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Sammanfattning 

Fysisk inaktivitet och stillasittande är stora hälsorisker då samhället idag blir allt mer beroende av 

teknologin både under fritid, inom arbetslivet och i skolan. Vårt syfte med denna studie är att 

undersöka om teknologin på något sätt påverkar barnens fysiska aktivitet negativt. Detta är en 

kvalitativ fallstudie med intervjuer och observationer som genomförts i två lågstadieklasser på två 

olika skolor med olika regler gällande användandet av teknologi. Ena skolan använder sig av 

surfplattor från och med förskoleklass medan den andra skolan inte börjar med teknologi, i form 

av datorer, förrän i sjundeklass. Undersökningens resultat visar att barnens fysiska aktivitet i 

skolmiljö inte påverkas nämnvärt av att skolorna har regler angående användandet av tekniska 

resurser. Utifrån våra observationer kan vi också se att det behövs mer fokus och riktlinjer på hur 

man kan förminska förslitningsskador från barnens dåliga hållning vid användandet av surfplatta i 

framtiden. Intervjuerna visar också att lärare tycker att mer ansvar bör läggas på föräldrarna än på 

skolorna för att få barnen mer aktiva och intresserade av en fortsatt aktiv livsstil. 

Abstract 

Physical inactivity and sedentary are today big health risks when today's society is becoming 

increasingly dependent on technology both in leisure, in the workplace and at school.  

Our purpose with this study is to investigate whether the technology in any way affect the children's 

physical activity negatively. This is a qualitative case study with interviews and observations 

conducted on two primary school classes in two different schools with different rules and use of 

technology. One school uses tablets from preschool while the other school does not start with 

technology, in the form of computers, until the seventh grade. The results of this survey show that 

children’s physical activity in the school environment not is significantly affected by the schools 

regulations on the use of technical resources. Based on our observations, we can also see the need 

of more focus and guidance on how to reduce repetitive strain injuries from children's bad posture 

in their use of tablets. The interviews also show that teachers think that more responsibility should 

be placed on the parents than on schools to get kids more active and interested in an active lifestyle.  
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1. Inledning 

Tiderna förändras snabbt och bara sedan 90-talet kan man se stor skillnad på teknologin och dess 

framfart. Vi människor har aldrig förr varit så beroende av teknologin och den dominerar vår 

vardag på många sätt idag. I nästan alla hem finns det någon form av tekniska prylar som till 

exempel TV, dator, mobiltelefon och surfplattor som många timmar kan spenderas framför. 

Tekniken utvecklas allt mer och exemplen som listas ovan finns på många fler platser som 

arbetsplatser och även i skolan, där det blir allt vanligare.  

Fysisk aktivitet är av stor betydelse för vår utveckling och välmående. Som för barn är det av stor 

fördel att vara aktiv och där deras vardag borde bestå av att leka, springa, klättra, hoppa, dansa och 

krypa på grund av många fysiologiska aspekter som kan vara avgörande för en hälsosam livs st il 

senare i livet. Men hur påverkas barnen av teknologin och tar den ifrån barnen den fria leken på 

något sätt? 

 

1.1 Syfte 

 Syftet med studien är att undersöka hur barns hälsa kan påverkas av dagens moderna teknologi. 

1.2 Frågeställningar 

 På vilka sätt kan teknologianvändningen påverka barns hälsa? 

 Hur kan barnens koncentrationsförmåga skilja sig åt mellan klasser med och utan iPad som 

läromedel/hjälpmedel? 

 Vilken påverkan kan teknologianvändningen ha på barns fysiska aktivitet? 

 

  



 

 

2. Litteraturbearbetning 

Som flera tidigare studier (Ekelund, m.fl. 2012; Janssen, & LeBlanc, 2010) visat, har fysisk 

aktivitet positiva effekter på hälsan och därför är det viktigt att i skolan främja elevers fysiska 

aktivitet så gott det går. Alla elever ska erbjudas daglig fysisk aktivitet på skolorna runt om i landet 

men endast de få timmar lektioner som ges till idrott och hälsa är inte tillräckligt (Hedström, 2016). 

I idrottsrörelsens idéprogram (2005) taget ur FYSS (2008) nämns några punkter avsett idrott för 

barn upp till 12 år; 

● Den ska vara lekfull och anpassad till deras utvecklingstakt. 

● Ledaren ska ha grundläggande kunskaper om barns utveckling. 

● Barn ska ha rätt att utöva flera idrotter i föreningar som de mår bra av. 

 

”All typ av kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur som ökar energiomsättningen” är en 

definition av fysisk aktivitet som då innebär tiden då barn inte är helt stilla eller exempelvis sover. 

Om barn blir mer fysiskt inaktiva, på grund av till exempel mer transport till och från skolan och 

att vissa tidigare platser där barn ägnat sig åt fri lek anses som osäkra, så kan det leda till 

hälsoproblem under deras uppväxt (FYSS, 2008). Hana Abdulla skriver i sitt examensarbete 

”Fysisk inaktivitet och stillasittande bland barn och unga i grundskolan” (2013) att stillasittandet i 

skolan blir ett allt större problem som leder till att eleverna får en allt mer ohälsosam livsst il. 

Exempel på olika hälsoproblem kan vara bland annat övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar samt 

diabetes typ 2.  

Hälsa är ett ord som kan definieras på olika sätt. Från WHO (1948) taget ur Winroth & Rydqvist 

(2008) kan vi hämta en av alla dessa, som lyder; ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp.” 

Enligt Folkhälsomyndigheten är stillasittande ett beteende som kan handla om att titta på TV, 

vila/sova, sitta vid dator eller transport via till exempel bil. Detta blir idag en allt mer vanlig 

hälsoriskfaktor, bland annat på grund av att vi till större del nu befinner oss i ett IT-samhälle och 

började lämna det industriella samhället redan under 80-talet. Kommunikation och information 

styrs idag i hög grad av tekniken (Winroth & Rydqvist, 2008). 



 

 

Teknologin gör stora framsteg och idag har många barn egna mobiltelefoner, surfplattor och 

datorer. Telenor har i samarbete med TNS Sifo har gjort en undersökning med syfte att ta del av 

barns mobila vanor, och är en av de mest ambitiösa undersökningarna som gjorts. I studien har 

barn svarat på vad de vill ha i julklapp och resultaten visar att 13 % av barnen som är 7-11 år vill 

ha en ny smartphone eller surfplatta. Telenors konsumentchef, Daniel Särefjord, säger: ”Surfpla ttan 

har verkligen slagit igenom bland barnen och utvecklingen går supersnabbt. Användarvänligheten 

och möjligheten att kombinera nytta med nöje är förmodligen starka skäl. Surfplattan är en 

kombination av spelkonsoll, böcker, datorer, DVD-spelare och mötesplatser.” (Telenor Barns 

mobila vanor, 2013) 

Barn utvecklas och runt 10-årsåldern blir kompisarna allt viktigare i deras liv och för deras 

utvecklingsprocess. Med kompisar i den åldern lär de sig saker som man inte lär sig med sina 

föräldrar, men föräldrarnas närhet är fortfarande en väldigt viktig del, trots att vännerna tar upp 

mycket av deras tid. I den här åldern kan man nämna ett antal färdigheter som barnen har 

gemensamt, bland annat att det är viktigt för barnen att passa in och få göra det som deras vänner 

får göra, att datorn ofta blir ett starkt intresse, att barnen är upptaget av aktiviteter och kompisar 

samt att barn börjar läsa mycket böcker och är aktiva i sociala medier (Vårdguiden, 2011).  

Tiden framför dator och TV ökar i denna ålder och de ägnar sig åt spel, chatt och surf på internet. 

Detta gör att barnen lär sig att kommunicera med omvärlden. Eftersom barn vill passa in och bli 

accepterade så är barn känsliga för kritik vad gäller bland annat utseende, särskilt de barn som på 

något sätt inte stämmer in på skönhetsidealen. Detta kan i sin tur leda till att barnen får komplex 

som de senare vill ändra på. För att också undvika eller förhindra att sitt barn blir överviktigt ska 

man leda barnet till en hälsosam livsstil med bra matvanor och möjligheter till rörelse (Vårdguiden, 

2011). 

  



 

 

3. Metod 

3.1 Design 

I denna studie används en kvalitativ fallstudie och det har valts för att detta är forskning som sker 

verbalt via intervjuer samt observationer. Intervjuer kan man med fördel användas bland annat för 

att studera upplevelser samt för att lättare förstå människors tankar och åsikter. Att finna ett 

sammanhang och gå in mer på djupet för att få mer information, görs också oftast och lättare på ett 

mindre antal undersökningsdeltagare som vi har i denna studie (Hassmén & Hassmén, 2008).  

Observationsstudier används med fördel för att det kan ske utan deltagares kännedom, vilket gör 

att händelser eller beteenden inte påverkas lika lätt som i till exempel intervjuer eller experiment 

(Hassmén & Hassmén, 2008)  

Fallstudier är till för att producera giltiga och hållbara resultat på ett etiskt godtagbart sätt. Med 

hjälp av kvalitativa fallundersökningar får man en närhet till projektet och syftar till att upptäcka 

nya saker, få nya insikter i olika skeenden eller ny kunskap om fenomen som kan missas i andra 

undersökningar snarare än att bevisa fakta (Merriam, 1994). 

Varför fallstudier passade till vår undersökning beror på att skolorna vi valde att besöka hade olika 

regler för mobilanvändning under skoltid och tillvägagångssättet under lektionstid var olika. Den 

ena skolan som vi kommer kalla F1 hade mobilförbud på skolområdet, som innebär att elevernas 

privata teknologi, som till exempel mobiltelefoner, inte var tillåtet att använda på skolområdet 

varken under lektionstid eller på raster. Däremot har kommunen för denna skola (F1) gjort en 

satsning av resurser på surfplattor, där alla elever på skolan blivit tilldelade en egen surfplatta för 

undervisningsbruk.  

Den andra skolan vi besökte, som i fortsättningen kommer kallas F2, har inte mobilförbud på 

skolan och det var tillåtet att eleverna fick använda sig av sina privata mobiltelefoner och surfplattor 

under sin vistelse på skolan. Dock var eleverna inte tillåtna att använda sig av dem under 

lektionstid.  

På grund av dessa olikheter passade kvalitativa fallstudier för vår undersökning, då vi ville se om 

det fanns någon skillnad på koncentrationen hos barn under lektioner och eftersom reglerna för 

teknologin för privat bruk på skolorna var så pass olika ville vi se om man kunde se någon skillnad 



 

 

på aktivitetsnivån för barnen under rasterna. Vi känner inte att vi skulle få de resultat vi var ute 

efter med hjälp av kvantitativa forskningsmetoder, även om en mix av dessa skulle kunnat 

underlätta viss datainsamling med hjälp av exempelvis enkäter.  

3.2 Urval 

För att välja vår undersökningsgrupp gjorde vi en eftersökning på internet för att se när barn oftast 

får sin första mobiltelefon. Vi hittade bland annat ett forum där föräldrar diskuterade detta, där det 

var stor variation av svaren, men flest tyckte att åtta- och tioåringar var en lämplig ålder. Vi läste 

en artikel där Telenor tillsammans med TNS Sifo (2013) gjort en undersökning om barns tillgång 

till mobiltelefon som visade att genomsnittsåldern var 8,7år. Utifrån vår eftersökning blev det ett 

handplockat urval, ett homogent urval där deltagarna väljs för att vi vill fokusera forskningen på 

en specifik grupp (Hassmén & Hassmén, 2008). Vi valde alltså att besöka två klasser, då av årskurs 

3 som består av främst nioåringar. Vi intervjuade 10 elever, fem av varje kön, i båda skolklasserna. 

Vi valde även att intervjua båda klassernas klassföreståndare och även en idrottslärare på skola F1 

(då idrottsläraren på F2 inte kunde medverka). I klassen på skola F1 var det totalt 25 elever och 

klassen på skola F2 bestod av 20 elever. Vi observerade båda klasserna under en skoldag vardera 

på båda skolorna. För att välja urvalsgrupp, har vi som innan nämnt, utgått från när barn får sin 

första mobiltelefon, men i vår undersökning har vi även fokuserat på annan teknologi som till 

exempel dator och surfplatta.  

3.3 Mätinstrument 

Eftersom vår studie är kvalitativ så använde vi oss av observationer och intervjuer, alltså har vi 

gjort en intervjuguide. Dock så bestod mestadels av undersökningen av spontanintervjuer, vilket i 

vårt fall innebär att de inte var bestämda utan skedde när tillfälle gavs och personerna valdes 

slumpmässigt ut. Frågorna för spontanintervjuerna kom vi på efter hand bland annat utefter 

observationerna. Vi hade bestämt träff med idrottslärare, så vi gjorde en intervjuguide formulerad 

till just dem. Däremot gick inte detta som planerat då vi inte fick träffa rätt idrottslärare för klassen 

på skola F1, men vi fick istället träffa idrottsläraren för äldre åldrar som fanns tillgänglig för dagen. 

På skola F2 var idrottsläraren inte på plats så här valde vi istället att ställa en av frågorna till 

klassföreståndaren. 



 

 

En intervjuguide liknas vid ett manus som strukturerar intervjuns förlopp och kan innehålla alla 

eller bara några ämnen som ska täckas (Kvale & Brinkmann, 2009). Det blir alltså förslag på frågor, 

man kan lägga till frågor allt eftersom men det är till för stöd så man håller sig till den uppgjorda 

planen.  Intervjuguiden som vi använde oss av (fast till andra lärare) är uppbyggd utifrån olika 

rubriker (se bilaga 2) 

3.4 Genomförande 

Vår första tanke var att bara besöka en skola för undersökningen så när vi bestämt oss för en skola 

(F1) tog vi kontakt med skolans rektor via telefon. Vi berättade om studiens syfte och hur vi ville 

genomföra den, sen frågade vi om tillåtelse att få vara med under en skoldag för observation och 

intervjuer. Under det telefonsamtalet fick vi reda på att skolan har ett mobilförbud men använde 

sig av iPads till undervisningen, vilket gjorde att vi ändrade oss angående vår studie. Istället för att 

bara besöka den skolan vi tidigare bestämt oss för, ville vi nu besöka ytterligare en skola, som då 

inte hade samma förbud eller använde sig av iPads/datorer till sin undervisning. Vi hade samma 

tillvägagångssätt för att få kontakt med skola F2, och samma information tilldelades båda 

rektorerna. Därefter skickade vi även ut ett informationsblad till rektorerna. Vi fick tillåtelse att 

besöka klass 3 på vardera skola som vi önskade, och tid, datum samt plats för genomförande av 

undersökningen bestämdes i respektive samtal.  

När vi kommit fram till respektive skola mötte vi upp klassföreståndare och förklarade hur vi tänkt 

oss den kommande dagen, här fick även de komma med åsikter och förslag. När alla barn sedan 

befann sig i klassrummet presenterade vi oss inför klassen och förklarade vår närvarande. De fick 

även ställa eventuella frågor till oss här. Innan lektionen började hade vi handuppräckning för att 

ta reda på hur många av eleverna som hade mobiltelefon, dator, surfplatta och TV- spel. Sedan 

under lektionen observerade vi bland annat hur barnen betedde sig, deras koncentration, hur de 

använde sig av surfplattan (F1), deras hållning osv. Här fick vi även idéer och tid till att formulera 

tänkbara frågor som vi till rasten kunde ställa till läraren i klassrummet. Dessa intervjuer med 

lärarna tog ungefär sju minuter att genomföra. Vi frågade innan varje tillfälle om vi fick tillåte lse 

att spela in intervjun, vilket godtogs av alla totalt 23 respondenter. Efter intervjun med lärare gick 

vi ut på skolgården för att se vad barnen sysselsatte sig med, och passade även på, främst vid 

besöket på F1, att ställa lite frågor till barnen där ute. Vid F2 fick vi (av tidsbrist och regnigt väder) 



 

 

istället börja våra spontanintervjuer runt om i klassrummet medan de arbetade med eget då läraren 

ansåg att deras uppgift var så pass lugn och tyst att barnen skulle behålla koncentrationen trots att 

vi gick runt bland bänkarna. 

Spontanintervjuerna som skedde med barnen under rasterna spelades också in, fast i flera 

omgångar. Flera barn intervjuades under samma inspelning och en inspelning blev 16 minuter och 

några andra sju minuter långa. Inför dagarnas andra rast fick vi återigen tillfälle att ställa frågor till 

klassföreståndare och elever om fler frågor dykt upp under andra lektionstiden. 

Efter varje skolbesök satte vi oss ner för att sammanfatta dagen och vad vi kommit fram till dittills, 

medan minnet var färsk och för att inte blanda ihop resultaten eftersom besöken skedde två dagar 

i följd. Sedan delade vi upp intervjuerna och valde att transkribera dem hemma. 

 

3.5 Databearbetning 

Till vår hjälp för databearbetningen använde vi oss av ljudinspelning via mobiltelefon. Under våra 

observationer skrev vi ner på ett block det vi såg, hörde och upplevde, till exempel avvikande 

händelser som ljud från mobiltelefon under lektionerna. Inspelningarna från intervjuerna 

avlyssnades och transkriberades, som betyder att texten skrevs ner i ord för att bland annat få 

tillgång till citat och för att vi inte skulle påverka respondenternas svar på något sätt. Efter detta 

skedde en analys och bearbetning av det nedskrivna materialet (Hassmén & Hassmén, 2008). De 

intervjuer som inte spelades in var inte så långa så dem skrev vi så utförligt som möjligt på papper 

för att få med det mesta. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

För att det ska finnas en mening med observationen och intervjuerna i studien måste både 

reliabiliteten och validiteten vara på en godtagbar nivå. Validitet är ställningstagandet till hur 

trovärdig och pålitlig denna studie är (Merriam, 1994). Har man lyckats fånga upp de fenomen som 

man söker under studien? Avgörande för detta kan vara genom att ställa rätt fråga vid rätt tidpunkt. 

Fördel för oss här var att vi var två stycken som observerade och intervjuade, vilket stärker 

validiteten i studien. Reliabilitet handlar om hur lätt ens forskningsstudie kan upprepas, det vill 



 

 

säga hur lätt andra skulle kunna följa våra instruktioner om vårt genomförande för att få samma 

resultat (Hassmén & Hassmén, 2008). För bästa möjliga reliabilitet för en studie skulle det vara av 

fördel att göra sin undersökning vid två tillfällen. Det skulle vara större fördel för oss i vår studie 

att besöka båda skolorna två dagar i rad, kanske till och med mer. Men av grund av vårt val av 

fallstudie som forskningsval så valde vi att besöka båda skolorna två dagar i följd (en dag vardera), 

för att på så sätt öka vår reliabilitet och validitet då tid inte fanns att vara på skolorna i mer än en 

dag i båda fallen. Vi har under våra observationer och spontanintervjuer fått fram bra information 

och önskade fenomen för vår studie vid båda besöken. Däremot har validiteten påverkats eftersom 

vi inte riktigt fått fram allt önskat material från intervjuer med idrottsläraren på skolan F2, som vi 

inte kunde träffa under vårt besök på grund av semester. På skola F1 fick vi prata med idrottsläraren 

för mellanstadiet då idrottsläraren för vår klass var hemma på grund av sjukdom, vilket också 

gjorde att vi inte fått rätt önskat material. 

3.7 Etiskt förhållningssätt  

För att uppnå en god kvalitet i ett forskningsarbete är den stora grunden till det att följa de etiska 

principerna på rätt sätt. Vid undersökningar och forskningsarbeten är fyra krav avgörande för att 

skydda undersökningsdeltagaren; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetkravet och 

nyttjandekravet (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Informationskravet innebär att alla deltagarna i studien ska och har informerats om syftet för 

studien. I detta fall blev rektorerna först kontaktad och fick efter vår muntliga presentation av 

undersökningen och dess syfte ett informationsbrev skickat till sina mejladresser. Därefter 

informerades klassföreståndarna som sedan informerade barnen om vår undersökning. Vid vårt 

besök i klasserna presenterade vi oss och berättade vad vårt besök gick ut på och vad vårt syfte 

med dagen var. 

Samtycket betyder att deltagaren frivilligt bestämmer själv om denne vill delta eller inte i studien. 

Vid våra spontanintervjuer av barnen fick alla bestämma själva om de ville svara på frågorna eller 

inte. Innan vi började våra intervjuer frågade vi deltagarna om tillåtelse att få spela in samtalet för 

senare resultatbearbetning. 



 

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna av studien ges största möjliga skydd där deras namn 

och uppgifter inte går att identifieras. För alla våra deltagare uppfylls dessa krav då allas namn byts 

ut mot till exempel K1, K2 osv.  

Den sista etiska principen är nyttjandekravet som handlar om att insamlandet av data endast får 

användas för forskningsändamål (Hassmén & Hassmén, 2008). Alla dessa krav uppfyller vi i denna 

studie och allt insamlat material används bara till denna studies ändamål. 

  



 

 

4. RESULTAT 

4.1 Barnens tillgång till teknologi 

Resultatet av en handuppräckning påvisade att i klass F1 var surfplattan den populäraste 

teknologiplattformen, där alla barn (25/25) hade en egen, och vissa elever hade till och med två. 

Mobiltelefon låg på andra plats med 23 elever av 25. I klass F2 var i stället mobiltelefon det 

vanligaste (17/20) och surfplattan låg i denna klass på en andra plats med 14 elever som hade en 

egen av totalt 20. Utifrån de tio intervjuade barnen i varje klass fick vi fram att den vanligaste 

åldern för att få den första teknologiska prylen var i F1 i fyra- och nioårsåldern medan det var 

vanligast i åtta- och nioårsåldern i klass F2. 

Vanligaste användningsområdet för teknologin var att kolla videos på Youtube, spela spel, lyssna 

på musik och så vidare. I många av barnens hem fanns även andra tekniska apparater så som 

datorer, tv och olika sorters TV- spel.  

4.2 Skola 1 (F1)  

Skolan F1 är en skola som består av sex arbetslag och har drygt 420 elever från förskoleklass till 

årskurs 6. Under våra observationer på skolgårdarna fick vi se deras olika tillgångar till fri lek för 

att barnen ska kunna aktivera sig på rasterna. På skolan F1 finns bland annat fotbollsplan, bollplank, 

pingisbord, basketkorgar, olika klätter- och gungställningar. Utöver detta såg vi att barnen 

aktiverade sig med aktiviteter som badminton, dans, bandy och bollekar som till exempel King.  

Skolan F1 är väl utrustad med stora skolgårdar som inbjuder alla barn till sport, lek och spel, med 

flera klätterställningar och spelplaner av olika slag. Denna skola har tre olika skolgårdar, en för 

förskoleklasserna och de andra två är anpassade för låg- och mellanstadieklasserna, som alla består 

av de tidigare nämnda typerna av inviter för fysiska moment för barnen och är uppdelade för att 

anpassa barnens uppväxt.  Där barnen har många möjligheter att aktivera sig på olika sätt. Under 

dagen på skola F1 märkte vi att de även använder sig av utepedagogik där lärare aktiverar barnen 

i lek. 

 

I våra intervjuer med lärare i klass F1 ställde vi frågor som skulle resultera i svar om deras syn på 

barnens fysiska aktivitet och koncentrationen i klassrummet. Klassföreståndaren (K1) hade en 



 

 

positiv inställning till barnens fysiska aktivitet i skolan men tror att många av barnen sitter hemma 

med sin teknologi istället för att ägna sig åt fri lek. K1 tror också att om barnen själva får bestämma 

vad de skulle göra under rasterna så skulle de ägna sin tid framför surfplattan hellre än att vara ute 

och leka.  

Koncentrationsförmågan påverkas inte nämnvärt negativt av användandet av surfplattor under 

lektionerna enligt K1. Om det skulle vara så att barnen går in på andra program vid 

undervisningstillfällen med surfplattor löser lärarna det med att spärra dessa sidor som distraherar.  

När vi ställde en fråga till K1 för att se om hon tycker att resultatet av undervisningen med 

surfplattor blivit bättre eller sämre fick vi till svar: ”Nu har vi ju inte haft det så länge, men vi kan 

se att de barnen som har svårt att skriva har det lättare att skriva på iPad.”  

Från våra intervjuer med barnen i F1 kan vi konstatera att de allra flesta är fysisk aktiva och ägnar 

sig åt föreningsidrott vid ett flertal gånger i veckan. Här visar eleverna motsatsen på vad lärarna 

tror, endast ett fåtal tillbringar hellre tiden efter skolan framför en skärm, som till exempel 

surfplatta, mobiltelefon och TV- spel. Av de 10 barn som vi spontanintervjuade svarade att de 

tycker att raster och idrottslektionerna är det bästa med skolan. Idrottsläraren tycker att de få 

timmarna fysisk aktivitet är något som det borde göras något åt, men att ansvaret borde fördelas 

till klassföreståndaren. Idrottsläraren tycker att klassföreståndarna kan ta mer ansvar för fysiska 

moment dagligen tillsammans med barnen i form av till exempel promenader. 

Vi ville också undersöka om dessa barn fått ont i kroppen av för mycket skärmtid. Utifrån svaren 

på den frågan kan vi konstatera att 50 % av de tillfrågade barnen i F1 någon gång fått huvudvärk 

och värk i bland annat nacke eller ögon. När undervisningen med surfplattorna började på skolan 

F1 märktes också direkt barnens dåliga hållning vid skolbänken och sin surfplatta. Vissa hade svårt 

att sitta still vid sina platser och rörde sig väldigt mycket. En del satt inte ens vid sina platser vid 

flera tillfällen. De hade väldigt neråtböjda nackar och kutade ryggar samt att deras handleder såg 

ut att ansträngas. När vi först kom in till klassrummet för vår första fallstudie på skola F1 fick 

eleverna börja med att berätta om det var något speciellt som de gjort eller upplevt sedan förra 

gången de sågs. En pojke i denna klass berättade om hur han suttit med sin surfplatta till långt efter 

läggdags, vilket gjorde att han fick ont i huvudet och var jättetrött när han kom till skolan dagen 

efter. 



 

 

4.3 Skola 2 (F2) 

Skolan F2 är en skola med en skolgård som är anpassade efter naturen på ett fint sätt. Även denna 

skola är anpassad till att bjuda in barnen till roliga och fysiska moment. På skolan F2 fanns det 

fotbollsplan, basketkorgar, pingisbord, bollplank, olika gungställningar och ena delen av 

skolgården består av berg, stenkullar, stockar och träd. F2 är en skola med fyra arbetslag för ungefär 

500 elever från förskoleklass till årskurs 6. På skola F2 får eleverna ha med sig privata 

mobiltelefoner och surfplattor till skolorna så länge de ligger i deras bänk under skoltid. De får inte 

användas under lektioner eller raster (endast i särskilda fall vid till exempel nödvändiga 

telefonsamtal). Under en av lektionerna hos F2 kunde vi observera ett ljud från en mobiltele fon 

och denna elev tog upp telefonen vid ett senare tillfälle för att visa sina kamrater ett klipp på 

Youtube så fort läraren blev distraherad av att hjälpa andra elever.  

För denna fallstudie ändrade vi något på våra frågor för att anpassa dem till skolans regler och 

arbetssätt. Klassföreståndaren (K2) för klassen F2 tycker att barnen är fysiskt aktiva på en god nivå 

men att teknologin kan ta ifrån barnen tillfälle till fri lek. 

Ja det gör jag, de leker bra tycker jag. Sen ser man ju vissa som står. Och så har man 

ju nån som är lite rund, men det är väldigt medvetna föräldrar som liksom vet om och 

försöker hemma. Men jag tycker att, än så länge så, de är fortfarande barn och leker 

jättebra på rasterna, springer runt och leker kull osv. 

 

K2 tillägger : 

 

Jag tror att du som vuxen behöver vara med och styra och sätta gränser, så klart, annars 

så fastnar de också, det gör ju vi vuxna också. Så att, det gäller att ha strikta regler 

liksom, fram till klockan då och då om allting och det tycker jag att man ser som 

förälder hemma och man hör ju när barnen kommer att de kan längta hem till att få 

sätta sig vid TV- spelet eller datorn och så blir de fast där, å då behövs det verkligen 

en vuxen som säger att ”nu räcker det” nu lägger vi undan, nu måste vi göra det här… 

Men jag tror också att man då behöver styra dem in i aktivitet, nån fysisk aktivitet. 

 

I intervjuerna med barnen i F2 ställde vi samma frågor som till barnen i F1. Barnen i F2 berättade 



 

 

att de uppskattar tiden för fysisk aktivitet och att raster och idrottslektioner är roligast i skolan. På 

frågan om de får ont i kroppen av för mycket skärmtid, fick vi här fram att 50 % av de tillfrågade 

eleverna någon gång känt av detta.  

 

K2 tycker att eleverna i F2 har en god koncentrationsförmåga i största allmänhet i relation till hur 

deras undervisning ser ut i skolan idag, men hon ser positivt på användandet av surfplattor och 

datorer i undervisningen och önskar att resurser ska komma till deras skola. K2 tror inte att 

konsekvenserna kommer bli stora med att barnen tappar koncentrationen som följd av användandet 

av mer teknologi, utan att det i skolsyfte kan vara till stor hjälp som ett inlärningsverktyg så länge 

det används på rätt sätt.  

K2 nämnde att det möjligen kunde vara bra att tillsätta resurser under raster för att bjuda in barnen 

till mer aktivitet och därmed minska stillasittandet vid teknologin. Från våra intervjuer kan vi 

konstatera att K2 tyckte att de få timmarna fysisk aktivitet är något som det borde göras något åt. 

K2 menar dock t att ansvaret inte ska ligga på mer tid i skolan för hälsa och idrott, då det skulle 

innebära att annan undervisning skulle bli lidande i form av mindre avsatt tid för de teoretiska 

ämnena, möjligen kunde mer resurser för detta avsättas under raster. K2 ser det istället mer som ett 

samhällsproblem som inte bara skolan bör ansvara för, utan i första hand mer ett föräldraansvar. 

På skola F2 får eleverna ha med sig privata mobilte lefoner och surfplattor till skolorna så länge de 

ligger i deras bänk under skoltid. De får inte användas under lektioner eller raster (endast i särskilda 

fall vid till exempel nödvändiga telefonsamtal). Under en av lektionerna hos F2 kunde vi observera 

ett ljud från en mobiltelefon och denna elev tog upp telefonen vid ett senare tillfälle för att visa sina 

kamrater ett klipp på Youtube så fort läraren blev distraherad av att hjälpa andra elever. Vidare 

upplevde vi att Hållningen på skola F2, där surfplattor inte används var mycket bättre och de satt 

mer raka i ryggen och i nacken.  

  



 

 

5. Diskussion 

Det vi kan konstatera av våra fallstudier är att barnen är fysiskt aktiva. Så här ser det alltså ut främst 

i skolan, men för att få en bättre och mer säker bild på hur fysiskt aktiva barnen är krävs fortsatt 

forskning, och då inkludera fysisk aktivitet utanför skolan, till exempel i hemmet med 

undersökningar riktade mot föräldrar och deras barn. Detta för att få fram mer trovärdiga svar på 

hur aktiva barnen är på fritiden.  

Vi ville i denna studie se om användandet av teknologi påverkar barns hälsa på ett negativt sätt. 

Utifrån våra observationer på F1 såg vi att barnens hållning påverkas negativt och vi tänker att det 

kan leda till förslitningsskador på nacke, axlar och handleder med mera som kan bidra till bestående 

besvär i senare åldrar. Att redan i så unga åldrar visa tendenser till detta är något som bör 

förebyggas. För att även få mer kunskap om hur barns hälsa påverkas av för mycket skärmtid kan 

det vara intressant med fortsatt forskning om läkare märker skillnad på barnens hållning och hälsa . 

Vi tänker att det borde införskaffas tangentbord vid användandet av surfplattor för att underlätta 

för handlederna. Det bör nog även finnas riktlinjer för hur man bör sitta vid undervisningstillfä l len 

med surfplatta. Finns det riktlinjer för hur skolorna i Sverige skall använda surfplattor på ett så 

hälsosamt sätt för att minska förslitningsskador och inte påverka hållningen negativt, eller är detta 

något som bör tas fram?  

Utöver den fysiskt negativa belastningen är den fysiska aktiviteten viktig att upprätthålla. Den 

franska uppfostringsfilosofen Rousseau (1712-1778) rekommenderade en uppväxt där 

kroppsövningar, friluftslekar och praktiska göromål skulle dominera över stillasittande under 

skoltid, då dåtidens undervisningssätt var väldigt stillasittande (Lindroth, 2011). Dagens forskning 

och rekommendationer säger att barn inte borde vara stillasittande i mer än 20 minuter i sträck, 

man bör i den åldern vara aktiv minst 60 minuter om dagen (kan jämföras med 

rekommendationerna 10 000 steg per dag) (FYSS, 2008).  

I vår intervju med klassföreståndaren på skola F1 sades det att det kunde vara bra att 

klassföreståndare höll i några fysiska moment dagligen. Därför tycker vi att det i dagens läge bör 

utvecklas ett undervisningssätt som är anpassade efter användandet av surfplattor, för att minska 

stillasittandet hos barn. Bland annat så har skola F1 utepedagogik några gånger per vecka för att 

komma ut och röra på sig, och här såg vi att barnen uppskattade att få göra något annat än att sitta 



 

 

inne. Det var bra deltagande och inget gnäll från barnen och de får prova på olika lekar som kan 

skapa intresse för fortsatt fysisk aktivitet utanför skolan. På skola F2s har det funnits en anställd 

person som under raster aktiverat barnen med olika aktiviteter, detta för att få barnen att röra på sig 

mer och för att väcka ett intresse för fysisk aktivitet. Detta är något som de vill införskaffa igen då 

de tycker att det gav positiva effekter och var smidigt då det inte påverkade de vanliga lektionerna. 

K2 nämnde att hon tycker att det mest är föräldrarnas ansvar att få sina barn aktiverade och 

intresserade. Förslag på fortsatt forskning kan då vara att se om det är någon skillnad på barns 

aktivitetsnivå om deras föräldrar själva tränar. Ändras barnens inställning? Blir föräldrarna 

automatiskt mer insatta och engagerade i barnens aktiviteter om de själva tränar?  

K2 nämnde i vårt samtal att föräldrarna ska sätta gränser för sina barns användande av teknologi 

och säga till när det behövs: ”… att ”nu räcker det” nu lägger vi undan, nu måste vi göra det här…” 

Detta kan vi koppla till pojken i klass F2 som satt uppe alldeles för sent så han blev för trött till 

skolan. Vid sådana här tillfällen bör föräldrar ta sitt ansvar och då säga till och sätta en gräns, för 

att användandet av teknologin inte ska påverka barnen negativt med bland annat försämrad sömn, 

vilket kan leda till sämre humör och koncentrationssvårigheter nästkommande dag. Intresse för 

hälsa överlag bör väckas så att bland annat tidig övervikt kan motverkas. Detta kan man göra genom 

att leda barnen till en hälsosam livsstil med bra matvanor och möjligheter till rörelse (Vårdguiden, 

2011). 

Vi kan konstatera att skolan utan surfplattor i undervisningen har en bättre upplevd hållning och 

koncentration i klassrummet jämfört med skolan som använder surfplattor i undervisningen. 

Förutom detta upplever vi att alla barn i båda klasserna vi observerat är fysiskt aktiva, bland annat 

genom att de är så pass aktiverade som de är under rasterna. Vi upplevde inte att barnens 

koncentration påverkats nämnvärt av vår närvaro för studien, men även fast vi inte upplevde detta 

vet vi att vi kan varit en distraktion för eleverna och bör ha detta i åtanke.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Valet av fallstudie tycker vi har varit bra och passande till vår studie, men så klart går det att 

utveckla den mer. Genom att göra en mer djupgående studie som kombinerar både kvantitat iva 



 

 

metoder, i form av enkäter, och kvalitativa metoder, i form av intervjuer samt observationer, går 

det att få ut mer information och data. 

För bästa validitet hade vi också kunnat besöka klasserna fler dagar än en, detta för att få en 

tydligare blick av hur läget ser ut och få mer intryck (Merriam, 1994). Även tidpunkten kan ha en 

avgörande roll för vilka resultaten blir. Våra besök blev lagda nära inpå sommarlovet, vilket visade 

sig på lektionerna då de ägnade sig mest åt att färdigställa uppgifter. Detta gjorde att stämningen 

och undervisningen inte var lika krävande och eleverna fick mer fritt val. Vi skulle hellre besöka 

klasserna mitt i en termin, då lektionerna är mer ”som vanligt”. 

De idrottslärare vi ville intervjua var inte tillgängliga, på grund av sjukdom och utlandsresa. Men 

eftersom vi fick möjlighet att fråga idrottsläraren för mellanstadiet på F1 och klassföreståndaren 

på F2 istället, så tog vi den möjligheten för att då få deras åsikter till frågorna vi gjort i vår 

intervjuguide. Detta för att inte gå miste om information som vi ändå ville ha fram. Hade vi dock 

fått prata med idrottslärarna hade vi kanske fått mer svar passande våra frågeställningar, då vi tror 

att de kanske har en djupare syn på idrott och hälsa. 
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Bilagor 

 

BILAGA 1 

 

Karlstads universitet 

Idrottsvetenskap 

  

Fysisk aktivitet och dess samband med teknologins framfart bland barn 

Denna studie genomförs vid Karlstads Universitet och vi är intresserade av att se om teknologin bidrar till 

att barn blir mer stillasittande och om man blir det i tidigare åldrar. Stillasittande är en hälsoriskfaktor 

som har flera olika negativa effekter på våra kroppar. Vi har under programmets gång tagit upp detta 

ämne vid ett flertal gånger och inser vikten av hur viktigt det är för oss att vara fysiskt aktiva och minska 

på stillasittandet. Så vi ser detta som högst relevant att undersöka för att se hur man skulle kunna 
motverka mer stillasittande i skolorna. 

Syftet med den här undersökningen är att se om det finns något samband med att teknologin bidrar till 

att barn blir mer stillasittande och om man blir det i tidigare åldrar. Vi ska titta på om barn som har, till 

exempel en mobiltelefon, är mindre aktiva än barn utan en mobiltelefon eller om det inte gör någon 
större skillnad. Vår målgrupp kommer därför vara elever på låg- och mellanstadiet. 

  

Studiens upplägg  

Vi kommer vara med eleverna och observera hur en skoldag ser ut samt ställa lite frågor till  

elever, klassföreståndare, rastvakter och idrottslärare.  

   

Utvärdering/återkoppling  

Resultaten och alla data kommer att vara en del av en B-uppsats.  

  

Huvudansvaret för projektet har Karlstads universitet, avd för Idrottsvetenskap 

Studenter:  

Beatrice Ericsson, beatriice95@hotmail.com, 076-846 22 70 

Elinor Herlufsén, elinorherlufsen@hotmail.com, 070-763 48 47 

Handledare: 

Henrik Gustafsson, henrik.gustafsson@kau.se, 070-696 72 60 

 



 

 

BILAGA 2  

 

 

Intervjuguide 

 

Öppningsfrågor: 

Tycker du att barnen är fysiskt aktiva på en god nivå? 

Introduktion: 

Vad tycker du om att använda teknologi till undervisning?  

Övergångsfrågor: 

Vad anser du om barnens hållning vid en surfplatta? Händer det ofta att barnen tappar 

koncentrationen på uppgiften och går in på annat? 

Nyckelfrågor: 

Tror du att teknologin påverkar deras fysiska aktivitet? I så fall hur?  

Avslutningsfrågor: 

Av de europeiska länderna är Sverige en av de som har minst garanterad avsatt tid till skolämnet 

idrott och hälsa per vecka. Vad anser du om det? Skulle du vilja att det avsattes mer tid? Är det något 

mer du vill tillägga? 

 

 


