “sovrumfys” där eleverna får guida
sina klasskompisar genom ett träningspass hemma. Andra digitala hjälpmedel som Läraren
(2021) tipsar om är att eleverna kan göra träningsdagböcker som de sedan ska redovisa, eller
använda sig av löparappen runkeeper under lektionstiden då eleverna skickar in till exempel
en sträcka och bilder på aktiviteten som utförs.

4. Teoretiska ramverk
Den teoretiska utgångspunkten i arbetet är den subjektiva vetenskapen, fenomenologi och
hermeneutik (Brinkkjaer & Høyen, 2020). Fenomenologi utgår från att beskriva ett fenomen.
I denna studie framkommer fenomenologi genom gymnasieelevers upplevelser om
distansundervisningen i idrott och hälsa. När människors erfarenheter och upplevelser ska
undersökas krävs det att forskaren är helt fördomsfri (Brinkkjaer & Høyen, 2020).
Fenomenologi är att forskaren sätter sig in i en situation (Dalen, 2015). För att få en förståelse
av något måste en analys och beskrivning göras. Genom att få en förståelse av helheten hittas
det teman som kan tolkas och beskriva fenomenet. Sedan kan en teoretisk tolkning göras
(Dalen, 2015).
Hermeneutik är tolkning och förståelse av fenomen som människan har skapat (Brinkkjaer &
Høyen, 2020). I studien framkommer hermeneutiken när forskaren ska tolka erfarenheter och
upplevelser som informanterna berättar om.
Den hermeneutiska cirkeln rör sig mellan del och helhet. Till exempel gör texten en del
medan verket utgör helheten. Brinkkjaer & Høyen (2020) beskriver hermeneutiken som ett
pussel. Hela tiden måste det pendla mellan delen och helheten, för att få ihop ett pussel.
Brinkkjaer & Høyen (2020) tar upp ett exempel ur ett pedagogiskt perspektiv av
hermeneutiken av Ning de Coninck-Smith, hon skulle undersöka barns uppfattning om deras
kroppar i lek på 1900-talet. Hon tolkar material utifrån hur synen på barn och lek var på
denna tid, hon använder sig av målningar som föreställer barn som leker samt diskuterar vad
barn fick och inte fick göra under denna tid. På så sätt kan delarna, såsom målningarna, tolkas
för att förstå helheten.

11

5. Metod
Nedan presenteras studiens design, hur intervjuguiden framställdes, hur urvalet gick till, hur
datainsamlingen har gjorts, information om deltagarna samt hur bearbetningen av data har
genomförts i denna studie.

5.1 Design
Undersökningen har en kvalitativ utgångspunkt, detta för att kunna undersöka
gymnasieelevers upplevelser av distansundervisning i idrott och hälsa. En kvalitativ studie
valdes för att kunna ställa öppna frågor och därigenom få ett mer rikt material (Barmark och
Djurfeldt, 2015). En kvalitativ studie fångar upp tankar, känslor och erfarenheter vilket gör
att materialet blir mer beskrivande och träffande. Intervjuer kan komplettera
forskningsmaterial och som forskare måste de etiska aspekterna finnas i åtanke när en
kvalitativ studie utförs (SFS 2003:460). Dalen (2015) beskriver att forskaren har ett
övergripande ansvar att skydda informanten under hela forskningsprocessen.
Studien har följt den kvalitativa processen som Bryman (2011) och Dalen (2015) beskriver.
En generell frågeställning gjordes, sedan valdes gymnasieelever ut och efter det insamlades
data med hjälp av intervjuer. Därefter gjordes en tolkning av data för att sedan göra en
rapport av resultatet.

5.2 Intervjuguide
En operationalisering av syftet gjordes för att framställa intervjufrågor till studien. Detta för
att få mätbara frågor (Barmark och Djurfeldt, 2015). Frågorna berör delar av
distansundervisningen för att få en förståelse av fenomenet distansundervisning i ämnet idrott
och hälsa. Med hjälp av syfte och frågeställningar utformades en semistrukturerad
intervjuguide. Intervjuguiden har specifika teman som ska beröras i intervjun.
Intervjupersonerna har friheten att utforma svaren, vilket betyder att intervjuaren kan ställa
följdfrågor. Frågorna behöver inte ställas i ordning utan det är intervjupersonernas utsagor
som styr intervjun (Bryman, 2011).
Frågorna i intervjuguiden är utformade efter Bryman (2011) anvisningar. Först formulerades
teman. Utifrån dessa teman skapades frågor, men även frågor som motsvarar studiens syfte.
Bryman (2011) varnar för att ställa frågor som är allt för specifika. Ett begripligt språk
användes för målgruppen och inga ledande frågor framställdes i intervjuguiden.
Bakgrundsfakta om deltagarna presenteras under rubriken deltagare. Bakgrundsfakta om
intervjupersonerna är viktigt att ta med för att kunna sätta in personen i ett sammanhang
(Bryman, 2011).
Andra aspekter som är viktiga att ha i åtanke innan en intervju utförs, är att bekanta sig med
miljön där intervjuerna ska genomföras. Även att en inspelning av intervjun bör genomföras.
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Detta för att få med många detaljer som möjligt från intervjun. Intervjun ska ske i en lugn
miljö och intervjupersonerna ska bli informerade om de etiska aspekterna (Bryman, 2011).
I den semistrukturerade intervjuguiden skapades teman utifrån studiens bakgrund om
distansundervisning i idrott och hälsa. De teman som utformades var fysisk aktivitet,
upplevelser, digitala verktyg och framtiden om idrott och hälsa på distans. Bakgrunden lyfter
bland annat fram hur den fysiska aktiviteten påverkades hos eleverna. Det framkom att
digitala verktyg var svåra att hantera under distansundervisningen samt att elevernas
välbefinnande påverkades.
Först skapades inledande frågor om vilken årskurs eleven går i samt vilket program hen läser.
Även vad eleven tänkte och kände när hen fick veta att de skulle ha idrott och hälsa på
distans. Detta för att kunna sätta in eleven i ett sammanhang (Bryman, 2011). Det första
temat handlade om fysisk aktivitet. Där ställdes det frågor som vad eleverna gjorde på idrott
och hälsa lektionerna innan pandemin och vad eleverna senare fick göra under
distansundervisningen. Även frågorna om eleverna upplevde någon skillnad på den fysiska
aktiviteten innan pandemin och under tiden pandemin pågick. Nästa tema handlade om
elevernas upplevelser av distansundervisning i idrott och hälsa. Till exempel vilka för- och
nackdelar upplever eleverna med distansundervisning i idrott och hälsa. Det tredje temat
handlade om digitala verktyg. Där ställdes det frågor om hur digitala verktyg fungerade i
undervisningen, vilka typer av digitala verktyg som användes men även hur elevernas
arbetsmiljö såg ut hemma vid avseende digitala verktyg. Det sista temat handlade om
framtiden för idrott och hälsa på distans. Är det något som eleverna skulle kunna tänka sig att
ha på heltid? Hur de hade velat att undervisningen skulle vara utformat under
distansundervisningen?
Två pilotintervjuer gjordes för att se om intervjufrågornas struktur kunde behållas eller om
revideringar behövde göras. Efter två pilotintervjuer ansågs intervjuguiden lämplig att
använda sig av i studien och inga revideringar gjordes (Bilaga 1).

5.3 Urval
Dalen (2015) menar på att antalet informanter inte bör vara för stor på grund av att
intervjuprocessen och bearbetningsprocessen är mycket krävande. Men forskaren måste få ett
tillräckligt underlag för att sedan kunna få ett resultat. Ett bekvämlighetsurval och ett målstyrt
urval har gjorts. Detta för att spara tid, och att enkelt och snabbt få tag i intervjupersoner
(Bryman, 2011; Denscombe, 2018). När målstyrda urval görs är urvalet på flera nivåer. I
denna studie har en grupp valts ut och det är gymnasieelever som går andra eller tredje året
på gymnasiet. Detta för att dessa elever har haft mer undervisning på distans i ämnet idrott
och hälsa än de elever som går i årskurs ett. Sedan gjordes ett urval av intervjupersoner.
Eleverna fick lämna en intresseanmälan om de ville delta i studien. Gymnasieeleverna som
blev tillfrågade gick på den gymnasieskola som forskaren gjorde sin sista
verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Därmed blev det ett bekvämlighetsurval. Men även
gymnasieelever som har varit och är praktikanter på forskarens extrajobb, som läser andra
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eller tredje året på gymnasiet, blev tillfrågade om de ville ingå i studien. Detta för att få två
olika skolor och förhoppningsvis få två olika undervisningssätt att jämföra elevers
upplevelser med.

5.4 Deltagare
Deltagarna i studien läser andra eller tredje året på gymnasiet. Eleverna läser antingen
ekonomi, barn och fritid, samhällsvetenskaplig- eller naturvetenskapliga programmet.
Eleverna har läst idrott och hälsa på distans under ett halvår om de går i årskurs två, och i ett
och ett halvt år om de går i årskurs tre. Eleverna kommer ifrån två olika skolor i Västra
Götalandsregionen som har benämningen skola 1 och skola 2. Elevernas namn är fiktiva (Se
tabell 1).
Tabell 1. Översikt informatbakgrund
Fiktiva namn

Skola

År

Tid för
distansstudier

Rickard

Skola 1

År 3

1,5 år

Linn

Skola 1

År 3

1,5 år

Leon

Skola 1

År 2

6 mån

Tommy

Skola 2

År 3

1,5 år

Klara

Skola 2

År 2

6 mån

Elsa

Skola 2

År 2

6 mån

Ingrid

Skola 2

År 2

6 mån

5.5 Datainsamling
Aspekter som påverkar en intervju är gester, kroppsspråk och pauser (Dalen, 2015). Det är
viktigt att dokumentera dessa gester och pauser för att få en korrekt bild av intervjun. Detta är
svårt att transkribera i efterhand (Dalen, 2015). Esaiasson m.fl. (2017) menar också att det är
problematiskt att intervjua personer som intervjuaren känner. Detta för att det är svårt för
intervjuaren att ha ett vetenskapligt förhållningssätt och därmed inte ställer följdfrågor i den
mån en semistrukturerad intervju kräver för att bli meningsfull.
Efter att eleverna har lämnat intresseanmälan om att delta i studien kontaktades dessa elever
för att boka en tid. Det var enbart fyra stycken gymnasieelever som hörde av sig. Det bokades
en tid och plats för att utföra intervjun. Intervjun för dessa fyra gymnasieelever utfördes på
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deras gymnasieskola i ett fikarum för att eleverna skulle känna sig trygga och avslappnade
under intervjun (Bryman, 2011). Eleverna blev informerade om informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innan intervjun (SFS 2003:460).
Intervjuerna utfördes i soffor där intervjupersonen och intervjuaren satt mitt emot varandra
eller vid sidan av varandra. Intervjuerna tog mellan 20–30 minuter, beroende på hur mycket
intervjupersonerna ville utveckla sina tankar och svar.
De andra tre intervjupersonerna som blev tillfrågade har varit och är praktikanter på
forskarens nuvarande extrajobb. De tillfrågades om det ville ställa upp på intervjun och blev
informerade om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet innan intervjun (SFS 2003:460). Intervjuerna utfördes i personalrummet på
jobbet där båda parterna är bekväma. Dessa intervjuer tog mellan 20–30 minuter att
genomföra.
Alla intervjuerna spelades in via en mobiltelefon. Intervjuaren frågade samtliga
intervjupersoner om detta var accepterat innan intervjuerna utfördes. Även att
intervjupersonerna när som helst får avbryta sin medverkan i studien om så önskas. Utfallet
blev sammanlagt sju intervjuer.

5.6 Databearbetning
Att transkribera en intervju tar lång tid på grund av att både ord och uttryckssätt står med i
transkriberingen (Bryman, 2011; Dalen, 2015). Transkriberingar utfördes på alla intervjuer.
Sedan utfördes det en tematisk analys för att hitta mönster, teman och delar i intervjuerna.
Sedan analyserades de olika teman som framkom, detta för att förstå helheten om
distansundervisning i ämnet idrott och hälsa. Att göra kontinuerlig analys av data
rekommenderas för att skapa olika teman (Bryman, 2011). I en tematisk analys ligger
tyngden på vad som sägs i intervjuerna och inte på hur de sägs. Det skapas teman utifrån vad
intervjupersonerna berättar. När en tematisk analys görs bör forskaren ha öron och ögon
öppna för repetitioner, likheter och skillnader (Bryman, 2011). Teman som skapades i denna
tematiska analys var tankar om att läsa idrott och hälsa på distans, fördelar och nackdelar som
eleverna upplevde med undervisningen, fysisk aktivitet, digitala verktyg och framtiden om
idrott och hälsa på distans. Bryman (2011) menar också att det kan skapas subteman. I denna
studie framkommer subteman, till exempel i form av fördelar och nackdelar om den fysisk
aktiviteten under distansundervisningen (Bilaga 2).
Dessa olika teman färgkodas för att enklare få en översikt vad intervjupersonerna har berättat.
I analysen söktes det efter repetitioner, likheter och skillnader. Även direkta citat plockades
ut för att förstärka analysprocessen i resultatet.

5.7 Etiska ställningstaganden
Individskyddskravet kan kategoriseras i fyra allmänna huvudkrav. Dessa är informationskrav,
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det
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innebär att forskaren är skyldig att informera om att deltagaren när som helst får avbryta sin
medverkan i undersökningen och att undersökningen är frivillig att delta i. I vissa fall behövs
vårdnadshavarens samtycke om deltagarna är under 15 år. Konfidentialitetskravet innebär att
forskaren hanterar personuppgifter varsamt. Personuppgifter ska inte lämnas ut och
informanternas identitet ska vara anonym. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som
lämnas till studien enbart får användas i studien och inte föras vidare (Vetenskapsrådet,
2002). Om detta står det även i etikprövningen (SFS 2003:460).
Intervjupersonerna i denna studie informerades om intervjuns syfte och om att intervjun är
frivillig att delta i. Forskaren informerade även att personuppgifter kommer att hanteras
varsamt och att materialet som samlas in enbart används i forskningsarbetet.
Gymnasieeleverna som deltog är mellan 18-19 år och därför behövs inget samtycke från
vårdnadshavare. I undersökningen har gymnasieeleverna fiktiva namn och inga
personuppgifter har lämnats ut.

6. Resultat
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna i fyra olika teman med tillhörande underrubriker.
Intervjupersonerna som ingår i studien går i två olika gymnasieskolor i Västra
Götalandsregionen och läser andra eller tredje året på gymnasiet. Skolorna benämns skola 1
och skola 2. Gymnasieeleverna läser antingen ekonomi, barn och fritid, samhällsvetenskapeller naturvetenskapsprogrammet. Intervjupersonerna är fyra flickor och tre pojkar som har
haft distansundervisning i idrott och hälsa under antingen ett halvår, eller i ett och ett halvt år
beroende på vilken årskurs de går i.

6.1 Tankar om att läsa idrott och hälsa på distans
Intervjupersonerna som ingår i studien är Rickard, Tommy, Leon, Elsa, Ingrid, Linn och
Klara. Något som de hade gemensam var, att deras första tanke om att ha idrott och hälsa på
distans, att det kommer att bli svårt. Eleverna var fundersamma om hur undervisningen skulle
utföras. Elsa uttryckte bland annat sina funderingar genom citatet nedan.
Hur ska de lösa det här och hur ska de veta att vi gör någonting.

Däremot tyckte eleverna att det skulle bli kul att läsa idrott och hälsa på distans. Detta för att
de kanske skulle kunna få göra aktiviteter som de var intresserade av. Eleverna var förvirrade
och undrade över hur lärarna skulle kunna organisera undervisningen på distans. Funderingar
som elever hade var bland annat hur de skulle stå framför datorn, om de skulle filma och hur
de skulle utföra de praktiska momenten i ämnet.
I början upplevde eleverna att det var skönt att sitta hemma. De elever som gick i årskurs tre
fick till sig att det var bara i ett par veckor som eleverna skulle ha undervisningen på distans.
Men de par veckorna blev fler och fler. Nedan beskriver Tommy hur han upplevde
distansundervisningen i början av pandemin.
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I början var det skönt för vi skulle bara sitta hemma i två veckor och komma tillbaka efter lovet. Men
sedan satt man hemma till nästa lov och nästa lov igen.

De som gick i årskurs två fick ha idrott och hälsa under delar av höst och vårterminen,
sammantaget under ett halvår. Eleverna ställde om helt till distansundervisning under
höstterminen i årskurs ett och de kom tillbaka på heltid helt under vårterminen i maj månad.
Många av eleverna som blev intervjuade hade även en föreställning om att det kommer det
bli mycket teori i ämnet idrott och hälsa och att det kommer bli mycket individuella
uppgifter, vilket eleverna uttryckte som tråkigt. Det är under idrottslektionerna de får göra
något mer praktiskt än i de teoretiska ämnena.
6.1.1 Fördelar
Rickard, Linn och Leon som går på skola 1 tyckte distansundervisningen i idrott och hälsa
var bra för att de kunde få disponera tiden som de ville under lektionerna, men även under
hela dagen. De fick uppgifter som de antingen skulle utföra under lektionstiden eller under
dagen. Eleverna skulle sedan skicka in uppgiften samma dag senast klockan 23.50. Elsa,
Ingrid, Klara och Tommy som går i skola 2 hade ett annat upplägg. De innebar att eleverna
skulle utföra den fysiska aktiviteten under lektionen. Detta ansåg eleverna som positivt för de
blev “tvingade” till att göra något. Men några av dem såg det även som en press att hinna
göra ett helt träningspass under lektionen som enbart var mellan 60-80 minuter.
Samtliga av intervjupersonerna upplevde att det var kul att de fick välja aktivitet under
lektionen. Eleverna kunde till exempel välja på att springa, jogga, ta en promenad eller göra
något helt annat fysiskt under lektionen. En annan fördel som Ingrid nämner är att:
Individuella saker var lättare att utföra och det var lättare att träna om man tycker det är svårt att träna
framför folk. Som jag tycker är lite jobbigt.

En annan upplevelse som intervjupersonerna har gemensam och tycker var positivt med
distansundervisningen i idrott och hälsa var att det blev inte så mycket teori som eleverna
hade en föreställning om. Det var mycket mer fokus på den fysiska aktiviteten. Lärarna
använde sig bland annat av att spela ett rörelsebingo som eleverna kunde utföra under
lektionstiden, men det blev också många uppgifter som att gå, jogga eller springa en viss
distans. Fokuset var att eleverna skulle vara fysiskt aktiva under lektionstillfället.
Tommy, Rickard, Klara, Linn och Elsa som har fritidsaktiviteter eller utför en idrott på
fritiden uppskattade att få välja aktivitet. Nedan visas ett citat från Elsa som beskriver att hon
var nöjd med att kunna välja aktivitet under idrottslektionen.
Jag kunde hålla på med mina hästar och det var kul att kunna rida under en lektion och göra något som
jag verkligen tycker om.
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Citatet beskriver att några av eleverna var nöjda med att de fick välja vad de skulle göra
under lektionstiden. Medan andra elever tyckte det var svårt. Ingrid som inte har någon
fritidsaktivitet utanför skolan beskriver till exempel att det var svårt att vara kreativ och
komma på hur och vad för aktivitet som kunde utföras. Detta för att hon inte utför någon
idrott på fritiden eller har någon intresse som innehåller fysisk aktivitet. Därför ansåg hon att
det blev väldigt enformigt för henne att enbart promenera, jogga eller springa på lektionerna.
6.1.2 Nackdelar
Något som alla sju intervjupersonerna nämner som en nackdel med distansundervisningen i
idrott och hälsa är att de inte får träffa, umgås eller göra saker tillsammans med sina
klasskompisar. Rickard beskriver att han saknade att träffa sina klasskompisar under
distansundervisningen.
Man träffade inte så många och hade ingen att snacka skit med.

Alla elever saknade den sociala gemenskapen som skapas under idrottslektionerna. De
beskriver att gemenskapen under idrottslektionerna är något annat än vad eleverna får i de
teoretiska ämnena. Eleverna menar att under idrott och hälsa lektionerna är det lättare att
skapa relationer med varandra samt att de har kul tillsammans när de utför en fysisk aktivitet.
Elsa, Tommy, Klara och Ingrid från skola 2 tyckte att det var synd att det inte fanns någon
röd tråd mellan lektionerna i idrott och hälsa under distansundervisningen. De upplevde att
ena dagen skulle de göra en aktivitet, men nästa gång skulle eleverna utföra något helt annat.
De upplevde att innan pandemin fanns det en mycket mer och tydlig röd tråd, och att
lektionerna byggde på varandra. Eleverna tyckte att lärarna kunde ha ansträngt sig mer för att
få en tydligare röd tråd mellan lektionerna.
Rickard, Linn och Leon från skola 1 höll delvis med om detta. Däremot förstod de att det är
svårt att få en röd tråd mellan lektionerna. Nedan beskriver Linn hur hon upplevde
planeringen från lärarna under distansundervisningen.
Lärarna blev nog tagna på sängen och fick kasta om hela sin planering. Det är klart att det blev
osammanhängande och väldigt sporadiskt. Det var ingen lektion som byggde på den andre. Men jag
förstår att det är svårt att få det sammanhängande när man inte får vara på plats och att det kom så
plötsligt.

En annan nackdel som nämns är att det blev väldigt mycket samma aktiviteter. Det var
antingen jogga, gå eller springa som skulle utföras på lektionen, när de inte fick välja aktivitet
själva. Gymnasieeleverna anser att när de fick välja fritt var det bäst.
Leon och Ingrid som inte utför någon idrott på fritiden tyckte det var bra att få göra
aktiviteter som de kunde göra utanför skolan. De menade på att det är inte ofta de spelar
innebandy eller volleyboll på fritiden. Men att ta en löprunda, promenad eller att gå och
simma var aktiviteter som de kunde utföra efter avslutade gymnasiestudier. Leon och Ingrid
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menar att de fick nya alternativ hur de kunde vara mer fysisk aktiv i vardagen och som var
lättillgängliga.
Ingrid menar också på att hon hade problem med att strukturera upp sin dag. Strukturerade
hon inte upp sin dag fick hon inte mycket gjort. Men detta trodde hon berodde på
motivationen. Även Elsa nämnde att det var just motivationen som gjorde att
distansundervisningen kändes jobbig. Hon uttrycker att det kändes meningslöst och att det
var ingenting som var speciellt kul. I början upplevde de att undervisningen var lättare. Men i
längden var det tråkigt och omotiverade.
En annan faktor som tas upp är att många elever hade föräldrar eller syskon hemma. Det
gjorde att eleven antingen var instängd på sitt rum eller behövde anpassa sig till någon annan
i familjen. Rickard, Ingrid och Klara var de enda eleverna som varken hade syskon eller
föräldrar hemma. De upplevde situationen som att de var mycket ensamma och isolerade. De
andra eleverna som hade syskon och föräldrar hemma upplevde också att det var en jobbig
situation. Citatet nedan beskriver Leon hur han upplevde att ha syskon och vårdnadshavare
hemma under distansundervisningen.
Det var krångligt att ha både syskon och föräldrar hemma. Matt satt vid sitt skrivbord och stirrade in i
den skärmen och hade väggen bakom sig. Vi irriterar oss på varandra hela tiden hemma.

En annan nackdel som många av intervjupersonerna nämner är att arbetsbelastningen ökade
något. Det skulle in en uppgift eller en film vid varje lektionstillfälle. Klara beskriver att det
var jobbigt att dokumentera allt men hon förstår även varför de skulle göra det.
Det var skitjobbigt att filma eller dokumentera allt! Men det var väl för att lärarna skulle se att vi gjorde
något.

Det förekom även grupparbete under lektionerna i idrott och hälsa. Det upplevdes som
mycket problematiskt då vissa av gruppmedlemmarna prioriterade andra saker och inte var
delaktiga. Det kunde ha varit en sammanfattning av en gruppdiskussion, en film på aktivitet
eleverna hade utfört under lektionen eller en print från en app som registrerade elevernas
aktivitet. Upplevelsen var att det alltid var något som skulle lämnas in.

6.2 Fysisk aktivitet
Innan pandemin beskriver samtliga intervjupersoner att de i ämnet idrott och hälsa hade
mycket lagspel och lekar tillsammans med klassen utomhus. Även att det gjordes mycket
fysiska tester för att mäta deras kondition. Gymnasieeleverna ansåg att det fanns röd tråd
mellan lektionerna innan pandemin.
När idrott och hälsa gick över till distansundervisning trodde många elever att det skulle bli
mycket teori, men så blev inte fallet. Fokuset var att eleverna skulle vara fysisk aktiva. Nedan
beskriver Tommy hur läraren uppmuntrar eleverna till att vara fysiskt aktiva.
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Vi skulle även försöka röra på oss utanför skoltiden. Helst så mycket som möjligt och mellan
lektionerna också.

Däremot ansåg intervjupersonerna att den fysiska aktiviteten under distansundervisningen var
enformig. Eleverna fick oftast välja på att gå, springa och jogga olika distanser. Detta gjorde
att eleverna var tvungna att utföra något under lektionen för att det alltid skulle skickas in en
video eller bild på det eleverna har utfört. Tommy beskriver nedan hur han upplevde den
fysiska aktiviteten under distansundervisningen.
Den fysiska aktiviteten minskade inte under lektionerna, den var bara annorlunda.

Det som blev påtagligt var när eleverna inte hade idrott och hälsa utan hade andra lektioner
och det blev mycket stillasittande. Elsa beskriver att hon upplevde att den fysiska aktiviteten
minskade under en dag.
Man går till och från skolan och man rör sig mellan lektionerna och till lunchen. Nu satt man still hela tiden.

Detta bekräftar även Klara, Ingrid, Linn och Tommy. Det var en ny upplevelse och eleverna
kände sig ofta stela och trötta när de satt stilla under en längre period. Däremot ansåg Rickard
att det var skönt att sitta hemma. Han menade att han hade möjligheten att välja sin
arbetsmiljö.
Ibland satt jag vid köksbordet, när jag var trött låg jag i sängen men var det fint väder kunde jag sitta på
altanen. Det var skönt att kunna variera sin arbetsmiljö.

När eleverna tvingades studera hemma uppdagades det en annan faktor som skulle påverka
den fysiska aktiviteten. Klara nämner att alla elever inte har samma förutsättningar, tillgång
till material eller utrymme för fysisk aktivitet. Vissa elever hade en skog precis bredvid huset,
andra bodde mitt inne i stan nära till ett gym, andra elever hade ett hemmagym medan andra
elever utövar en fritidsaktivitet utanför skoltid.
Jag bor ju mitt ute i skogen så jag hade ju skogen som en plats att vara fysisk aktiv på. Men jag har
väldigt långt till ett gym. Så därför hade ju alla olika förutsättningar hur man kunde vara fysisk aktiv
eller inte. Därför blev det svårt att variera aktiviteter.

Något som eleverna nämner som var roligt under distansundervisningen var att göra
träningspass åt en kompis. Eleverna fick först veta vilka förutsättningar kompisen hade, som
till exempel att de hade nära till ett gym, nära till skogen eller om kompisen utförde någon
idrott på fritiden. Det motiverade eleverna till att engagera sig och att utföra passen som de
fick sig tilldelade. Det ansåg eleverna också var en faktor som ökade den fysiska aktiviteten
för det var kul att utföra. Nackdelen med detta tyckte Klara var att det bara var fokus på den
fysiska hälsan. Hon menar att idrotten handlar inte bara om den fysiska aktiviteten utan även
om den psykiska och sociala hälsan. Hon hade önskat att lärarna pratade mer om de andra
faktorerna i hälsa, eftersom det var dessa som påverkades mest under distansundervisningen.
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6.3 Digitala verktyg
Överlag tyckte gymnasieeleverna att tekniken fungerade bra. De som möjligtvis hade det lite
svårare var de äldre lärarna. Google meet, google presentation, Zoom, träningsklockor och
runkeeper var verktyg som lärarna använde sig av. Mycket för att eleverna skulle visa att de
var närvarande och att de gjorde något under lektionen. Detta ansåg eleverna som något
jobbigt, vilket Leon beskriver nedan.
Det var alltid någonting som skulle in hela tiden. Det var både jobbigt och stressande. Samtidigt förstår
jag att lärarna måste se att vi gör något under lektionen.

Något som alla elever nämner är att allt tog mycket längre tid. Det tog tid för alla i klassen att
logga in på en plattform, lärarna fick ta instruktionerna flera gånger för att antingen strulade
tekniken eller att ljudet inte fungerade. En annan faktor som eleverna nämner är att när
eleverna skulle redovisa sin aktivitet, till exempel via runkeeper kan det ha “hängt sig”, det
har pausats eller inte registrerat hela sträckan. Detta var något som eleverna upplevde som
mycket irriterande. Redovisningen var beviset på att de hade gjort något under lektionen.
Hade inte appen registrerat hela sträckan såg det ut som att de inte utfört aktiviteten eller
avbrutit den.
Det var jobbigt när apparna strulade och det såg ut som att man inte gjort något under lektionen. Då tror
ju lärarna att vi inte gjort något. Tekniken ställde till det och man behövde göra om vissa grejer.

Citatet ovan kommer från Klara som beskriver frustrationen som uppstår när appar eller när
digitala verktyg inte fungerade. Men även oro över att få frånvaro eller att det ska påverka
bedömningen.

6.4 Framtiden om idrott och hälsa på distans
Om gymnasieeleverna skulle kunna tänka sig fortsätta studera på distans var det delade
meningar om. Alla elever utom Leon och Klara ville vara i skolan och ha idrott och hälsa på
plats. Leon och Klara kunde tänka sig att delvis vara på distans. Detta för att det var skönt att
redan vara hemma när skolan slutade, de sparade otroligt mycket tid. Restiden till skolan
minskade och de upplevde att de fick mer gjort hemma. Samtliga elever saknade det sociala
gemenskapen. Nedan beskriver Ingrid att det är kul att ha en gemenskap och tillhöra ett
socialt sammanhang.
Det är ju kul att gå i en klass som man sen ska ta studenten med.

Därför ville de flesta av gymnasieeleverna vara på plats och kunde inte tänka sig att studera
på distans. En faktor som nämns är att det var lättare att ha distansundervisning på våren än
på hösten och vintern. Detta var för att det är finare väder på våren, och då kunde eleverna
sitta ute mycket och ta vara på vädret. På hösten och vintern var det tungt att sitta hemma och
studera. Eleverna menar att under hösten behövs den sociala och gemenskapen mer än på
våren, eftersom vädret påverkar måendet väldigt mycket.
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En aspekt till är att det berodde på hur lärarna i sådana fall skulle lägga upp undervisningen
om eleven skulle vilja vara på distans igen. Alla eleverna vill ha idrottslektionerna på plats
för att det skapar en gemenskap och det är kul att göra saker tillsammans. Leon och Klara
kunde tänka sig att ha den teoretiska delarna på distans och möjligtvis göra egna
träningsdagböcker.

7. Diskussion
I detta avsnitt diskuteras metoden och resultatet i förhållande till tidigare forskning om
distansundervisning i idrott och hälsa.

7.1 Metoddiskussion
Validitet och reliabilitet är viktigt när en studie utförs. Begreppen beskriver hur kvaliteten är
på studien. Dessa begrepp används framförallt i en kvantitativ undersökning (Barmark och
Djurfeldt, 2015). Denna studie är en kvalitativ undersökning och begrepp som används
istället är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och vilken möjlighet det finns att styrka och
konfirmera. Trovärdigheten definieras genom att forskaren har följt de regler och ramar som
finns när en kvalitativ studie ska utföras. Detta kan vara att forskaren kan bekräfta
uppfattningen av vad intervjupersonerna har berättat om, och säkerhetsställt att intervjuaren
och intervjupersonen har samma verklighet, respondentvalidering (Bryman, 2011). Detta har
utförts då intervjuaren har frågat samtliga intervjupersoner om intervjuaren har förstått
intervjupersonens svar på ett korrekt sätt.
Överförbarheten definieras i en kvalitativ studie genom att den tenderar till att ha fokus på
den unika kontexten och betydelsen av de aspekter av den sociala verkligheten som har
studerats. Den empiriska frågan är om den ena kontextsituation ger samma resultat vid
samma tidpunkt eller vid en annat tillfälle. Överförbarheten anses som tillförlitlig. Däremot
kan gester, tonlägen och kroppsspråk försvunnit i transkriberingen. Men det anses att samma
svar från intervjupersonerna skulle uppstått oberoende tidpunkt.
Pålitligheten definieras genom att forskare har skapat en fullständig och tillgänglig
redogörelse om forskningsprocessens olika faser. Från problemformuleringen till vilka
slutsatser som kan dras av undersökningen (Bryman, 2011). Pålitligheten i denna studie anses
som god då forskaren har redovisat hela forskningsprocessen från början till slut.
Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren inte kan få någon fullständig
objektivitet i en samhällelig forskning. Forskaren kan inte tillåta att personliga värderingar
påverka slutsatserna av undersökningen (Bryman, 2011). Det anses att forskaren delvis i
denna studie inte har några personliga värderingar som påverkat intervjupersonerna. Detta för
att forskaren själv har upplevt distansundervisning, men inte inom ämnet idrott och hälsa från
ett elevperspektiv. Därför kan vissa personliga värderingar från forskaren ha vägds in om hur
det är att ha distansundervisning generellt.
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Ett annat begrepp som är viktigt i en kvalitativ studie är äktheten (Bryman, 2011). Det
innefattar rätt bild, om undersökningen ger utrymme för de uppfattningar, upplevelser och
åsikter som intervjupersonerna har velat förmedla. Det anses att en rätt bild av
intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar har fått utrymme i undersökningen.
Bekvämlighetsurvalet och det målstyrda urvalet gjordes för att fånga upp intervjupersoner
snabbt, för att spara tid. Det som kan vara problematiskt är att jag har undervisat
intervjupersonerna under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Men jag anser att det
inte har någon betydelse i denna undersökning då frågorna i intervjun inte är känsliga. Den
semistrukturerade intervjuguiden valdes för att ha fasta teman och övergripande frågor, men
ändå hålla intervjun öppen beroende på vad intervjupersonen ville berätta. Nackdelen med en
semistrukturerad intervju är att intervjupersonen kan ha svårt att hålla sig till ämnet och att
den som intervjuar inte får svar på sina frågor (Bryman, 2011). Det upplevdes att
intervjupersonerna höll sig till ämnet.
Transkriberingen var utmanande. Gester och kroppsspråk är svårt att få med i
transkriberingen när det enbart finns en ljudfil att lyssna på. Anteckningar under intervjun
togs inte på grund av de tips som Bryman (2011) nämner. Intervjupersonerna kan undra vad
och varför intervjuaren skriver under intervjun och därför bör det undvikas. Gester och
kroppsspråk är något som delvis fallit bort under transkriberingen. Intervjupersonerna blev
tillfrågade om jag som forskare hade uppfattat dem rätt, detta för att säkerställa deras svar.
Den tematiska analysen var relativt lätt att göra. Den semistrukturerade intervjuguiden hade
valda teman (Bilaga 1) och därför skapades liknande teman i analysen. Teman hjälpte till att
förstå fenomenet om vilka upplevelser gymnasieelever har om distansundervisning i ämnet
idrott och hälsa. Däremot uppkom det subteman i de olika tematiseringarna som till exempel
för- respektive nackdelar med digitala verktyg och fysisk aktivitet på distans (Bilaga 2). Valet
av analysmetod är jag nöjd med och det gav ett rikt material.
Fenomenologi är att beskriva ett fenomen (Brinkkjaer & Høyen, 2020). I denna studie är
fenomenet gymnasieelevers upplevelser om distansundervisning i idrott och hälsa. Brinkkjaer
& Høyen (2020) menar att forskaren måste vara fördomsfri när undersökningar av
människors upplevelser görs. Den semistrukturerade intervjun möjliggjorde att
intervjupersonen till viss mån styrde samtalet och på så sätt genomfördes intervjuerna med
fördomsfrihet. Dalen (2015) beskrev fenomenologi, att genom att få en förståelse av
fenomenet behövs en beskrivning och analys av en situation. När detta görs hittas det teman
så som fysisk aktivitet, upplevelser och digitala verktyg som kan tolkas och beskrivas för att
sedan göra en teoretisk tolkning.
Hermeneutiken var en annan utgångspunkt i denna studie (Brinkkjaer & Høyen, 2020). En
tolkning av vad intervjupersonerna har upplevt har gjorts samt en förståelse av fenomenet.
Genom att undersöka olika delar av distansundervisningen, såsom fysisk aktivitet,
upplevelser och digitala verktyg kan dessa delar tolkas och analyseras för att få en helhet om
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distansundervisningen. Distansundervisningen är fenomenet men delarna som fysisk aktivitet,
upplevelser och digitala verktyg är delar som har tolkats och analyserats för att få en
förståelse och helhetsbild.

7.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien var att beskriva gymnasieelevers upplevelser om ämnet idrott och hälsa på
distans. För att nå syftet valdes en kvalitativ studie för att få ett mer djup och där det kan
ställas mer öppna frågor. I denna studie användes även fenomenologi och hermeneutik för att
förstå och analysera fenomenet. Genom att intervjua gymnasieelever som går andra eller
tredje året på gymnasiet, har en större förståelse uppnåtts om hur de upplevde att ha idrott och
hälsa på distans under covid-19 pandemin. Genom att diskutera olika delar såsom fysisk
aktivitet, digitala verktyg, fördelar respektive nackdelar med undervisningen kan slutsatser
dras med hjälp av tidigare forskning. Däremot är det vissa delar från tidigare forskningen som
inte överensstämmer med resultatet. Nedan kommer en diskussion om resultatet i förhållande
till tidigare forskning att redovisas med hjälp av underrubriker.
7.2.1 Upplevelser
Upplevelsen om distansundervisningen var mycket blandad. I början tyckte eleverna det var
skönt att sitta hemma, men det blev tuffare ju längre tiden gick. Något som togs upp varför
distansundervisningen kändes tuff var när på året distansundervisningen skedde. Bergdahl
och Nouri (2020) och Daum m.fl. (2021) beskrev i sina studier att stressen och
välbefinnandet hos eleverna blev sämre under distansundervisningen. Men det framgår inte
om det var under hela distansundervisningen eller under en viss tidsperiod. Resultatet i denna
studie visar att gymnasieeleverna upplever att det var mer utmanande med
distansundervisning under hösten och vintern än på våren. På våren ansåg gymnasieeleverna
att det var skönt att vara hemma för att de kunde utnyttja vädret. Eleverna brukar vara ute en
del på idrottslektionerna under våren. Eleverna bekräftar Bergdahl och Nouri (2020) och
Daum m.fl. (2021) att välbefinnandet påverkades negativt på grund av brist på socialt
umgänge.
Skolinspektionen (2018) menade på att det fanns tre utvecklingsområden för idrott och hälsa.
Den första var att undervisningen behöver vara en trygg lärmiljö där eleverna vill delta och
våga uttrycka åsikter. Det andra området var att ämnet behöver individualiseras och anpassas
efter varje elevs behov. Den tredje och sista området var att det behövs mer tid och utrymme
för eleverna att reflektera över sitt lärande och att läraren behöver vara mer tydliga med vad
som bedöms i ämnet (Skolinspektionen, 2018). Dessa tre utvecklingsområden i förhållande
till distansundervisning är intressant. Några av de intervjuade eleverna nämner att det var
lättare att utföra aktiviteter på distans för att det blev en mer trygg lärmiljö. Det fanns inga
andra elever som stod och tittade på hur aktiviteten utfördes. Men eleverna nämner också att
det var jobbigt att bli filmade. Eleverna beskriver inte att det berodde på att de var otrygga,
utan för att de var oroliga om de syntes eller inte, och om hur det på så sätt påverka betyget.
Detta berör utvecklingsområde tre, att lärare upplevdes otydliga på vad och hur eleverna
bedöms. Det tror jag handlar om att läraren inte har konkretiserat kunskapskraven eller vad
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som bedöms i ett moment. Omställningen till distansundervisning kom plötsligt och lärarna
blev tvingade till att vara flexibla och ställa om sin undervisning (Bergdahl och Nouri, 2020).
Lärarna hade fullt upp med att ställa om den traditionella undervisningen till
distansundervisning. Därför tror jag att konkretiseringen av kunskapskrav och utförande kom
i skymundan.
Det andra och tredje utvecklingsområdet handlade om att ämnet behöver individualiseras och
att eleverna behöver med tid och utrymme för att reflektera över sitt eget lärande. Detta är
något som distansundervisningen har uppnått. Vilket tidigare forskning också bekräftar
(Bozkus, 2014; Dumčienė m.fl., 2016; Hergüner, 2012). Tidigare forskning visar på att det är
lättare att individualisera och göra undervisningen mer flexibel. Eleverna i intervjuerna
nämner också att ämnet näst intill individualiseras helt när eleverna inte kunde utföra
aktiviteter ihop. Det var sällan de gjorde fysiska aktiviteter ihop på grund av att de inte fick
träffas och inriktningen var att utveckla sin egna fysiska hälsa. Eleverna upplevde också att
de fick mer tid till att reflektera. Det för att en skriftlig uppgift om deras aktivitet skulle
lämnas in efter varje lektionstillfälle. Ibland kunde uppgiften handla om att eleverna skulle
lämna in en “skärmdump” på en plats de gått, joggat eller sprungit förbi. Ibland kunde det
vara en bifogad fil från runkeeper med distans och tid. Men det kunde också vara att eleverna
skulle göra korta kommentarer om dagens aktivitet.
Tidigare forskning visade att elevernas arbetsbelastning ökade och att elever hade svårt att
planera sin tid under distansundervisningen (Daum & Buschner, 2012; Varea & GonzálezCalvo, 2020; Williams m.fl., 2020). Eleverna var stressade och visste inte hur de skulle lägga
upp den fria tiden de fick under lektionstillfällena. Detta menade Fidalgo m.fl. (2020)
berodde bland annat på att eleverna förlorade motivationen. Vissa av de intervjuade
gymnasieeleverna nämner att det var svårt att planera sin tid. Till exempel förklarar en elev
att om hon inte planerade sin dag fick hon ingenting gjort. Men detta är något som är
individuellt. Många elever har förmågan att strukturera upp och använda sin tid. Medan andra
elever behöver hjälp och stöttning för att kunna strukturera upp sin tid. De elever som hade
svårt med struktur och planering påverkades negativt av distansundervisningen. Däremot
menade Simonson m.fl (2011) att lärande resultatet inte påverkats om utbildningen läses på
distans eller inte. Simonsons m.fl (2011) studie är gjord innan pandemin och är gjorda på
elever som valt att läsa på distans. Bergdahl och Nouri (2020) beskrev också att elever som
har svårigheter i hemmet påverkades negativt av distansundervisningen. Detta är inget som
dessa intervjuade gymnasieeleverna bekräftar. Eleverna som blev intervjuade antydde inget
om att de vanligtvis har det svårt i skolan eller att det blev svårare för dem. Det var
planeringen av tiden som blev mer utmanande enligt eleverna i studien.
De intervjuade eleverna ansåg inte heller att arbetsbelastningen ökade på det sättet som
tidigare forskning påvisar (Daum & Buschner, 2012; Varea & González-Calvo, 2020;
Williams m.fl., 2020). Detta för att eleverna tyckte det var självklart att de behövde skicka in
material för att bevisa att de varit delaktiga under lektionen. Tidigare forskning visade också
på att ämnet blev mer teoretiskt, vilket inte de intervjuade gymnasieeleverna uppfattar eller
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beskriver. De intervjuade gymnasieeleverna antyder mer att den fysiska aktiviteten var
central i undervisningen under distansundervisningen.
Tidigare forskning visar att när covid-19 pandemin kom till Sverige ställdes skolelever och
vårdnadshavare inför nya utmaningar (Bergdahl och Nouri, 2020). Alla hushåll behövde en
god internetuppkoppling, alla individer som studerade eller jobbade hemma behövde en dator
och en lugn arbetsplats (Akalin och Gümüs, 2020; Bergdahl och Nouri, 2020). Daum m.fl.
(2021) menade på att pandemin slog hårt mot låginkomsttagare och att det är viktigt att ta
hänsyn till vilka digitala möjligheter hemmet har. Ingen av de intervjuade gymnasieeleverna
upplevde detta som ett problem. Alla eleverna hade fått datorer från skolan. Alla elever hade
en god internetuppkoppling. Men ibland kunde internetuppkopplingen medföra tekniska
problem, men det var inget som påverkade i längden. Däremot upplevde gymnasieeleverna
att arbetsmiljön inte var bra. De elever som hade syskon och vårdnadshavare hemma
beskriver att de irriterade sig på varandra, det var svårt att jobba ostört och att eleven fick
sitta på sitt rum för att kunna delta i undervisningen. De eleverna som inte hade
vårdnadshavare eller syskon hemma upplevde en annan situation. Eleverna tyckte det var
tråkigt, ensamt och att det var svårt att koncentrera sig. De menade att de kunde göra andra
saker i hemmet som tog deras uppmärksamhet. Som att se på tv, städa eller andra
hushållssysslor. Men oavsett om eleverna hade sin familj hemma eller om de satt ensamma
saknade alla den sociala gemenskapen från klasskompisarna.
7.2.3 Fysisk aktivitet
Enligt tidigare forskning beskrivs det att den fysiska aktiviteten blev mindre på grund av
distansundervisning (Daum & Buschner, 2012; Daum & Woods, 2015; Varea & GonzálezCalvo, 2020). Men detta är inget som de intervjuade gymnasieeleverna upplevde. Något som
gymnasieeleverna nämner är att den fysiska aktiviteten inte minskade men att den blev
annorlunda än vad de var vana vid. Eleverna uttrycker att i början var de rädda för att idrott
och hälsa undervisningen enbart skulle bli teoretiskt. Men det visade sig att bli tvärtom. Det
fanns teoretiska inslag men inriktningen var den fysiska aktiviteten. Lärare uppmanade
eleverna att vara fysiskt aktiva även utanför skolan och utanför lektionstillfällena. Detta
gjorde att eleverna inte upplever att de var mindre fysiskt aktiva vid lektionstillfällena.
En gymnasieelev nämner att det var synd att det enbart var inriktning på den fysiska hälsan.
Det var den sociala och psykiska hälsan som hon upplevde som jobbig. Detta kan jag delvis
hålla med om när jag lyssnar på när eleverna berättar om idrottslektionerna under
distansundervisningen. Som jag får det beskrivet till mig från gymnasieeleverna anser jag att
lärarna enbart inriktade sig på att eleverna skulle vara fysiskt aktiva. Därför glömdes det bort
att undervisa om eller beröra den sociala och psykiska hälsan under distansundervisningen.
Läraren (2021) tipsade bland annat om att lyssna på Anders Hansens sommarprat för att
skapa diskussioner om hälsa. Men annars nämner inte Läraren (2021) några andra tips om hur
social och psykisk hälsa kan beröras på distans. Är detta något som är bristande överlag i
undervisningen eller är det en utmaning att beröra dessa dimensioner om hälsa på distans?
Jag tror det kan vara en kombination mellan dessa två. Det kan vara svårt att undervisa om
social och psykisk hälsa på ett konkret sätt.
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En nackdel som eleverna nämner om den fysiska aktiviteten var att den blev väldigt
enformigt. Det är inget som nämns i tidigare forskning. Jag kan förstå att det kan bli
enformigt när det finns begränsat med material och tid. Därför anser jag att upplägget som
Rickard, Linn och Leon på skola 1 hade, att de får utföra en aktivitet under dagen och sedan
lämna in och redovisa innan klockan 23.50 samma dag, var ett bra upplägg. Har eleverna
enbart 60-80 minuter på sig under en lektion att utföra en aktivitet, och de behöver vara på
plats framför datorn till nästa lektion, är det lätt att samma aktiviteter görs på grund av
tidspress. Har eleven tillgång till skogen som hjälpmedel blir det en promenad eller löptur.
Jag förstår att det upplevs som enformigt i längden, men aktiviteterna är något som eleverna
senare kan utföra utanför skoltid. Mitt förslag är att eleverna skulle utföra en fysisk aktivitet
under lektionen. Dels för att påvisa att ämnet är viktigt och ännu viktigare under
distansundervisningen. Men om eleverna väljer att ta en promenad under lektionstiden ska de
utföra en annan fysisk aktivitet under dagen som de sedan ska redovisa. Det kan till exempel
vara att eleven går och simmar, går på sin lagträning/individuella träning, ta en cykeltur eller
gå till gymmet. Detta för att de inte ska finnas någon tidspress som det gör under
lektionstillfället. Men även att koppla den teoretiska delen till ämnet. Till exempel hur
aktiviteten har för betydelse för den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Detta för att få med
mer teoretiska inslag men även berör fler dimensioner än den fysiska hälsan.
7.2.4 Digitala verktyg
En utmaning som nämns i tidigare forskning var att lärare och elever saknar IT-kompetens
för att undervisningen ska vara gynnsam (Akalin och Gümüs, 2020; Awamleh, 2020; Daum
& Buschner, 2012; Healy m.fl., 2014; Vernadakis m.fl., 2012). Detta bekräftar även
Skolverket (2016) att IT-utrustningen har ökat men att IT-kompetensen bland lärare inte har
ökat. Howard (2013) och Villalba m.fl. (2017) nämner att lärare i idrott och hälsa sällan
använder sig av digitala verktyg i undervisningen på grund av att den fysiska aktiviteten
minskar samt att det uppstår tekniska problem. Detta är något som de intervjuade
gymnasieeleverna delvis håller med om. Det uppstod tekniska problem med bland annat ljud
och bild. Några elever beskriver att när hela klassen skulle utföra ett pass ihop uppstod det
tekniska problem. Däremot ansåg inte eleverna att de själva hade problem med tekniken utan
att det var de äldre lärarna. Men de intervjuade eleverna nämner inget om att den fysiska
aktiviteten minskade på grund av digitala verktyg utan snarare tvärtom.
Daum m.fl. (2021) beskriver att det är viktigt att lärarna samspelar med varandra. Detta för
att eleverna inte ska behöva lära sig eller byta till nya plattformar under
distansundervisningen. Detta är något som eleverna inte har upplevt under
distansundervisningen. Några av de intervjuade eleverna nämner att ibland var det svårt att
veta var de skulle ansluta sig. Skulle eleverna ansluta sig via google meet eller zoom? Detta
är något som lärarna kunde samarbetat om bättre på anser eleverna. Vilket även tidigare
forskning belyser att lärare ska ha i åtanke när distansundervisning ska bedrivas.
Chism och Wilkins (2018) ger tips om att använda sig av träningsklockor och appar i idrott
och hälsa undervisningen. Detta är något som lärarna i idrott och hälsa har gjort enligt de
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intervjuade eleverna. Något som gymnasieeleverna upplever som problematiskt är att när de
skulle redovisa sin aktivitet uppstod tekniska problem. Sträckan som de utfört stämmer ibland
inte, “appen” har pausat aktiviteten eller att ingenting har registrerats. Lärarna använde sig av
dessa redovisningar som ett kvitto på att eleverna hade utfört en aktivitet under
lektionstillfället. Läraren (2021) beskriver även att eleverna kan planera ett pass till en
klasskompis och använda sig av “appar” när de har distansundervisning i idrott och hälsa. Jag
anser att digitala verktyg måste inkluderas mer i den traditionella undervisningen. Hade
digitala verktyg använts mycket i undervisningen innan pandemin hade omställningen till
distansundervisningen i idrott och hälsa inte uppfattas som lika omfattande.
7.2.5 Framtiden
“Blended learning” är en undervisningsform som är mycket populär internationellt
(Awamleh, 2020; Chism och Wilkins, 2018; David m.fl., 2021; Fidalgo m.fl., 2020;
Hrastinski, 2019; Vernadakis m.fl., 2012). Studierna visar på att elever får mer valmöjligheter
och att undervisningen blir mer flexibel. Även att det blir en roligare undervisningsform.
Många av eleverna som intervjuades svarade att de inte vill ha idrott och hälsa på distans och
inte kunde tänka sig att gå en utbildning som är “blended learning”. Enbart Klara och Leon
kunde tänka sig att delvis ha idrott och hälsa på distans. Detta var för att de sparade mer tid
på att ha undervisningen hemma. Leon och Klara menade att de slapp pendla in till skolan
och att de fick mer skolarbete gjort hemma för att de inte fanns andra som distraherade dem.
Däremot poängterar Leon och Klara mycket tydligt att de enbart kunde tänka sig att ha det
teoretiska inslaget på distans, inte det fysiska momenten i ämnet. Alla de intervjuade eleverna
berättar att de tycker det är kul att träffas och göra saker tillsammans. Därför hade inte
“blended learning” på gymnasiet varit ett alternativ för dem. Men om de skulle studera vidare
på högskolan eller universitet var “blended learning” en möjlighet. Eleverna menar att de kan
söka en utbildning på en annan ort utan att flytta.
7.2.6 Begränsningar och framtida forskning
Framtida forskning skulle kunna vara att göra mer intervjuer om hur elever upplever
distansundervisningen i idrott och hälsa i en svensk kontext. Däremot skulle
undervisningsformen “blended learning” kunna vara något att introducera i Sverige eller om
eleverna skulle vilja vara på plats i skolan? Är detta en framtida arbetssätt för idrottslärare
eller andra ämneslärare? Skulle denna undervisningsform öka lärandet och deltagandet i
skolan? Denna metod är uppskattad internationellt och av elever och lärare som valt att
undervisa och studera på distans. Men skulle detta vara en möjlighet i Sverige eller vill
eleverna vara på plats i skolan. Eleverna som intervjuades beskrev väldigt tydligt att de ville
vara på plats. Men jag tror det beror på att de blev tvingade att studera på distans. Men om
eleverna kunde söka sig till en skola där “blended learning” var undervisningsformen, skulle
detta vara något för fler elever?
En annan kunskapslucka som skulle kunna undersökas är hur betyg och bedömningen
påverkades av distansundervisningen. Var det lättare att bedöma eleverna och hur elevernas
betyg har påverkats under pandemin? Men även om betygen för eleverna förändrades till det
bättre eller sämre? En annan kunskapslucka som skulle kunna undersökas är hur den sociala
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och psykiska hälsan berörs i den traditionella undervisningen. Men även hur man skulle
kunna beröra dessa dimensioner av hälsa på distans. Är detta ett moment som är utmanande
att undervisa om överlag på grund av att det saknas material och/eller kunskap. Eller beror
det på att lärare inte känner sig bekväma att undervisa om psykisk och social hälsa.

8. Slutsatser och implikationer
Slutsatsen från Jarhed och Strands (2020) forskningsöversikt var att distansundervisning ska
vara en valmöjlighet och inget som ska vara påtvingat. Den tidigare forskningen visade på att
elevers välbefinnande påverkats negativt av distansundervisningen och att den fysiska
aktiviteten minskade. Resultatet i denna studie visade att gymnasieeleverna inte uppfattade
det som att den fysiska aktiviteten minskade, utan bara att aktiviteten var annorlunda än vad
de var vana vid. Även att digitala verktyg har hjälpt eleverna att kunna delta och redovisa
sina förmågor i undervisningen. Eleverna uppger inga större hinder mer än att digitala
verktyg kan krångla vid enstaka tillfällen. Men att både lärare och elever kan behärska
digitala verktyg. Däremot håller gymnasieeleverna med om att välbefinnandet och den
sociala gemenskapen var problematisk under distansundervisningen.
En faktor som belyses i denna studie, som tidigare forskning inte nämner, är att det beror när
på året distansundervisningen sker. På våren var det lättare medan under hösten och vintern
var det tyngre att sitta hemma under distansundervisningen. Det är något som inte belyses i
den tidigare forskningen om distansundervisning. En annan slutsats som kan dras är att
undervisningsformen “blended learning” inte var ett alternativ för dessa elever.
Gymnasieeleverna menar att de saknar gemenskapen som man får när man är närvarande i en
klass. Men de skulle eventuellt kunna tänka sig distansundervisning på högskole- eller
universitetsnivå. Distansundervisningen i förhållande till Skolverkets (2018) förslag på
förbättringsområden har genom covid-19 pandemin delvis uppnåtts. Ämnet har
individualiserats mer, elever har fått mer tid till att reflektera över sitt egna lärande och
många elever uppfattade distansundervisningen som en trygg lärmiljö. Distansundervisningen
bidrog inte till att lärare blev mer tydliga på vad och på vilket sätt olika moment bedöms.
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10. Bilagor
10.1 Bilaga 1 - Intervjuguide
Inledande frågor
1. Vilken årskurs går du i?
2. Vilket program går du?
3. När hade du distansundervisning i idrott och hälsa?
3.1 Hur länge hade du distansundervisning?
4. Berätta vad du tänkte när du fick veta att ni skulle ha idrott på distans.
Fysisk aktivitet
5. Vad gjorde ni på idrotten innan pandemin?
6. Vad gjorde ni under distansundervisningen i idrotten?
7. Berätta hur du upplevde den fysiska aktiviteten under idrottslektionerna på distans?
Upplevelser
8. Vilka fördelar upplever du med distansundervisningen i idrott och hälsa?
8.1 Varför upplevde/tyckte du detta var positivt?
9. Vilka nackdelar upplever du med distansundervisningen i idrott och hälsa?
9.1 Varför upplevde/tyckte du detta var negativt?
10. Vad upplevde du var den största skillnaden mellan undervisningsformerna?
Teknologi
11. Berätta hur teknologin under distansundervisningen fungerade.
12. Användes tekniska hjälpmedel?
12.1 Vilka?
13. Hur såg din arbetsmiljö ut hemma när du studerade på distans?
Framtiden
14. Hur hade du velat att distansundervisningen i idrott och hälsa skulle sett ut?
15. Skulle du kunna tänka dig att ha idrott och hälsa på distans?
15.1 Varför/varför inte?
16. Något annat du vill tillägga som inte tagits upp?
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10.2 Bilaga 2 - Exempel på den tematiska analysprocessen
Tabell: Exempel på teman och subteman i den tematiska analysprocessen
Fysisk aktivitet
innan pandemin

Fysisk aktivitet
på distans

Fördelar på
distans

Nackdelar på
distans

Tommy

Mycket
bollsport innan
pandemin

Fick välja men
mycket
promenader och
löpturer

Kunde välja sin
idrott som man
utför på
träningen

Mycket
promenader och
tidspress

Leon

Mycket
lagsporter innan
pandemin

Mycket samma
som
promenader och
löpturer man
fick möjlighet
att välja

Man fick välja
vad man kunde
göra

Blev samma sak
hela tiden

Rickard

Lagsporter
innan pandemin

Bara individuell
träning

Såg inga direkta
fördelar

Blev enformigt

Elsa

Mycket lekar
och lagsporter
innan pandemin

Egen Träning
som
promenader

Man kunde
välja lite själv

Det var tråkigt

Linn

Mycket
tillsammans
med andra som
spökboll och
olika lekar

Kunde välja
aktivitet själv

Kunde välja när
man fick utföra
aktiviteten

Blev mindre
fysisk aktiv och
lektionerna var
osammanhänga
nde

Ingrid

Lagsporter och
lekar

Enformig
Kul att planera
individuell
åt andra
träning. Fick
kompisar
möjlighet ibland
att välja

Man
uppmanades att
vara kreativ
men det var
svårt när man
inte fick
exempel

Klara

Lagsporter och
lekar

Mycket fysisk
aktivitet
individuellt på
distans

Var bara fokus
på det fysiska
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Fick välja
aktivitet men
annars inga
fördelar

